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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจําปี

การศึกษา 2554  ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554-31 พฤษภาคม 2555)   และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า รวมทั้งหมด 17 คน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ได้คุณภาพระดับ..ดี..  
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14  ได้คุณภาพระดับ ดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  ได้คุณภาพระดับ ดี  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี 
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้   ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี  ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.88  ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ได้คุณภาพระดับดี  
 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.97 4.00 4.00 4.00 4.00 3.92 3.93 3.62 3.62 3.92 3.72

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.33 4.50 4.50 - - - 4.33 4.50 - 4.50
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 2.00 2.00 2.00 - 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.03 4.03 5.00 5.00 4.03 4.81

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.85 - 4.00 4.00 3.85 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.83 4.11 4.11 4.11 4.00 3.64 3.65 3.89 3.88 3.64 3.79

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไม่มี 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดเป้าประสงค์เพิ่มเติมในแผน ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยผลักดันให้

เกิดวิศวศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งแต่ละปี
สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดเวที เพื่อพัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะ 
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2. เนื่องด้วยคณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นศาสตร์ทาง
วิศวกรรม คณะควรเป็นต้นแบบของวิทยาเขต ในการเริ่มจัดทําระบบบริหารคุณภาพซึ่งสะท้อน
จุดเน้นของการเป็นวิทยาเขตศรีราชาเพิ่มเติมจากระบบที่เป็นเพียงคู่มือจากมหาวิทยาลัย จะทําให้
เห็นคุณภาพที่แท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.มหาวิทยาลัยควรทําโครงการเพื่อสรางความเขาใจในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับ

แผนกลยุทธ และความเขาใจใน เร่ือง การประเมินผล  outcome  ของโครงการเพื่อเปรียบเทียบกับความสําเร็จ

ของเปาหมายของแผนกลยุทธ 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะมีความสามารถในการผลิตบัณฑติอยู่ในเกณฑ์ดี บัณฑิตยังเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช ้
2. ด้านการวิจัย จากการประเมินพบว่าผลงานด้านการวิจัยของคณะมีความก้าวหน้า แต่ผลดําเนินการใน

ปีนี้ยังอยู่ในระดับพอใช้ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่กระจายและการวิจัยมากกว่าครึ่งยังเป็นการวิจัยที่
ได้จากทุนส่วนตัวของคณาจารย์ 

3.  ด้านการบริการวิชาการ ในปีการศึกษานี้ผลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเร่ง
ปรับปรุง ซึ่งคณะอาจจะต้องปรับปรุง ต้ังแต่กลไกผู้รับผิดชอบและระบบที่เป็นกระบวนการในเรื่อง
ของการบริหารและขับเคลื่อนการบริการวิชาการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

4.  ด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม คณะดําเนินการได้ดีมาก มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอาจส่งผลต่อการ
ทํากิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของคณะมากไปนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
ไม่ม ี

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 26 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 23 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 2 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. โครงการประจําปี ปฏิบัตธรรม เป็นโครงการที่หน่วยงานไม่ได้ดําเนินงาน เนื่องจาก  กําหนดการจัด
โครงการดังกล่าวตรงกับช่วงที่ประเทศเกิดอุทกภัย จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามกําหนดระยะเวลาได้ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา  2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2555) ระหว่างวันที่ 19- 20 กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14  ได้คุณภาพระดับ ดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  ได้คุณภาพระดับดี  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี    

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้   ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.79  ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี  ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.88  ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
 

วันพฤหัสบดีที่  19  กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 -09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทั้ง 5 ท่านพบปะเพื่อแนะนําตัว และประชุมเตรียมงาน 
เวลา 09.30 -09.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา ณ ห้องประชุมไฟฟ้า ช้ัน 

3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ์

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.45 -10.00 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554  

เวลา 10.00 -10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ณ ห้องประชุมคณะ  ช้ัน 3  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา 13.00 -14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

- สํานักงานเลขานุการ  

- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 

- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เวลา 14.30 -15.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมไฟฟ้า  ช้ัน 3  อาคารปฏิบัติการ

วิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา 14.30 -14.50 น.  กลุ่มที ่1 อาจารย์  จํานวน 4 คน 
คนที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่ือ อ.วัชรพัฐ เมตตานันท  เบอร์มือถือ 089-7710511 
คนที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ช่ือ อ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  เบอร์มือถือ 080-5916969 
คนที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่ือ อ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง  เบอร์มือถือ 081-6277046 
คนที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช่ือ นัฎฐวิกา จันทร์ศรี  เบอร์มือถือ 081-5324523 
เวลา 14.50 -15.10 น.  กลุ่มที ่2 บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 5 คน 
คนที่ 1 ช่ือ น.ส.ดาลัด นิตยานนท์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา เบอร์มือถือ 081-8643198 
คนที่ 2 ช่ือ น.ส.สุกัญญา สีเขียว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา เบอร์มือถือ 081-7619029 
คนที่ 3 ช่ือ น.ส.ณิชาภัทร คุม้สุข ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา เบอร์มือถือ 084-1003693 
คนที่ 4 ช่ือ นางกมลวรรณ พรหมทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์มือถือ 085-4267513 
คนที่ 5 ช่ือ นางปิยะวรรณ ปลอดเถาว์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เบอร์มือถือ 085-8853607 
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เวลา 15.10 -15.30 น.  กลุ่มที ่3 นสิิตทุกสาขาวิชา  จํานวน 5 คน  
คนที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ช่ือ นายณัฐพล  มนทกานติ ช้ันปีที่ 3 รหัส 5330300380 เบอร์มือถือ 087-6562141 
คนที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ช่ือ นายอดิสร ภาคสุวรรณ  ช้ันปีที่ 3  รหัส 5330302811  เบอร์มือถือ 081-3990334 
คนที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ช่ือ น.ส.นฤมล ต้ังวงศ์วิโรจน์   ช้ันปีที่ 3  รหัส 5330305136  เบอร์มือถือ 086-1554477 
คนที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ช่ือ นายโชคชัย สิงห์สมทุร ช้ันปีที่ 3 รหัส 5330306353 เบอร์มือถือ 087-5690577 
คนที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  
ช่ือ นายณัฐวัสส์ ดลวรรธนันท์ ช้ันปีที่ 4 รหัส 5230360381 เบอร์มือถอื 083-2510120 
เวลา 15.30 -15.50 น.  กลุ่มที ่4 กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 
คนที่ 1 ช่ือ นายคทาวัชร เสถยีรปกิรณกรณ ์ เบอร์มือถือ 082-7891836 
คนที่ 2 ช่ือ น.ส.จิราภรณ์ ประดับวงษ์  เบอร์มือถือ  083-7501548 
คนที่ 2 ช่ือ น.ส.พิมพ์นิภา จินดาสวัสด์ิ เบอร์มือถือ  081-8639524, 089-5577711 

เวลา 15.50 -16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุมไฟฟ้า  ช้ัน 3  
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ์

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม 2555 
เวลา  09.00- 12.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) และทําการสรุปผลการประเมินฯ 

ณ ห้องประชุมไฟฟ้า  ช้ัน 3  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ณ  ห้องประชุมคณะ  ช้ัน 3  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา  13.00- 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บรหิารและ

บุคลากรรับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามและชี้แนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
ของคณะฯ ณ ห้องประชุมไฟฟ้า ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ์
หมายเหตุ  :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในวันตรวจจริง 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ
เยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบ่งชี้   โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 36 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มี
คะแนนเฉลี่ย 3.97   ได้คุณภาพระดับดี   เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 
4.14  ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี    
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 สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้   ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89  ได้คุณภาพระดับดี  ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.88  ได้คุณภาพระดับ ดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64  ได้คุณภาพระดับดี 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.97 4.00 4.00 4.00 4.00 3.92 3.93 3.62 3.62 3.92 3.72

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.33 4.50 4.50 - - - 4.33 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 2.00 2.00 2.00 - 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.03 4.03 5.00 5.00 4.03 4.81

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.85 - 4.00 4.00 3.85 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.83 4.11 4.11 4.11 4.00 3.64 3.65 3.89 3.88 3.64 3.79

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  
 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สกอ. 
(23 ตัวบงช้ี) 

          4.15 3.88 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สกอ.+ 
มก. (24 ตัวบงช้ี) 

          4.14 3.89 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

        5.00 4.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 7 5.00 4.00 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต              3.99 3.62 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ขอ 5 5 5 4.00 4.00 

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

50 16 37.65 16 37.65 3.14 3.14 

42.5 42.5 

ผลตาง
คารอย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 

5 2.510 2.030 1.05 0.85 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

10 2 4.71 2 4.71 0.78 0.78 

42.5 42.5 
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 

ผลตาง
คารอย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 

2 0.33   0.28 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 6 7 6 5.00 4.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ขอ 7 7 6 5.00 4.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 6 6 5 5.00 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 4 4 4.00 4.00 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

            4.33 4.33 

3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร 

ขอ 5 6 6 4.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ขอ 6 6 6 5.00 5.00 
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ขอ 5 4 4 4.00 4.00 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย              3.47 3.47 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 5 5 5 3.00 3.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดสวน 100,000  2,916,100.00  87,047.76 2,916,100.00 87,047.76 2.42 2.42 

33.50 33.50 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก
สังคม  

          2.50 2.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

ขอ 4.00% 3 3 3.00 3.00 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

ขอ 3 2 1 2.00 1.00 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

          5.00 4.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 4 5.00 4.00 
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ 

            5.00 5.00 

7.1 ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผูบริหารทุกระดับของ
คณะ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

          5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

          4.00 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ขอ 7 8 7 4.00 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. การให้ความสําคัญของกรรมการบริหารคณะในเรื่องของการติดตามการดําเนินงานตามแผนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ในการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์และการติดตามของทางคณะเป็นระบบที่ดี แต่การประเมินผลนั้น
ยังไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถเชื่อมโยงโครงการและแผนได้ ซึ่งถ้าดูจากโครงการต่างๆ จะมีแนวทางการ
เขียนจากรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งการประเมินตามตัวบ่งชี้ของโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็ยังไม่ตรงกับตัวช้ีวัดหรือเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ดังนั้นคณะอาจต้องทํา
ความเข้าใจในเรื่องของการทําโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และการประเมินติดตามเพื่อให้ผล
ประเมินสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงแผนได้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62  ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน อาทิ การพัฒนา
ในเรื่องของกรณีศึกษา การใช้ปัญหาเป็นฐานของการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาโครงงาน การ
ประเมินตามสภาพจริงโดยให้นิสิตจัดเก็บผลงานเป็นแฟ้มสะสมงาน ใช้เป็นการประเมินผลคะแนนใน
บางรายวิชา เช่น วิชาปฏิบัติ 

2. ควรมีการนําผลการประเมินจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
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3. ควรส่งเสริมใหน้ิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ิสิตตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารระดับนานาชาติ 
5. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ ศาสตราจารย์ ยังมีน้อย ดังนั้นควรจัดทํา

แผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับตําแหน่งวิชาการมากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการบริการข้อมูลข่าวสสารผ่าน social Network ให้กับนิสิตและศิษย์เก่าซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่

เข้าถึงตัวนิสิตและศิษย์เก่าได้อย่างทั่วถึง 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ถึงแม้คณะจะจัดทําเป็นคู่มือก็ตาม ก็ยังมีนิสิตบางส่วนที่ไม่เข้าใจ คณะควรเพิ่มกิจกรรมการให้ความรู้
และประสบการณ์ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตทุกคน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์และอายุ

ของการก่อต้ังคณะ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. สัดส่วนจํานวนเงินที่คณาจารย์ของทางคณะที่ใช้ในการทําวิจัยพบว่ามีจํานวนเงินที่เป็นทุนส่วนตัวสูง 
และมีจํานวนหวัข้อวิจัยที่ต้องทํามากถึง 17 เรื่อง ถ้ามองเป็นสัดส่วนต่อจํานวนงานวิจัยทั้งหมดแล้วมี
จํานวน ร้อยละ 65.38 ของจํานวนงานวิจัยทั้งหมด(26 เรื่อง)  ซึ่งในการบริหารจัดการแล้วถือว่าเป็น
มุมมองที่ต้องให้ความสนใจทีจ่ะต้องผลักดันหรือส่งเสริมในเรื่องของการได้ทุนจากภายนอก ถือว่าเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่คณะจะต้องรีบดําเนินการ 
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2. ระบบและกลไกในการส่งเสรมิงานวิจัยของคณะยังไม่ชัดเจนในด้านกระบวนการที่จะประเมินผลและ
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ และยงัไม่มีแผนงานด้านงานวิจัยเป็นของคณะเอง ในเรื่องนี้คณะกําลังดําเนินงาน
โดยใช้ศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งน่าจะส่งผลการวิจัยไปในทาง
ที่ดีและยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ได้คุณภาพระดับต้อง
ปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะกําลังดําเนินการเสนอขอจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งถ้า
ดําเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการบริการวิชาการโดยเฉพาะเป็นช่องทางของการบูรณา
การวิชาการโครงงานที่ทําโดยนิสิตและอาจารย์ในการนําโจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วม
แก้ปัญหาซึ่งแต่ละปีมีจํานวนมาก ถือว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์และมรผลกระทบต่อสังคม และศนูย์
นี้ยังทําหน้าที่ประสานงาน ติดตามและประเมินผลตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จัดการ KM ขององค์ความรู้
ในคณะเพื่อการเผยแพร่และถ่านทอดสู่บุคลากรภายในและภายนอก 
2. ในการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะในปี 2554 นั้นยังไม่ได้มีการสํารวจความต้องการ
หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการจัดทําแผนงานด้านการบริการวิชาการ ฉะนั้นคณะควรเร่ง
ดําเนินการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของชุมชนหรือองค์กรในการรวบรวมปัญหาที่สอดคลอ้งกับจุดเน้นของ
คณะเพื่อนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
3. ในการจัดทําโครงการต่างๆ ของคณะรวมถึงด้านการบริการวิชาการ จะต้องทําความเข้าใจในเรื่อง
การ 
เขียนโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมอบให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการวางแผนติดตาม 
outcome เพื่อประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนและวิเคราะห์ผลในการหาสาเหตุของการ
บรรลุหรือไม่บรรลุเพื่อใช้ในการปรับแผนที่แท้จริง 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิให้นิสิตมสี่วนร่วม ทําให้นสิติมีประสบการณ์ในการจัดทํา
กิจกรรม 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง ทําให้คณะได้รบัการสนับสนนุการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ดี 

3. โครงการมีความหลากหลายด ีแต่ถ้ามีการจดักลุ่มโครงการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันไว้ด้วยกันจะเป็น
การลดภาระงานของปฏิบัติลง 

4. มีการบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการทํากิจกรรมอย่างชัดเจน 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การดําเนินงานยังไม่ครบตามวงจร PDCA โดยเฉพาะการนําผลการประเมินโครงการต่างๆ มาจัดทํา
แผนการปรับปรุง ตลอดจนการติดตามผลลัพธ์ดังกล่าว 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน  4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดเก็บความรู้ที่มีในองค์กรให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นและนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
2. ขาดการติดตามการนําความรู้ (outcome) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1. คณะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีระบบการวางแผน การจัดสรร การรายงานการตรวจสอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดความโปร่งใส มีความสามารถในการควบคุมการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการ
จัดสรรงบประมาณ คณะยังไม่สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ดังนั้น คณะควร
ทบทวนการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิจัยให้กับคณาจารย์ที่ไม่สามารถ
หาแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
2. ควรส่งเสริมใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะ เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ การร่วมเป็นกรรมการประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.79  ได้คุณภาพ
ระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.34 4.26 4.00 4.00 4.34 4.26

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

2.83 4.00 4.00 4.00 - 3.93 3.95 3.78 3.77 3.93 3.81

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 4.57 - 4.03 4.03 4.57 4.57 4.03 4.50

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

2.83 3.60 3.56 3.56 - 3.92 3.93 3.38 3.33 3.92 3.50

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.25 2.25 5.00 5.00 2.25 3.35

เฉลี่ยภาพรวม 2.83 4.11 4.11 4.11 4.00 3.64 3.65 3.89 3.88 3.64 3.79

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.26 ได้คุณภาพระดับ
ดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะ มีมาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.81 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้
คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะมีกระบวนการของการบริหารจัดการครบทุกขั้นตอน ส่วนด้านพันธ
กิจของการบริหารการอุดมศึกษา คณะยังดําเนินการไม่ครบทุกขั้นนตอนทําให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.35  ได้คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะยังนําผลการดําเนินงานด้านการ
วิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม น้อย และยังไม่มีแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.97 อยู่ในเกณฑ์ ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน 

การบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

12 
เดือน 

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.17 4.00 4.00 4.20 4.09

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.30 4.34 4.60 4.60 4.30 4.54

3. ด้านการเงิน 2.42 5.00 5.00 5.00 - - - 3.71 3.71 - 3.71

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

1.96 5.00 5.00 5.00 - 2.35 2.35 3.48 3.48 2.35 2.92

เฉลี่ยภาพรวม 2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.65 4.14 4.15 3.66 3.97

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะ มีกระบวนการผลิตบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ศิษย์เก่า ผู้รับบริการทางวิชาการครบถ้วนทําให้ผลในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า  ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  4.54   ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะมีการบริหารงานที่ดี มีกระบวนการที่ครบขั้นตอน ทําให้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี
มาก 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.71  ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า คณะมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ชัดเจน มีกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินให้กับผู้บริหารเพื่อการ
ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ทําให้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.92  ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะยังมีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.79  ได้คุณภาพระดับดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

2.97 4.50 4.50 4.50 - 3.51 3.34 4.15 4.15 3.51 4.04

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00

   2) ด้านวิชาการ 1.96 4.00 4.00 4.00 - 2.65 2.65 3.18 3.18 2.65 3.09

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 3.94 4.03 4.67 4.67 3.94 4.58
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

2.42 3.67 3.63 3.63 4.00 3.68 3.71 3.58 3.54 3.68 3.61

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.25 4.33 4.33 4.00 4.34 4.26 4.20 4.25 4.34 4.29

   2) ด้านการวิจัย 2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 2.00 2.00 2.00 - 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 2.83 4.11 4.11 4.11 4.00 3.64 3.65 3.89 3.88 3.64 3.79

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 
 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.97  ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย  3.09  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.58  สะท้อนให้เห็นว่า คณะมีแผนการจําแนก และบริหารงบประมาณ โดยจัดสรรให้กับงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 3.61 ได้คุณภาพระดับดี  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.86  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  4.33  สะท้อนให้เห็นว่า คณะตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญเ ในเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  3.97 3.79

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 3.97 3.80

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 
ตัวบ่งชี้) 

  4.15 3.88

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.14 3.89

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4 3.68 3.68

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4, 12 3.66 3.64

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 5.00 4.00

16.1 
(สม
ศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

16.2 
(สม
ศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน 0 0 0 0.00 0.00

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต        3.97 3.72

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

50 16 37.647 16 37.647 3.14 3.14

42.5 42.5 

ผลต่าง
ค่าร้อย
ละ

5 2.51 2.03 1.05 0.85
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

(เงื่อนไข 
2) 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

10 2 4.706 2 4.706 0.78 0.78

42.5 42.5 

ผลต่าง
ค่าร้อย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 

2 0.33 0 0.28 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 7 6 5.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5 5.00 4.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00

1  
(สม
ศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 216 80.90 216 80.90 4.04 4.04

267 267 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 301 301 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 306 306 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้
งานทํา 

คน 216 216 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 2 2 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน 1 1 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 14 14 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 16253.28 0 

2  
(สม
ศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

0 3.98 3.98 3.98 3.98

3  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 3.00 27.27 3.00 27.27 5.00 5.00

11 11 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด 

คน 11 11 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 6.00 3.00 6.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 
 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus 
 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 
 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0 

14(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.15 135.00 3.18 135.00 3.18 2.65 2.65

42.50 42.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 6.00 0.00 6.00 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 16.50 33.00 16.50 33.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 13.00 65.00 13.00 65.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 2.00 6.00 2.00 6.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 3.00 18.00 3.00 18.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 1.00 5.00 1.00 5.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1.00 8.00 1.00 8.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต 

      4.33 4.33

3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 5 6 6 4.00 4.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย        2.86 2.86

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 5 3.00 3.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 

สัดส่วน 100000 2,916,100.00 87,047.76 2,916,100.00 87,047.76 2.42 2.42

33.50 33.50 

5 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 36.25 85.3 36.25 85.3 5.00 5.00

42.50 42.50 

  จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมด 

คน 42.50 42.50 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00 0.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 
 

ผลงาน 5.00 1.25 5.00 1.25 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 34.00 34.00 34.00 34.00 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 



 30 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 1.00 2.35 1.00 2.35 0.59 0.59

42.50 42.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง 1.00 1.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เรื่อง 0.00 0.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เรื่อง 0.00 0.00 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ
งานสร้างสรรค ์

เรื่อง 0.00 0.00 

7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 4 1.00 2.35 1.00 2.35 1.18 1.18

42.50 42.50 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง 4.00 1.00 4.00 1.00 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่
มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

    3.25 3.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 0 3 3 3.00 3.00

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 3 2 1 2.00 1.00

8 
(สม
ศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 2.00 33.33 2.00 33.33 5.00 5.00

6.00 6.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง 0 0 
    

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เรื่อง 3 3 

    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง 6 6 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

9 
(สม
ศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3.00 3.00 3.00 3.00

18.1 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 
1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

18.2 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 
2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

  4.67 4.33

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

10 
(สม
ศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ 

      4.81 4.81

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของสภาสถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00

13 
(สม
ศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4 4.03 4.03 4.03 4.03

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

    5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

    4.08 3.93

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 7 8 7 4.00 4.00

15 
(สม
ศ.) 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4 4.15 3.85 4.15 3.85
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
บันทึกการสัมภาษณ์อาจารย์และบุคลากร 
ประกอบด้วยอาจารย์ 4 คน บุคลากร 5 คน 
 

Q : การประเมินการเรียนการสอนทางอาจารย์หรือคณะได้เอาไปปรับปรุงอย่างไร 
A: นิสิตได้ประเมินใน web ซึง่ใช้ในปีการศึกษา 54 เป็นปีแรก ผลของคะแนนที่ตํ่าคณบดีจะเรียกคุย ซึง่ส่วนใหญ่
ผลการประเมนิจะอยู่ในเกณฑ์ดี และทราบเฉพาะของตนเอง ซึ่งแบบประเมินมีเฉพาะการเรียนการสอนเท่านั้น 
 

Q : เกณฑ์การสอนของอาจารย์ถ้าลองประเมินตนเองอยู่ในระดับใด 
A : เฉลี่ยระดับ B+ จะต้องปรับปรุงในเรื่องของสื่อ วิธีการสอน และการสอนแบบให้นิสติสามารถประยุกต์การใช้
งานให้มากขึ้น มีการวิจัยในชั้นเรียนแต่ส่วนใหญ่จะปรับปรุงตนเองแบบไม่เป็นทางการ 
 

Q : ในเรื่องทุนวิจัยพบว่ามีการใช้ทุนส่วนตัวเป็นจํานวนมากอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไร 
A :  เป็นเพราะระบบของสํานักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์แต่ระบบโปรแกรมล็อกต้องมีหัวข้อ
รายละเอียดของการทําวิจัยเลยต้องกรอกลงไปซึ่งจํานวนทุนไม่ชัดเจน ถ้ามองภาพรวมแล้วทุนส่วนตัวมากอาจเป็น
ภาพที่ไม่ดีต่อหน่วยงานเท่าไหร่นัก 
 

Q : การมีส่วนร่วมของบุคลากรในเรื่องของการทํานุบํารุงฯ เป็นอย่างไร 
A : เป็นการเชิญให้เข้าร่วมแต่ไม่ได้บังคับ ผู้จัดจะเป็นสายสนับสนุนในการจัดงานวันที่จัดจะตรงกับงานสอนหรือมี
งานด่วน ในการเสนอความเห็นบางครั้งบุคลากรจะกลัวไม่กล้านําเสนอเพราะจะกลายเป็นคนจัดหรือรับผิดชอบ 
 

Q :  เรื่อการจัดการความรู้ 
A : การจัดของเดิมรู้สึกดี แต่ปัจจุบันกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในบางเรื่องทําให้ไม่ใช่ในเรื่องทีส่นใจการเข้า
ร่วมจะมีน้อย และไม่รู้ว่า KM เอาไปใช้อะไร ยังไม่เข้าใจในเรื่อง KM ทีแ่ท้จริง 
 

Q : วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรในปัจจุบัน 
A : ยังอยู่แบบพี่แบบน้องแต่ไม่แน่ใจในอนาคตเนื่องจากจะมีบุคลากรเพิ่มจํานวนมาก 
 

Q : ต้องการให้คณะและผู้บริหารปรับปรุงในเรื่องใดบ้างในภาพรวม 

• อยากให้มีการพัฒนาความรู้เรื่องด้านการบริหาร 

• อยากให้มีการดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่ม 

• อยากให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อยเป็นหน้าเป็นตาของคณะ 

• ปรับปรุงห้องน้ํา โดยเฉพาะห้องน้ําชายที่เปิดเผยเกินไป 
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• อยากให้มีผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากภาพนอกเข้ามามีส่วนร่วมบริหารคณะเนื่องจากคณะมีงาน
หลายด้านที่ต้องทํา 

• อยากให้มี Vision ที่ก้าวกระโดด และผู้บริหารมีภาระงานสอนมากเกินไปทําให้ไม่มีเวลาพอในการบริหาร 

• อยากให้ดูเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งมุมมองไม่ควรเป็นเรื่องทุนส่วนตัวและอยากให้ผูบ้ริหารเป็น 
Salesman ที่จะเชื่อมโยงหรือหางานภาคอุตสาหกรรม 

• คณะต้องทํา e-office จึงอยากให้เร่งปรับปรุงเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ก่อน 

• สนับสนุนอุปกรณ์โสตส่วนกลางให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้ 

• จดหมายข่าวของคณะที่พิมพ์เองจะทําให้เครื่องพิมพ์รับงานหนักเสียบ่อยเลยมีการส่งผ่านทาง e-mail 
คนจึงสนใจน้อย 

• อยากให้ผู้บริหารใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนมากกว่าใช้ความรู้สึก 
 

 

บันทึกการสัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่า 
ประกอบด้วย นิสิตปัจจุบัน 4 คน และศิษย์เก่า 3 คน 
 

1Q: ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1A:  

• ควรเน้นการจัดการเรียนการสอน เน้น ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สําหรับวิศวกร 

• หนังสือ ตําราไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียนการสอน 

• คอมพิวเตอร์เก่าไม่ทันสมัย จึงต้องนํา คอมพิวเตอร์พกพา ส่วนตัวมาใช้เรียน 

• รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
 

2Q: การบริการให้ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของคณะ ดําเนินการอย่างไร 
2A: 

• ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของคณะ 

• จดหมายข่าว 

• Facebook 

• e-mail 
 

3Q: มีการอบรมให้ความรู้ทักษะต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่าหรือไม่  
3A: ไม่ม ี
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4Q: มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะและส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร  
4A:  

• โครงการกีฬาสี 

• โครงการปฏิบัติธรรม 

• โครงการนิสิตสัมพันธ์ 

• โครงการสหกิจศึกษา  เป็นต้น  
 

5Q: มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตอย่างไรบ้าง 
5A: นิสิตบางคนที่ทํางานในสโมสรนิสิตได้เรยีนรู้ ผ่านการเขียนโครงการ นําเสนอโครงการ เวลาประเมินโครงการ 
แต่นิสิตคนอื่นๆ ไมม่ีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

6Q: สิ่งที่ต้องการให้คณะพัฒนาเร่งด่วนเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพคืออะไร 
6A:  

• พัฒนาห้องเรียน อยากให้ทุกห้องเรียนจัดระดับความสูงตํ่าของห้องเรียนให้เหมาะสม เพราะถ้าห้องเรียน
ใดไม่มีการไล่ระดับ ผู้เรียนทีน่ั่งด้านหลังจะมองไม่เห็นภาพจากจอ LCD 

• จัดหาตําราเรียน หนังสือสาขาทางวิศวกรรมให้เพียงพอ ต่อจํานวนนิสิต เพราะ ตําราเรียนและหนังสือใน
ห้องสมุดน้อยและไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม 

• การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยควรมีมนษุยสัมพันธ์ใหม้ากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 


