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ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก            

ได้ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ท าการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ขอรับรองผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

     ลงชื่อ......................................................................... 
                  (นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง) 
                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
                 2  / สิงหาคม /2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561  โดยในการประเมินสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มี 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี  พบว่า มี
คุณภาพการด าเนินงานอยู่ ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3 .81) เมื่อวิเคราะห์ตามระบบ I P O พบว่า 
กระบวนการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (หลังจากปรับค่าถ่วงน  าหนักและความหมายแล้ว) 
(คะแนนเฉลี่ย 3.46) ส่วนผลลัพธ์มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.70) เมื่อพิจารณา
ตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี พื นฐานของระดับหน่วยงาน (จ านวน 5 ตัวบ่งชี ) มีผล
การด าเนินงานระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.10) องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี เฉพาะระดับหน่วยงาน (จ านวน 3 ตัว
บ่งชี ) มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้  (คะแนนเฉลี่ย 3.33) ส าหรับองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี ในการ
สนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 
1. สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกต้องสร้างแบรนด์บัวราชมงคลตะวันออกให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม 

(premium) เพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในทุกช่องทาง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม การออกบูธ ร่วมงาน
อีเว้นท์ทั งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเอาผลจากการวิจัย การแปรรูปทางด้านอาหาร ยา ของที่ระลึก 
(เสื อผ้า น  าหอม ผ้าพันคอ) ร่วมกับหน่วยงานทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั งภายในประเทศและ
ต่างประเทศต้องสร้างโลโก้ (Logo) เพ่ือท าให้เกิดแบรนด์ที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันบัวราช
มงคลตะวันออก 

2. สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกต้องวางแผนกลยุทธในการพัฒนาสถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออกให้เป็นแหล่งเรียนรู้บัวที่ครบวงจรทั งในระดับประเทศและนานาชาติ 

3. สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หลากหลาย และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือยกระดับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี อันจะน าไปสู่
การสร้างชื่อเสียงของทั งสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เพ่ือเป็นช่องทางในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการตามพันธกิจ 

4. สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกควรสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ที่สามารถบูรณาการพันธ
กิจต่างๆ ระหว่างสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกกับคณะในส่วนกลางมหาวิทยาลัย รวมทั งกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกควรวางแผนการจัดท าองค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนและ
บุคคลภายนอกสามารถน าไปปรับใช้ได้ อาทิเช่น ท าเนียบบัวราชมงคลตะวันออก ท าเนียบเครือข่ายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ท าเนียบที่มาและเรื่องราว (Story) ของสายพันธุ์บัวที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
พัฒนาได้ ตลอดจนการสร้างบุคลากรทุกคนในสถาบันบัวให้เป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดความรู้เรื่องบัวได้
อย่างมีศักยภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในด้านการด าเนินงานของสถาบัน

บัวราชมงคลตะวันออกเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   ตลอดจนสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ น 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการรับรองการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
และบุคคลภายนอกเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนตัวบ่งชี ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบ
ที่  3) ที่ เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือเป็นการวัดคุณภาพ ส่งเสริม
ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน อาทิเช่น ผลงานวิจัย ผลการสนับสนุนการเรียน
การสอน และผลงานการบริการวิชาการ  

4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการใช้ของขวัญของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ของสถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออกทั งในกิจกรรมการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่พัฒนาขึ นจน
เสร็จสิ น ควรน ามาใช้ในการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 
รวมทั งสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษาดังกล่าว 
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2.  บทน า   (ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน) 

2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ                                                                

     2.1.1 ชื่อหน่วยงาน 
     สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  

     2.1.2 ที่ตั้ง 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ 

           เลขที่ 43  หมู่ที่ 6  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  รหสัไปรษณีย์  20110 
     2.1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
                สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตลอด
ระยะเวลา 30 ปี เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมบัวในภาควิชาพืชศาสตร์ 
เริ่มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้มีการจัดตั งให้เป็นสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  และได้รับการจัดตั งให้เป็นสถาบัน
บัวราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึ่งสถาบันบัวฯ นับเป็นสถาบันแห่งแรกของ
ทวีปเอเชียที่สามารถผสมพันธุ์บัวฝรั่งได้ส าเร็จ 

      ในปัจจุบันสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นธนาคารพันธุกรรมบัวที่มีการรวบรวมพันธุกรรม
บัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ ทั งจากการอนุรักษ์พันธุ์บัวพื นเมือง
ของไทย และรวบรวมพันธุ์บัวพื นเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ นเอง จน
ได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์บัวในระดับนานาชาติ จ านวนทั งสิ น 15 สายพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดมากกว่า 27 รางวัล ได้แก่ มังคลอุบล วันวิสาข์ จุฬารัตน์  เตือนตา  ชาญวิทย์  ดวงตาสวรรค์  มายา
รานี  เยาวลักษณ์  เรดไจแอนท์  ตะวันออก ศรีชล มุตตาสินธุ์ ทองข่าย ฟ้าตะวันออก และมหาสมบัติ    
นอกจากนี ยังได้ปรับปรุงพันธุ์บัวที่มีดอกขนาดใหญ่ยักษ์และขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลก 

2.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

  2.2.1  วิสัยทัศน์  

               สถาบันบัวที่มคีวามเป็นเลิศในระดับโลก 
 2.2.2  พันธกิจ  
              พันธกิจ (Mission) 
 1) สนับสนุนการจัดการศึกษา  
 2) พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
 3) บริการวิชาการแก่สังคม 
 4) อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน 
 5) บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ 
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 2.2.3  เป้าหมายและวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญด้านบัว 

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
2) เพ่ือพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบัว พร้อมทั งน าผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้ ไป

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
3) เพ่ือเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมทั งพันธุ์พื นเมืองของไทยและจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือ

ใช้ในการอ้างอิง  รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั นน าใน
ระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์พันธุกรรม  ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์บัวใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

4) เพ่ีอเป็นแหล่งจัดแสดงสายพันธุ์บัวหายาก  พันธุ์บัวสวยงาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
และพันธุ์บัวที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชน  นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 

5) เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษศาสตร์ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2.3.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  
 2.3.1  คณะผู้บริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา  สมิตะสิริ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการฯ 
 นางสาวรุ่งอรุณ  ดอนจันทร์ทอง   รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฯ 
 2.3.2  คณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณ.นพชัย ชาญศิลป์   ที่ปรึกษาฯ 
ผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  เป็นรองประธานกรรมการ 
นายมนัส อารีย์   เป็นกรรมการ 
นายณัฐวุฒิ รอดบุตร   เป็นกรรมการ 
นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง   เป็นกรรมการ 
นางสาวสุวดี บุญฉิม   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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2.3.4 โครงสร้างการบริหารงานสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร 

ฝ่าย/แผนก/งาน 
จ านวนบุคลากร คุณวุฒิของบุคลากร 

ทั้งหมด ลาศึกษา
ต่อ 

เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

งานบริหาร 2 - 2 - - 2* - 2 
งานบริหารงานทั่วไป 4 - 4 2 2 - - 4 
งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2 - 2 - 2 - - 2 

งานวิจัยและพัฒนา 3 - 3 1 2 - - 3 
งานอนุรักษ์
พันธุกรรมบัว 

7 - 7 5 2 - - 7 

รวมทั้งสิ้น 18 - 18 8 8 2 1 18 

 
 หมายเหตุ : * รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันบัว (อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
         รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันบัว (อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

รองผู้อ านวยการสถาบันบัว  
ราชมงคลตะวันออก 

หัวหน้างานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา            หัวหน้างานอนุรักษ์พันธุกรรมบัว หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

ผู้อ านวยการสถาบันบัว        
ราชมงคลตะวันออก 
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5. ข้อมูลพื้นฐานด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ และทรัพยากรอ่ืนๆ  
 

    5,000,000.00
    2,500,500.00
      140,000.00

                 -        7,640,500.00

เงินเดือน                 -   
เงินประจ ำต ำแหน่ง                 -   
ค่ำจ้ำงประจ ำ                 -   
ค่ำจ้ำงชั่วครำว   1,463,312.66     1,463,312.66

ค่ำตอบแทน         4,950.00
ค่ำใช้สอย       79,698.00
ค่ำวัสดุส ำนักงำน      157,981.22
ค่ำวัสดุฝึก      526,916.21
ค่ำซ่อมแซม       41,673.00       811,218.43

บริกำรวิชำกำร                 -   
งำนวิจัย      140,000.00
อืน่ ๆ ค่ำตอบแทน      206,130.00       346,130.00

 - 

ทีดิ่น ส่ิงกอ่สร้ำง
ครุภัณฑ์                 -                    -   

       96,600.00      2,717,261.09
     4,923,238.91
                  -   
     2,717,261.09

รำยรับ : -
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณผลประโยชน์
งบทีไ่ด้รับสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

รำยได้อืน่ ๆ (ขำยบัว)
รำยจ่ำย : -

งบบุคลำกร

ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ

เงินอดุหนุน

งบด ำเนินกำรทัง้ส้ิน

เงินสมทบมหำวิทยำลัยฯ
งบลงทุน

อืน่ ๆ โครงกำรบัววิถีไทยกบั

ค่ำเส่ือมรำคำครุภัณฑ์ส่ิงกอ่สร้ำงประจ ำปี (ณ วันที ่ 30  กนัยำยน  2562)
รำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำย (รำยจ่ำยมำกกว่ำรำยรับ)

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 3.1  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ตามระบบและกลไกที่หน่วยงานก าหนดขึ น  
โดยการวิเคราะห์  / เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์และเป้าหมายของตัวบ่งชี ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 3.2  ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั งไว้ 
 3.3  ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 
 
4.  วิธีการประเมิน (วิธีการด าเนินงาน) 
 4.1  การวางแผนและการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์) 
 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

 4.2   วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  ปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง     ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 บรรลุ
เป้าหมาย 

/  =  บรรลุ 
×= ไม่
บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ต่างจากทีร่ะบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้พื้นฐานของระดับหน่วยงาน 
1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน 5  ข้อ  1,2,3,4,5 / 5  
1.2 การจัดการความรู ้ 3 ข้อ 1,2,3,4 / 4  
1.3 การบริหารความเสี่ยง 3 ข้อ 1,2,3 / 3  
1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 4 คะแนน 4.53 / 4.53  
1.5 ผลการด าเนินงาน 5 ส. 4 คะแนน 3.96 × 3.96  
องค์ประกอบท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2 .1 คุณภาพสนบัสนุนการเรยีนการสอน 6 ข้อ 3,6 × 2  
2 .2 คณุภาพการบริการวิชาการ 6 ข้อ 1,2,3,4,6 × 4  
2 .3 คุณภาพอนุรักษ์พันธกุรรมบัวอย่างยั่งยนื 6 ข้อ 3,4,5,6 × 4  
องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย 

ไม่ม ี      
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ตารางว ิเคราะหผ์ลการประเม ินระดับหน่วยงานสนับสนนุวิชาการ 
 

องคป์ระกอบค ุณภาพ 

คะแนนการประเม ินเฉล ี่ย ผลการประเม ิน 

 

 
 
 

ต ัวบง่ช ี้ 

 
 
 
 
I 

(ปัจจัยน าเข้า) 

 
 
 
 
P 

(กระบวนการ) 

 

 
 
 

O 
(ผลลพัธ)์ 

 

 
 

คะแนน
เฉล ี่ย 

0.00 - 1.50   การด  าเน ินงานต้องปร ับปร ุงเร่งดว่น 
1.51 – 2.50   การด  าเน ินงานตอ้งปร ับปร ุง 
2.51 – 3.50   การด  าเน ินงานระด ับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด  าเน ินงานระด ับด ี 
4.51 – 5.00   การด  าเน ินงานระด ับด ีมาก 

1 5  4.00 4.25 4.10 การด าเนินงานระดับดี 
2 3                2.33 1.00 3.33 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3       

รวม 8  6* 5*   

คะแนนเฉลี่ย  3.17 2.30 3.81 การด าเนินงานระดับดี  
 ผลการประเม ิน  (การด าเนินงานระดับพอใช้) (การด าเนินงานระดับดีมาก)   

 
 *หมายเหตุ ตัวบ่งชี ที่ 2.1-2.3 เป็นตัวบ่งชี ที่รวมทั งชนิดกระบวนการ (P) และผลลัพธ์ (O)  

    ซึ่งในการคิดคะแนนตัวบ่งชี ที่ดังกล่าว คิดคะแนนตัวบ่งชี ชนิดกระบวนการ (P)  เต็ม 4 คะแนน และตัวบ่งชี ชนิดผลลัพธ์ (O) เต็ม 1 คะแนน  
    จึงต้องถ่วงค่าน  าหนักและปรับความหมายของผลการประเมินให้เหมาะสม 

               คะแนนของกระบวนการ (P) และผลลัพธ์ (O) หลังจากถ่วงค่าน  าหนักและปรับความหมายของผลการประเมินให้เหมาะสมเป็นดังนี  
 

กระบวนการ (P) 3.46 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ผลลัพธ์ (O) 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริม  โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบท่ี 3 

 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีพื้นฐานของระดับหน่วยงาน 
 
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.10 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- 

 
- 

โอกาสในการพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถาบันยังไม่ครอบคลุมพันธ
กิจอย่างครบถ้วน 
 
 
 
2. ไม่พบการด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราช
มงคลตะวันออก  
3. การจัดการความรู้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลัก
วิชาการ เพื่อให้สามารถสกัดให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน 
 
4. ไม่พบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารสถาบันบัวบัวราชมงคลตะวันออก 
 
 
 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน
บัวราชมงคลตะวันออกยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
สถาบันและประเด็นการประเมินยังไม่สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาการให้บริการของสถาบันได้ 
 
6. การด าเนินงานตามกิจกรรม 5ส มีโอกาสพัฒนาเพ่ือให้
ได้คุณภาพเพ่ิมมากขึ น 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพาะการ
พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม รวมทั งองค์
ความรู้เกี่ยวกับบัว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัย
และองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
3. ควรวางแผนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในเรื่องบัวของ
หน่วยงานภายนอกได้ 
4. วางแผนการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันบัวบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง ตลอดจนน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาคณะกรรมการไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
5. ก าหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สถาบันให้ครอบคลุมทุกพันธกิจและปรับปรุงประเด็นการ
ประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการประเมิน 
สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้ 
6. จัดให้มีเวทีการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินการ
ด าเนินงาน 5ส ก่อนการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 



 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 สถาบันบัวราชมงคลตะวนัออก 
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องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.33 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- 
 

- 

โอกาสในการพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ไม่พบระบบและกลไกของตัวบ่งชี เชิงคุณภาพระดับ
หน่วยงานทั ง 3 ประเด็น   (การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ คุณภาพอนุรักษ์พันธุกรรมบัว
อย่างยั่งยืน) 

1. จัดท าระบบและกลไกของตัวบ่ งชี เชิ งคุณภาพ ระดับ
หน่วยงานทั ง 3 ประเด็น   (การสนับสนุนการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ คุณภาพอนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน) 
ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถน ามาปรับใช้ในหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งช้ีในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 


