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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ประจําป 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  ระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 

2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน 4 คน บุคลากร จํานวน 4 คน และนิสิต 

จํานวน 6 คน 

 ผลการประเมินฯ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินครบทั้ง 50 ตัวบงชี้  

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 2.16 อยู

ในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.28 อยูในเกณฑดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต  พบวามีผลประเมินในแตละ

ประเด็น คือ   

 

ตารางที ่1 สรุปการประเมนิทกุองคประกอบ  

องคประกอบคุณภาพ คาคะแนนรายองคประกอบ ผลการประเมิน 

กรรมการ กรรมการ 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 1.93 พอใช 

องคประกอบที ่3 การพฒันานิสิต 2.33 ดี 

องคประกอบที ่4 การวิจยั 1.80 พอใช 

องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.80 ดีมาก 

องคประกอบที ่6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 2.50 ดี 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 2.78 ดีมาก 

องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.00 พอใช 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 2.28 ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา และใชซอฟตแวรเครื่องมือดาน E-Learning ที่ชวยใหอาจารย มีความใกลชิด

กับนิสิต 

2. มีวิธีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย มีพัฒนาการในดานงานวิจัย เห็นไดจากจํานวนงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน ตลอดจนจํานวนอาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค เพิ่มข้ึน 

3. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน 

เปาหมาย และแผนงานประจําป มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินงาน และเกณฑการ

ประเมินผล ตามกระบวนการ PDCA 
ขอเสนอแนะ (ภาพรวม) 
1. ทําความเขาใจเรื่องการจัดการองคความรูใหถูกตอง เชน เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและแนะนําวิธีการ

จัดการความรูในดานตาง ๆ เชน การจัดการความรูดานหลักสูตร, การจัดการความรูดานทะเบียนและ

ประมวลผล, การจัดการความรูดานการวิจัย ฯลฯ เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดเปนหมวดหมูใหงายตอ

การเรียกคนสําหรับการอางอิงในภายหลัง 

2. ควรมีแผนการลาศึกษาตอของอาจารยเพื่อรักษาสมดุลระหวาง จํานวนอาจารยที่คงอยู กับจํานวน
อาจารยที่ลาศึกษาตอ เพื่อปองกันอาจารยไมเพียงพอ 

3. สนับสนุนอาจารยทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และเพื่อตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

และคณะสามารถเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร และที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ตองมีวุฒิ Ph.D. หรือ รองศาสตราจารย 

4. ควรพิจารณาการผลิตนิสิตในบางสาขา อาจผลิตเกินความตองการของตลาดแรงงาน หรือบางสาขา

อาจเปดสอนในทุกสถาบัน 

4.1  รอยละของความคลาดเคลื่อนจากเกณฑของคา FTES (ดัชนี 2.4 หนา 41) แสดงวาอาจารยมี

ภาระงานมาก 

4.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ดัชนี 2.9 

หนา 51)  ได 2 คะแนน 

4.3  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (ดัชนี 2.10 หนา 

52)  ได 2 คะแนน 
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5. ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนองนโยบายดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
ผลการสัมภาษณนิสิต 
การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

1. ควรปรับปรุงหองปฏิบัติการ อาคารเรียน เชน ภาควิชาเครื่องกลขอหองปฏิบัติการเพิ่ม การปรับปรุง

ระดับถนนแนวกันไฟ มีการปรับแตเพียงดานเดียว ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

2. เพิ่ม Access Point 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของคณะวิศวกรรมศาสตร ดอยกวา ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง

ประสิทธิภาพของเครื่อง และบรรยากาศ 

ทรัพยากรหองสมุด และอุปกรณการเรียนการสอน 

1. หนังสือที่ใชประกอบการสอนในบางรายวิชามีจํานวนนอยเกินไป ทําใหนิสิตใชเลหเหลี่ยมในการครอง

หนังสือไวกับตน เชนตัวเองและเพื่อน สลับกันยืมไปมา ทําใหนิติคนอื่นหมดโอกาสยืม 

2. อยากใหอาจารยใช Max@learn ใหแพรหลาย 

ระบบการลงทะเบียน 

1. รายวิชาเลือกเสรี มีการรูเห็นเปนใจในการลงทะเบียน เชนใหนิสิตรุนพี่ที่ไดสิทธิลงทะเบียนกอน 

ลงทะเบียนจองไวให จากนั้นนิสิตรุนนองที่ตองการทะเบียนตัวจริงก็จะนัดแนะเวลากับรุนพี่ ให drop 

เพื่อที่ตัวเองจะได add 

2. เนื่องจากการชําระคาเลาเรียนเปนแบบเหมาจาย ทําใหนิสิตหลายคนลงทะเบียนหลายวิชา เพราะเผื่อ 

drop  จนมีจํานวนนิสิตเต็ม (และ drop ออกภายหลัง) ทําใหนิสิตที่ตองการลงทะเบียนในวิชานี้จริง ๆ 

ลงไมได 

การออกเกรด 

1.  ควรมีระเบียบปฏิบัติ ของกําหนดใหอาจารยออกเกรดใหตรงเวลา 

อาหารและโรงอาหาร 

1.  วิทยาเขตฯ ปรับปรุงโรงอาหาร แตพื้นที่เทาเดิม ในขณะที่ปริมาณนิสิตมากขึ้น 

2.  อาหารทุกรานซ้ํา ๆ กันมากเกินไป เชนมีไขดาวทุกราน  

3.  อยากใหมีรานอาหารประเภทแบรนด  มาขายในวิทยาเขตฯ เชน KFC , Amazon 

การใหบริการของเจาหนาที่ของคณะ 

ประทับใจมาก 

อ่ืน ๆ 

1.  อยากใหเพิ่มงบประมาณทํา senior project 

2.  เครื่องมือในหองปฏิบัติการ อยากใหเปนอุปกรณจริง เชน ยานยนตผาครึ่ง 
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3.  ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ควรสรางจุดเดนทางวิชาการ 

4.  หอพัก อึดอัด 
ผลการสัมภาษณอาจารย 

1. ควรมีตําราเรียนเพิ่มข้ึน หองปฏิบัติการวิจัยเพิ่มข้ึน มีหองเรียนเพิ่มข้ึน 

2. คณะมีการพัฒนาบุคลากร เชนสนับสนุนการศึกษาตอ ใหเขาอบรมระยะสั้น สนับสนุนการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

3. อยากใหคณะรับนิสิตใหนอยลง 
4. รับอาจารยระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 

5. สรางแรงจูงใจในเรื่องคาตอบแทนการตีพิมพ paper ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 

journal ที่มี impact Factor 

6. ควรจํากัดจํานวนนิสิตตอ sec 

7. ขยาย bandwidth เพื่อปองกันระบบลมในวันที่นิสิตแยงกันลงทะเบียน 

8. ควรมีมาตรการใหกลุมนิสิตที่ drop มี priority ในการลงทะเบียนต่ํากวานิสิตที่ F เพื่อแกไขนิสิตที่

ลงทะเบียนเผื่อ drop 

9. ควรมีการแจงเตือนเพื่อเรงรัดอาจารยใหกลับเขาปฏิบัติงาน เพราะเทาที่เปนอยูในปจจุบันคือ อาจารยไม

คอยอยากกลับเมื่อครบกําหนดลาเรียน 3 ป 

10. เพิ่มวงเงินประกันสุขภาพ  

11. ที่พักไมพอ 

12. ลดคาเชา เพราะราคา 2,000 บาท สูงเกินไป 

13. ควรปรับปรุงใหการเบิกของบิดา มารดา จากไมเกิน 50,000 บาท เปน ไมมีเพดาน 
ผลการสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 

1. บุคลากรไมทราบเกณฑที่ใชการประเมินความดีความชอบของผูบริหาร  มีการกําหนดใหฝายสนับสนุน

ทํา Job Assignment แตไดนําไปใชในการประเมินความดีความชอบหรือไม 

2. ควรบอกเกณฑใหทราบ เพื่อใหเจาหนาที่ทราบขอบกพรอง และสามารถปรับปรุงตัว 

3. ยังไมมี slip เงินเดือนสําหรับพนักงานเงินรายได 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4  ดาน 
1. มีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ตลอดจนมีระบบและกลไกในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ เพื่อชวยสงเสริมใหบัณฑิต

มีความสมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ความรูความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อรองรับความ

ตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  

2. มีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยทั้งงานวิจัยจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยในการวิจัยในวงเงินที่สูง 

3. มีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมการ

ใหบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนา การใหคําปรึกษา แนะนํา  

4. มีการสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝงดานคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามใหกับบุคลากรและนิสิต 

 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวา  คณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  จํานวน  25 โครงการ/

กิจกรรม  มีการดําเนินการแลว 17 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 68.00 อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ/

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 16.00 และยังไมดําเนินการ  4  โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 16.00 แสดงรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

ภาพรวม 25 โครงการ/กิจกรรม 25 โครงการ/ กิจกรรม 17 4 4 

บทสรุปผูบริหาร 

1. สรางและพัฒนาความรูและความเขาใจ

ในระบบและกลไกการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต

ปจจุบันของคณะใหเปนระบบและมีความ

ตอเนื่อง 

โครงการ การจัดการองค

ความรูงานประกัน

คุณภาพกับการทํางาน

ประจําของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

2. พัฒนาระบบการจัดการหา การรวบรวม 

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ความรู และ

องคความรูที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้คุณภาพ

ในทุกองคประกอบคุณภาพอยางมีระบบ 

เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะดวกตอ

การคนหา งายตอการใชเรียกใชในการ

ปฏิบัติ และพรอมรับการตรวจสอบ จากผูที่

เกี่ยวของ 

โครงการ สัมมนาการเก็บ

ขอมูลอยางกิ๊บเก 

   

3. สรางสรรคและพัฒนาอัตลักษณที่เปน

ส่ิงที่แสดงถึงความโดดเดนของสาขาวิชา

และความเปนคณะวิศวกรรมศาสตรศรี

ราชา 

โครงการประกวดคติพจน

ของนิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร              

ศรีราชา 

   

4. ควรใชประโยชนในการนําเครื่องมือ และ

อุปกรณที่มีอยูในการใหบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

โครงการบริการวิชาการ 

คายเยาวชนอนุรักษ

พลังงาน 

   

5. สรางความรวมมือในระหวางสาขาวิชา

ทั้งภายในและตางคณะภายในวิทยาเขตศรี

ราชาในการสรางผลงานทางวิชาการ/

งานวิจัย/งานสรางสรรค และการใหบริการ

วิชาการรวมกัน 

จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

TSIMMOD2010 

   

6. การผลิตบัณฑิตของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชาควรมุงเนน

ความสามารถทางวิชาการและ

ความสามารถที่สามารถปฏิบัติงาน           

ไดจริง 

ทุกสาขาวิชามีการพา

นิสิตไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

   

7. ควรเนนรูปแบบของกระบวนการพัฒนา

นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาให

เปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

พัฒนานิสิตตาม

หลักเกณฑบัณฑิตพึง

ประสงคของ

มหาวิทยาลัย  

   

องคประกอบที่ 1      
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

8. การจัดทําแผนงานประจําปควร

พิจารณาใหสอดคลองกับกลยุทธของคณะ 

และควรปรับเปล่ียนตามสภาพการณที่

เปล่ียนไป 

คณะกรรมการจัดทําแผน

กลยุทธดําเนินการจัดทํา

แผนกลยุทธใหสอดคลอง

ระหวางสาขาและคณะ  

   

องคประกอบที่ 2      

9. การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศดาน

การเรียนการสอนยังไมเปนระบบ ไม

คลองตัวตอการปฏิบัติงาน 

โครงการ สัมมนาการเก็บ

ขอมูลอยางกิ๊บเก 

   

10. ระบบและกลไกการพัฒนาทักษะ 

ประสบการณและความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยยังไม

ชัดเจน 

สงเสริมอาจารยใหเขา

รวมอบรม/สัมมนา ใน

ดานที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาทักษะการสอน 

1. จัดอบรมสัมมนาทักษะ

การสอน 

2. ใหอาจารยแตละทาน

เขารวมฟงการสอน  

   

11. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกจํานวนไม

มากเมื่อเทียบเคียงกับอาจารยที่วุฒิ

ปริญญาโทและปริญญาตรี 

สงเสริมอาจารยใหศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น 

   

12. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย คณะมีการสงเสริม

อาจารยใหเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

   

13. ยังไมปรากฏอัตลักษณที่แสดงถึงความ

โดดเดนทางวิชาการหรือสาขาวิชาของ

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

สาขาวิชาถือเปนพันธกิจ

ที่จะตองทําใหบรรลุอยู

แลว โดยการปรับปรุง

ดานวิชาการและวิจัย

อยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

องคประกอบที่ 3      

14. ยังไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการ การพัฒนาการจัดบริการ

แกนิสิตและศิษยเกามาปรับปรุงและ

พัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

มีการจัดทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการ

ใหบริการของพนักงาน

สายสนับสนุน จํานวน 18 

ราย    

   

15. ยังไมไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

โครงการอบรมพัฒนา

อาจารยที่ปรึกษา 

ประจําป 2552 

   

องคประกอบที่ 4      

16. การสรางและพัฒนาระบบและกลไก

พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณการวิจัยดาน

วิศวกรรมศาสตรใหกับคณาจารยและ

บุคลากร 

สงอาจารยและบุคลากร

เขารวมโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“เทคนิคการวิจัยและ

เขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย  ประจํา         

ป 2553”  

   

17. การสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล

และสารสนเทศการวิจัยของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

คณะควรดําเนินการ

จัดทําฐานฯ 

   

18. ยังไมปรากฏผลงานที่สามารถจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทรัพยสินทาง

ปญญา 

คณะฯ ใหการสนับสนุน

อาจารยที่มีผลงาน แตยัง

ไมปรากฎการขอจด

สิทธิบัตรฯ 
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

19. การจัดทําธนาคารขอเสนอ

โครงการวิจัย (Proposal Bank) ของ

คณาจารยเพื่อความพรอมในการเสนอ

ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 

เนื่องจากมีฐานขอมูล

งานวิจัยที่ สวพ.มก.แลว 

คณะฯจึงไมดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ เพราะ

จะเกิดความซ้ําซอน 

• ทําแบรนเนอร

เว็บแหลงทุน

วิจัยหนาเวบ 

 

   

องคประกอบที่ 5      

20. คณาจารยที่ไปเปนกรรมการภายนอก

ยังมีจํานวนนอย 

จัดประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ TSIMMOD 

2010  

   

องคประกอบที่ 7      

21. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ

บุคลากรตอภาพรวมของหนวยงานทุก

ระดับอยางเปนระบบ 

จัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจในการใหบริการ 

   

22. ควรมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน

และจัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอย

ละป 2 ครั้ง 

ยังไมดําเนินการ    

23. ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทํางาน

วิจัยและสงผลงานเขาประกวด 

ประชาสัมพันธขาวสาร

และสงเสริมใหทําวิจัย

เสนอ* ซ้ําขอ12 

 

 

   

องคประกอบที่ 8      

24. ควรมีแผนกลยุทธทางการเงินที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะเพื่อให

เปนไปตามเปาหมายและชัดเจน 

คณะกรรมการจัดทําแผน

กลยุทธดําเนินการจัดทํา

แผนกลยุทธของคณะฯ  
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินฯ ป 2551 

กิจกรรมตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 

สถานะของกิจกรรม 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

องคประกอบที่ 9      

25. ไมพบการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในหนวยงานยอยระดับสาขาวิชา 

 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพฯ มีการ

มอบหมายใหทุก

สาขาวิชา โครงการพิเศษ 

และสํานักงานเลขานุการ 

ดําเนินการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ  

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มาแลว ..5.... คร้ัง  ซึ่งผลการประเมินในรอบปที่ผานมา คือ 

คร้ังที่ ..5..ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันที่ 14-15  

กรกฎาคม  2552 พบวา มีผลการดําเนินงาน  45  ตัวบงชี้ จาก 47 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว โดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชาประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.85 อยูในเกณฑดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 3.79 อยูในเกณฑดี 

และในครั้งนี้เปนครั้งที่ 6 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันที่ 

19 - 20 กรกฎาคม  2553  พบวา มีผลการดําเนินงาน  50  ตัวบงชี้ จาก 9 องคประกอบ  ตามที่กําหนดไว   โดย

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 2.16 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 

ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ใหคะแนน  2.28 อยูในเกณฑ  ดี 

 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ

หนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
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3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนกําหนดการประเมินฯดการประเมินฯ  
วันอังคารที ่6 กรกฎาคม  2553 
เวลา 06.30 – 08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในออกเดินทางไปวิทยาเขตศรีราชา 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือกอนการประเมิน 

เวลา 09.-00 – 10.30 น. - คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน พบผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  

-  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา         

ประกอบดวยหัวขอ ดังนี ้

1) ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนีประเมนิ
คุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจยันําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต  รวมทัง้ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองดาน

การบริหารจัดการ 

3) ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

เวลา 10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซกัถามเพิ่มเติม 

เวลา 11.00 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 14.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 14.00 – 16.00 น. สัมภาษณผูมสีวนเกี่ยวของ 

       1)  นิสิต         จํานวน 6  คน 

       2) อาจารย         จํานวน 4 คน 

  3) อาจารยและบุคลากร        จํานวน 4 คน 

เวลา 16.00 – 18.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 
วันพธุที่ 7 กรกฎาคม  2553 
เวลา 08.30 – 12.00  น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปผลการประเมิน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในให

ผูบริหารและบคุลากรของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา รับทราบ 
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วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเองและไดรวบรวม

ขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชมและการสัมภาษณ 

 

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ  

 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.16 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.28 อยูในเกณฑดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละ

ประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 

2.27 อยูในเกณฑดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.11 อยูในเกณฑดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 2 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 0.75 1.00 2.20 2.20 2.40 2.40 1.86 1.93 พอใช พอใช 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต     2.00 2.33     2.00 2.33 พอใช ดี 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.67 2.67 1.50 2.50 1.00 1.00 1.60 1.80 พอใช พอใช 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 3.00 3.00 2.50 2.50 3.00 3.00 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม     1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.50 พอใช ดี 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.33 2.78 2.78 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

    1.50 2.00 2.00 2.00 1.67 2.00 พอใช พอใช 

ภาพรวมตัวบงชีทุ้กองคประกอบ 2.00 2.10 2.27 2.50 2.11 2.11 2.16 2.28   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และ

แผนงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานงึถงึการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน 

และวัตถปุระสงคทีห่นวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจของมหาวทิยาลยั รวมทั้งแสดงให

เห็นถึงการติดตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จาํนวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา  มผีลการประเมนิตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากบั 3.00 อยูในระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 

 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา)
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR)

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน    1.26 1.60 2.12 2.12      

1.1 มีการกําหนดปรัชญา    

หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยุท

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวดั

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ 

1 7 7 7 7  1 3 3 3  /   /    

1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

43 100 49 92.45 88 94.62 301 100.00 100  3 3 3 3   /    /    

43 53 93 301 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี ้
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  การระบุ ปรัชญา และปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาแยกออกจากกันใหชัดเจน  
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2.  ไมปรากฏการระบุนโยบายดานการวิจยั(พันธกิจสรางสรรคงานวิจยัเพื่อนําไปสูการพัฒนาและแกปญหา

ใหกับภูมิภาคตะวันออก 

3.  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตร

และแผนพัฒนามหาวทิยาลัย และของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ ยัง

ไมชัดเจน 

4.  การนาํผลการประเมนิและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยทุธและแผนดําเนินงานอยางตอเนือ่ง ยงัไม

ชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
1.   ควรระบุ ปรัชญา ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาแยกออกจากกันใหชัดเจน โดยพิจารณาปรัชญาที่

ระบุไวในเอกสารที่ขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา หรืออางอิงจากปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวนําเสนอไวในบทที่ 1 ของเอกสารายงานการประเมินตนเอง หรือ 

2.  อาจนําคติพจน “ MICE”ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชามาทบทวนและกําหนดเปนปรัชญาของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

3.  ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาอาจพิจารณาใชจากปรัชญาและปณิธานที่ระบุไวใน บทที่ 1 

ของเอกสารรายงานการประเมินตนเอง โดยตัดขอความ “ปรัชญาและ” ออกไป 

4. ควรระบุนโยบายดานการวิจัยซึ่งเปนพันธกิจสรางสรรคงานวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาและแกปญหาใหกับ

ภูมิภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาไดระบุนโยบายสําหรับพันธกิจดานอื่น ๆ ไวในบทที่ 

1 ของเอกสารรายงานการประเมินตนอง แตไมไดระบุนโยบายดานการวิจัย 

5.  ควรสรางความชัดเจนดวยการแสดงหลักฐานหรือรองรอยผลการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกล

ยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และของชาติตลอดจน

สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

6.  ควรสรางความชัดเจนดวยการแสดงหลักฐานหรือรองรอยของการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห

มาปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 
ตัวบงชี้ที่ 1.2   
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  การระบุโครงการในแผนงานทั้ง 7 แผนงานยังไมชัดเจน 

2.  การวิเคราะหและระบุตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานในแผนงานทั้ง  7 แผนงานยังไมไดจัดทําและสรุปเปน

เอกสารเพื่อเปนกรอบแนวทางในการตรวจสอบ และติตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละโครงการของผูที่

เกี่ยวของ 

3.  การประเมินความสําเร็จ หรือความสามารถในการบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ของแผนงานยังไมชัดเจน 
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ขอเสนอแนะ 
1.   ควรจัดกลุมและจัดทําบัญชีโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของแผนงานทั้ง 7 แผนงานใหปรากฏ

ชัดเจน 

2.  ควรสรุปจํานวนตัวบงชี้และจัดทําบัญชีรายการตัวบงชี้ของของแตละแผนปฏิบัติงานในแผนงานทั้ง  7 

แผนงานแลวสรุปเปนเอกสารเพื่อเปนกรอบแนวทางในการตรวจสอบ และติตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแต

ละโครงการของผูที่เกี่ยวของ 

3.  ควรนําเสนอใหผูที่รับผิดชอบโครงการแตละโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ระบุไว

ในโครงการโดยใหความสําคัญตอผลการประเมินวัตถุประสงคของโครงการซึ่งเปนประเด็นหลักของการประเมิน

โครงการ 

4.  ควรจัดทําแบบประเมินโครงการในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาโดยระบุประเด็นที่ตองการ

ประเมินในภาพรวม มีความแตกตาง ๆ ในวัตถุประสงคของแตละโครงการเพื่อทุกโครงการจะไดนาํไปใชในการ

ประเมินโครงการและสามารถสรุปในภาพรวมผลการประเมินโครงการและแผนงานของคณะวิศวกรรมศาสตรศรี

ราชาได 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร ซึ่ง

เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความสอดคลองกับ

ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพ

ของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอ

การจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มี

ความสมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับ

ความตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการ

ประเมินตนเอง เทากับ 1.84 อยูระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 1.93 อยูในระดับ

พอใช รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 2  การเรยีนการสอน      1.14 1.50 1.86 1.93 0 0 0 0   

2.1 มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

6 6 6 6 6  2 2 2 2  /    x   

2.2 มีกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปน

สําคญั 

1 7 6 6 7  1 3 3 3  x    x   

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสตูร

และการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวน

รวม 

5 4 4 4 5  3 2 2 2  x    x   
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.4*จํานวนนสิิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

1893.2

6 

78.89 2140.2

7 

97.28 2558 102.32 1279 51.16 42  1 1 1 1  x   /    

24 22 25 25 

58.89 294.43 77.28 386.42 82.32 411.60 31.16 155.80 109 

20 20 20 20 

2.5 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

3 8.82 4 12.12 6 15.38 6 15.38 39.47  1 1 1 1  /    /    

34 33 39 39 

4 11.76 5 15.15 13 33.33 13 33.33 10.53

34 33 39 39 

2.6 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 

2 5.88 2 6.06 2 5.13 2 5.13 10.58  1 1 1 1  /   /    

34 33 39 39 

1 2.94 1 3.03 1 2.56 1 2.56 

2.63 
34 33 39 39 

2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของ

คณาจารย 

N/A N/A 4 4 0  0 0 3 3  -    -    

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวจิัย

เพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

2 4 2 2 1  1 2 1 1  /    X   

2.9 รอยละของบัณฑติ

ระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 

ป 

117 81.25 186 78.48 206 79.23 206 79.23 78.57  3 2 2 2  /    /    

144 237 260 260 

2.10 รอยละของบัณฑติ

ระดับปริญญาตรีที่

ไดรับเงินเดอืนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

0 0 179 96.24 193 93.69 193 93.69 0  0 0 3 3  -    -    

117 186 206 206 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.11 ระดับความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต 

- - 3.71 3.71 -  - - 3 3  -    -    

2.12 รอยละของนสิิต

ปจจุบันและศิษยเกา

ที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศ

เกียรตคิณุยกยองใน

ดานวชิาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวฒันธรรม และ

ดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

0 0 1 0.039 22 0.77 22 0.77 0.03  - 2 2 2  /    /    

2281 2593 2860 2860 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 29 29 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลกัสตูร

บัณฑิตศกึษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

ที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

0 0 0 0 0 0 4 50 100  0 0 0 1  X   /    

0 0 4 8 

2.14 ระดับความพึงพอใจ

ของนสิิตตอคณุภาพ

การสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนนุการ

เรียนรู 

4.16 4.31 4.43 4.43 4.31  3 3 3 3  /     /   
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คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มกีารใชเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน ทาํใหเกิดความยืดหยุน

หลากหลายทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา เชน วิชาปญญาประดิษฐ 

ที่นิสิตสามารถทบทวนการเรียนไดจาก website ที่ทาํการถายทอดการสอน 

2. มีผูบริหารที่ใสใจในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางเปนรูปธรรม โดย

การมีชองทางใหนิสิตสามารถรองเรียนเรื่องตาง ๆ ไดโดยผานสายตรงคณบดีทาง website ของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนนุการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนนอกจากจะมกีาร

ติดตามประเมนิผลกิจกรรมตาง ๆ เหลานัน้แลวควรนาํผลการประเมนิที่ไดรับจากบคุคลหรือองคกร

ภายนอกมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนตอไป 

2. ควรวางแผนรบัอาจารยทั้งวฒุิปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มอยางตอเนื่อง เพื่อใหจํานวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

3. ควรมีการจัดตัง้คณะกรรมการวิชาการและวิจัยที่ทาํหนาที่กาํหนดแนวทางและสนบัสนุนสงเสริมใหอาจารย
ประจําทาํงานวิจัยดานการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

4. ในตัวบงชี้บางตัวที่เกณฑมาตรฐานที่คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาบรรลุผลสําเร็จครบจํานวนขอที่ทาํใหได
คาคะแนนการประเมินครบ 3 คะแนนแลว แตยังมีขอสุดทายที่ยงัไมไดบรรลุก็ควรจะมีการปรับปรุงพัฒนา

ตอไปเพื่อเปนความทาทายในการพัฒนาวศิวกรรมศาสตรศรีราชาตอไป 

5. การตั้งเปาหมายควรพจิารณาตามความเหมาะสมของขอกําหนดตัวบงชี ้
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ของคณะวิศวกรรมสาสตรศรี

ราชา ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม 

ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และเสริมความรู ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อ

ติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.00 อยูระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากับ 2.33 อยูในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่3  การพฒันานิสิต      2.33 2.33 2.00 2.33      

3.1 มีการจัดบริการแก

นิสติและศิษยเกา 

7 7 6 7 7  2 2 1 2  /   x   

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสติที่

ครบถวนและ

สอดคลองกับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

4 4 3 3 4  3 3 2 2  x  x    

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

3 4 5 5 3  2 2 3 3  /  /    

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
 คณะมีกระบวนการและกลไกในการใหคําปรึกษานิสิตทีช่ัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
คณะควรนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมนิสิตของแตละโครงการ/กิจกรรมมาสรุปภาพรวม และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงใหเห็นการพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  

ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 1.60 อยูระดับพอใช  สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากับ1.60 อยูในระดับพอใช รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหตุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การวิจัย      0.70 1.50 1.60 1.80 0 0 0 0   

4.1 มีกระบวนการและกลไกใน

การสนับสนนุการผลิต

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

6 6 5 5 6  3 3 3 3  x  x    

4.2 มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

N/A N/A - 3 0  0 0 0 2  -   -   

4.3 จํานวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

505149 2047.88 12087069.15 549412.23 4375589 175023.56 4375589 175023.56 0  1 3 3 3  -  -    

24 22 25 25 

4.4 รอยละของงานวจิัยและ

งานสรางสรรคทีต่ีพิมพ

เผยแพรในระดับชาต ิและ

ระดับนานาชาติ ตอจาํนวน

อาจารยประจํา 

9 37.50 12 54.55 25 100 25 100 60.71  2 3 3 3  /  /    

24 22 25 25 

0 9 0 0 0 0   

9 12 25  

0 0 0 6 0 0 0 0 

3 6 3 3 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหตุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.5 รอยละของงานวจิัยและ

งานสรางสรรคทีน่ํามาใช

อันกอใหเกดิประโยชน

อยางชดัเจนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

0 0 0 0 2 8 2 8 0  0 0 1 1  -  -    

24 22 25 25 

4.6** จํานวนผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

0 0 0 0 0  0 0 0 0  -  -    

4.7 รอยละของผลงานวชิาการ

ที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/

หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชือ่ถือไดตอ

อาจารยประจํา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  -  -    

24 22 25 25 

4.8 รอยละของบทความวิจยัที่

ไดรับการอางอิง (Citation) 

ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาต ิ

หรือระดับนานาชาตติอ

อาจารยประจํา 

0 0 6 18.18 5 12.82 5 12.82 18.42  0 2 1 1  /  /    

34 33 39 39 

4.9 รอยละของอาจารยประจํา

ที่ไดรับทุนทําวิจยั และงาน

สรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัตอ

อาจารยประจํา 

6 25 11 50 9 36 9 36 32.14  1 3 2 2  /  /    

24 22 25 25 

4.10 รอยละของอาจารยประจํา

ที่เขารวมประชุมวิชาการ

และ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

7 29.17 13 59.09 21 84 21 84 42.86  0 1 3 3  /  /    

24 22 25 25 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
ตัวบงชี้ที ่4.1   
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมไดนําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ ในขอที่ 1 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี ้ในขอที่ 1 ซึ่งมีเอกสาร หลกัฐานและแนว

ทางการดําเนนิงานบรหิารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  

2. วิทยาเขตศรีราชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และของสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติใชในการ

ดําเนนิการอยูแลวในปจจุบันประกอบการเขียนรายงานการประเมนิตนเองใน ขอ 1 ขององคประกอบที่ 4 

การวิจยั 
ตัวบงชี้ที ่4.2  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การระบุกระบวนการและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งในวงวิชาการและ

การนาํไปใชประโยชน 

2. การระบุการสรางเครือขายเผยแพรผลงานการวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูที่เกี่ยวของทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. การระบุกระบวนการและกลไกการสนับสนนุความรวมมอืระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรระบุกระบวนการและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งในวงวิชาการและ

การนาํไปใชประโยชน เชน เอกสาร / หนงัสือประสานงาน ประกาศเชญิชวนกระบวนการการตีพมิพ

ผลงานการวิจยัและงานสรางสรรค การไดรับอนุมัติเขารวมประชุมวิชาการและการนาํเสนอผลงานการ

วิจัย  การนาํเสนอผลงานเขาประกวดในเวทีตาง ๆ 

2. ควรระบุการสรางเครือขายเผยแพรผลงานการวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูที่เกี่ยวของทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เชน เว็บไซต วารสารทางวิชาการ การเปนสมาชิกสมาคม ชมรมตาง ที่เกีย่วของ

กับศาสตรทางวิศวกรรมศาสตร การลงนามในความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยกับองคการภายนอก 

(MOU) 

3. ควรระบุกระบวนการและกลไกการสนับสนนุความรวมมอืระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน เชน การลงนามในความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย

กับองคการภายนอก (MOU) การทําวิจัยรวมกับองคกรภายนอก การเชิญบุคลากรจากภายนอกมาให

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและงานสรางสรรค หรือเปนคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการวิจัย

และงานสรางสรรคในลักษณะตาง ๆ 
ตัวบงชี้ที ่4.3 
จุดที่ควรพัฒนา 
การระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณ 
ขอเสนอแนะ 
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ควรระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณและมีความ

สอดคลองกับรายการหลักฐานที่มีอยูแลวอยางสมบูรณเพื่องายตอ การตรวจสอบและใชประโยชนในการ

คนควาและการอางอิง 
ตัวบงชี้ที ่4.4  
จุดที่ควรพัฒนา 
การระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณ 
ขอเสนอแนะ 
ควรระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณและมีความ

สอดคลองกับรายการหลักฐานที่มีอยูแลวอยางสมบูรณเพื่องายตอ การตรวจสอบและใชประโยชนในการ

คนควาและการอางอิง 
ตัวบงชี้ที ่4.5 
จุดที่ควรพัฒนา 
การระบุรหัสหลักฐานใหมีความสอดคลองกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ขอเสนอแนะ 
ควรระบุรหัสหลักฐานและรายการหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมนิตนเองใหมีความสอดคลอง

กับรายการหลกัฐานที่มีอยูแลวอยางสมบูรณเพื่องายตอ การตรวจสอบและใชประโยชนในการคนควาและ

การอางอิง 
ตัวบงชี้ที ่4.8 
จุดที่ควรพัฒนา 
การระบุรหัสหลักฐานใหมีความสอดคลองกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ขอเสนอแนะ 
ควรระบุรหัสหลักฐานและรายการหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมนิตนเองใหมีความสอดคลอง

กับรายการหลกัฐานที่มีอยูแลวเพื่องายตอ การตรวจสอบและใชประโยชนในการคนควาและการอางอิง 
ตัวบงชี้ที ่4.9 
จุดที่ควรพัฒนา 
การระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณ 
ขอเสนอแนะ 
ควรระบุรหัสหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหครบถวนสมบูรณและมีความ

สอดคลองกับรายการหลกัฐานที่มีอยูแลวอยางสมบูรณเพื่องายตอ การตรวจสอบและใชประโยชนในการ

คนควาและการอางองิ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ของ

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความ

เขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 2.80 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.80 อยูในระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8   ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม     1.40 1.470 2.80 2.80 0 0 0 0   

5.1 มีกระบวนการและกลไก

ในการบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน 

N/A N/A 3 3 0    0 0 2 2  -  -   

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธ 

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาตติออาจารย

ประจํา 

2 5.88 2 6.06 13 33.33 13 33.33 23.68    1 1 3 3  /  /    

34 33 39 39 

5.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพ ที่

ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตออาจารย

ประจํา 

8 33.33 18 81.82 8 32 8 32 53.57  3 3 3 3   x    x    

24 22 25 25 

5.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

N/A N/A 4.32 4.32 0  0 0 3 3   -    -    
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

4 4 3 3 5  3 3 3 3   X    X    

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการเพื่อการพฒันาชมุชน 
ขอเสนอแนะ 
ควรกระตุนใหคณาจารยทุกทานนําองคความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน 

มาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม จํานวน  2 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.00 อยูระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากับ 2.00 อยูในระดับพอใช รายละเอียดดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรร
ม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพ
ธ  
(% 
หรือ
สัดสว
น) 

ตัวต้ัง ผลลัพ
ธ 

 (% 
หรือ
สัดสว
น) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม     1.50 1.50 2.00 2.50 0 0 0 0   

6.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

N/A N/A 2 3 -  0 0 1 2  -  -    

6.2 รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ในการอนุรักษ

พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและ

วัฒนธรรมตอ

จํานวนนสิิตเต็ม

เวลาเทียบเทา 

18 2.12 47 4.73 38 3.27 31 2.67 2.27  3 3 3 3  /   X    

848.41 993.71 1160.94 1160.94 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
ขอเสนอแนะ 
สงเสริมและสนับสนนุใหนิสิตเขารวมในการจัดกิจกรรมดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

 



 30 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ของคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อ

นําไปสูการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และ

การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศอยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผล

การประเมินตนเอง เทากับ 2.78 อยูระดับดีมาก. สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.78 อยูใน

ระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่  10  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา)

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ     1.44 1.67 2.78 2.78 0 0 0 0   

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดแีบบธรรมาภิ

บาล และภาวะผูนํา 

4 5 5 5 4  2 3 3 3    /   /    

7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรยีนรู 

N/A N/A 4 4 -  0 0 3 3   -    -    

7.3 มีกระบวนการและกลไก

ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากร

มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

4 4 5 6 4  2 2 3 3   /    /    

7.4 ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

3 3 3 3 3  2 2 2 2    /   X    

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวชิาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

0 0 0 0 2 5.13 2 5.13 2.63  0 0 3 3   /    /    

34 33 39 39 

0 0 0 0 2 100 2 100 

0 0 2 2 

7.6 มีการนําระบบบริหาร

ความเสีย่งมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

N/A N/A 5 5 -  0 0 3 3   -    -    
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา)

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

7.7 ระดับความสําเร็จของ

การถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

3 7 7 7 3  1 2 2 2   /    x    

7.8 งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศตออาจารย

ประจํา 

2025455.77 59572.23 4817231.49145976.71 740482 18986.72 740482 18986.72 72105.26  3 3 3 3   x     /   

34 33 39 39 

7.9 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

20 100 22 100 23 95.83 23 95.83 100  3 3 3 3   x    x    

20 22 24 24 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 

และแผนงานประจําป มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการดาํเนนิงาน และเกณฑการประเมินผล 

ตามกระบวนการ PDCA 
ขอเสนอแนะ 
1. ทําความเขาใจเร่ืองการจัดการองคความรูใหถูกตอง เชน เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและแนะนาํวิธีการ

จัดการความรูในดานตาง ๆ เชน การจัดการความรูดานหลกัสูตร, การจัดการความรูดานทะเบียนและ

ประมวลผล, การจัดการความรูดานการวจิัย ฯลฯ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดเปนหมวดหมูใหงายตอการเรียกคนสําหรบัการอางอิงในภายหลัง 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได 

คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  จํานวน 

2 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการดําเนินงาน 2 ตัวบงชี้ โดยประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา)
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน 

เหตุผลของ
การประเมนิ
ที่ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ      1.50 1.50 3.00 3.00 0 0 0 0  

8.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบ

การเงินและ

งบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 7  3 3 3 3  /  /   

8.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและ

ภายนอก

หนวยงานรวมกนั 

N/A N/A 4 4 -  0 0 3 3  -  -  

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
ไมม ี
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มีผลการดําเนินงาน 3 ตัวบงชี้  

โดยประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

1.67 อยูในเกณฑพอใช รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     1.00 1.00 1.67 2.00 0 0 0 0   

9.1 มีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ

ภายในที่เปนสวน

หนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

N/A N/A 1 2 -  0 0 1 1   -    -    

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและ

ทักษะดานการ

ประกันคณุภาพแก

นิสติ 

4 2 4 6 4  2 1 2 3    /   /    

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

1 3 3 3 4  1 2 2 2   X    X    

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
ตัวบงชี้ที ่9.1   
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การระบุนโยบายและแผนเรือ่งการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสงูสุด

ของคณะภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
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2. การกําหนดมาตรฐานตวับงชี้และเกณฑคุณภาพที่เปนอตัลักษณของคณะ 

3. การระบุระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพระหวางหนวยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรระบุนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของคณะภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ อาจเปนการนําเสนอเอกสาร

หลักฐานจากคําสั่งใหดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ของวิทยา

เขตศรีราชา หรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะวิศวกรรมศาสตร หรือคูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ควรกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่ เปนอัตลักษณของคณะ   โดยการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชากําหนดอัตลักษณของคณะแลวนําเผยแพรรณรงค

ตอประชาคมของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาใหรวมกันสรางอัตลักษณของคณะวิศวกรรมศาสตรศรี

ราชาใหเกิดมีข้ึนอยางเปนระบบตอไป 

3.  ควรระบุระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการนําเสนอเอกสาร หลักฐานการเขารวมประชุมสัมมนา การเขารวมอบรม 

การเขารวมนําเสนอผลงาน การศึกษาไปดูงานหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ  มาขอศึกษาดูงาน 
ตัวบงชี้ที ่9.2   
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  การระบุกจิกรรมที่นิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ / มหาวทิยาลัย และระหวาง

คณะ / มหาวทิยาลยั 

2. การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นสิิตดําเนินการ และในสวนทีน่ิสิตมีสวนรวมกับ
การดําเนินการประกันคุณภาพของคณะ / มหาวิทยาลยั 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรระบุกิจกรรมที่นิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ / มหาวทิยาลัย และระหวาง

คณะ / มหาวทิยาลยั เชน โครงการสัมมนาเครือขายผูนาํนิสิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ ทีน่ิสิตใชสราง

เครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ / มหาวทิยาลยั และระหวางคณะ / มหาวทิยาลยั 

2. ควรระบุแนวทางการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิต เชน การจัดทํารายงาน

การประเมนิตนเองตามคูมือการจัดทาํรายงานประเมนิตนเองของสโมสรนิสิตคณะนสิิตคณะตาง ๆ 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ขอมูลจากการเปดโครงการ การรายงานความกาวหนาโครงการ การ
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สรุปโครงการ และการสรุปโครงการของนสิิตผานโปรแกรม รายงานผลกิจกรรม : Transcript กิจกรรม 

(Activities Transcript ) 
ตัวบงชี้ที ่9.3   
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทาํแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน 

2. การระบุนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปนแหลงอางอิง

กับหนวยงานอื่น ๆ  
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสรจ็ภายใน 2 เดือน โดยการประชุมคณะกรรมการหรอื

คณะทํางานทีเ่กี่ยวของกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาดําเนนิการ

จัดทําจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลงัจากรับทราบผลการตรวจประเมิน

การประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา 

2. การระบุนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปนแหลงอางอิง

กับหนวยงานอื่น ๆ โดยการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานทีเ่กี่ยวของ กับการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาระบุนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีค่ณะพัฒนาขึน้ หรือ

มีแนวปฏิบัติทีดี่ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงกับหนวยงานอื่น ๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเกณฑการประเมินผล 

และการแปลความหมาย ดังนี้ 

 ≤         1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพจิารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดัชนี มก.ทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.16 อยูในเกณฑดี และ

มีผลการประเมินภาพรวมดัชนีที่ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 2.28 อยูในเกณฑดี รายละเอียดดังตารางที่ 

13 

ตารางที ่13    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และดชันีที่ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ. (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

        2.25 2.25 2.25 2.25 ดี ดี 

มาตรฐานที ่2 ดานการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.00 2.10 2.35 2.50 2.07 2.07 2.18 2.27 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรร

มาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.67 2.78 2.40 2.40 2.63 2.69 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

1.75 1.88 2.09 2.27 1.89 1.89 1.93 2.04 พอใช ดี 

มาตรฐานที ่3 ดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู 

    1.50 2.50     1.50 2.50 ยังไมได

คุณภาพ 

ดี 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุก
มาตรฐาน 

2.00 2.10 2.27 2.50 2.11 2.11 2.16 2.28   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี   
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 หากพิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา  ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยูในเกณฑดี   

- มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณา 2 ประเด็นในดานธรรมาภิบาล มี

คะแนนเฉลี่ย 2.69 อยูในเกณฑดีมาก และดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 อยูใน

เกณฑดี 

- มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 

2.50 อยูในเกณฑดี 

- สําหรับผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 2.28 อยูในเกณฑดี   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

 ≤         1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาแลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมดัชนี มก. ทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ย 2.05 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินตรงตามตัวบงชี้ของ สกอ. มี

คะแนนเฉลี่ย 1.97 อยูในเกณฑพอใช มีรายละเอียดดังตารางที่ 14 
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ตารางที ่14 สรุปผลการประเมินตามมมุมองการบรหิารจัดการดานตาง  ๆและดัชนีทีต่รงกบัตัวบงชี้ของ สกอ. (ป.4) 
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. หนวยงาน 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.00 2.25 2.50 2.56 2.56 2.37 2.47 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 0.00 1.00 2.17 2.33 2.33 2.33 2.00 2.20 ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 3.00   3.00 3.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

2.00 2.00 2.17 2.50 1.33 1.33 1.82 1.94 พอใช 

ภาพรวมตัวบงชีทุ้กดาน 2.00 2.10 2.27 2.50 2.11 2.11 2.16 2.28  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี  

 
 หากพิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพในมมุมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนนิงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.47  อยูในเกณฑดี 

โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 

อยูในเกณฑดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในเกณฑดีมาก 

- ดานกระบวนการภายใน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.20  อยูในเกณฑดี  โดยผล

การประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 อยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ  ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 

2.33 อยูในเกณฑดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 อยูในเกณฑดี 

- ดานการเงิน  เกณฑการประเมิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดี

มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก และดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก   

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 1.94  อยูใน

เกณฑพอใช โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช ดานกระบวนการ มี

คะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 1.33 อยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ  
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