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ค ำน ำ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา                
โดยเน้นหลักการให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจ              
ทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการด าเนินงานที่ยังคงเปิดรับ           
ต่อการตรวจสอบจากสังคมภายนอก  อันน ามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 
มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. โดยมีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เรียบร้อยแล้วนั้น  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทุกท่านที่ได้สละเวลา
อันมีค่ามาช่วยแนะน าและให้ข้อเสนอแนะกับคณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป และต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจท าให้การตรวจประเมินคุณภาพประจ าปีส าเร็จอย่างราบรื่นด้วยดี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2554” ฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงศักยภาพในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาอย่างชัดเจน 
        
 

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ) 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2 ซ่ึงด าเนนิการระดับมหาวทิยาลยั 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 
36 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.14 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.15 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ 
สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 

3.66 ดี 

ภำพรวม 36 ตัวบ่งช้ี 
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 

3.97 ด ี

ภำพรวม 35 ตัวบ่งชี้  
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2 

3.97 ด ี
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
และพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้น
อีกระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 7 ภายใต้ “วิทยาลัยชมุชน” ในปี พ.ศ.2539 จากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 3/2542  เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานระดับคณะ 
 ปี พ.ศ.2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก 2 
สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปี พ.ศ.2541 เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ.2543 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2543 วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2543 ให้เปลี่ยนชื่อ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” ประกาศ  
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2543   
 ปี พ.ศ.2543 เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม
ต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
 ปี พ.ศ.2549 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือได้ย้ายไปสังกัดกับวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ  
 ปี พ.ศ.2549 เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
(ภาคพิเศษ) 
 ปี พ.ศ.2552 เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาค
พิเศษ) 
 ปี พ.ศ.2554 เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 2,006 คน (ภาค
ปกติ 1,803 คน และภาคพิเศษ 203 คน) มีนิสิตระดับปริญญาโท จ านวน 79 คน  
 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 12 รุ่น รวม 2,468 คน แยก
ตามรุ่นได้ดังนี้ 
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 รุ่นที่ 1  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน    36    คน 
 รุ่นที่ 2  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน  100    คน 
 รุ่นที่ 3  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  130    คน 
 รุ่นที่ 4  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  141    คน 
 รุ่นที่ 5  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  193    คน 
 รุ่นที่ 6  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  181    คน 
 รุ่นที่ 7  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  183    คน 
 รุ่นที่ 8  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  259    คน 
 รุ่นที่ 9  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  296    คน 
 รุ่นที่ 10  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  231    คน 
 รุ่นที่ 11  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  306    คน  
 รุ่นที่ 12  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  401    คน  
 และ มหาบัณฑิตส าเร็จการศึกษา  จ านวน    11   คน 
* หมายเหตุ รุ่นที่ 12 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม 2555 
 

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพบริการวิชาการ ผสมผสานงานวิจัย สรา้งวินัย พ่ึงพาตนเอง” 
 
วิสัยทัศน์ 
"เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมคู่คุณธรรม เน้นพัฒนาวิชาการ และสร้างงานวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ของภาคตะวันออก" 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับภูมิภาคตะวันออก  
 3. ให้บริการด้านวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้กับภูมิภาคตะวันออก  
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างคุณธรรมให้นิสิต 
 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้ำประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพในการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัมนาของภาคอุตสาหกรรม  
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 3. เพ่ือให้ชุมชนภาคตะวันออกได้มีโอกาสทางการศึกษาและสามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. เพ่ือปลูกจิตส านึกทางด้านคุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ให้แก่นิสิต 
 5. เพ่ือการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ตามความต้องการในการพัฒนาภาค
ตะวันออก 
 2. เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนาวิชาชีพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 3. เพ่ือค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
 4. เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 5. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
คติพจน์ = Moral Intelligent and Creative Engineers  (MICE) 
 ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นวิศวกรผู้มีคุณธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เฉลียวฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์  
 M = Moral Quotient (ความฉลาดทางจริยธรรม) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความเมตตาปราณี รู้จักให้อภัย รักษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม เทิดทูนกษัตริย์และราชวงศ์ น ามาซึ่งความน่าเคารพ-เชื่อถือ และประสบความส าเร็จในชีวิต 
 I = Intelligent Quotient (ความฉลาดทางสติปัญญา) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา มีความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สู่ระดับสากล รวมทั้งมีความ
ฉลาดหลากหลาย (Multiple Intelligent )  
 C = Creativity Quotient (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ 
หรือเป็นผลงานโดดเด่นของคณะฯ  
 E = Emotional Quotient (ความฉลาดทางอารมณ์) ความหมายนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีมได้ รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่
การงานอย่างยั่งยืน 
 
นโยบำย 
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1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
 พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลอง
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิจัย น าระบบ e-learning มาส่งเสริมการสอนทางไกลส าหรับ
บุคคลภายนอก เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเข้ามามีส่วนร่วมในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
2. ด้ำนกำรวิจัย 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันหน่วยงานภายในประเทศโดยเฉพาะนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผลิตงานวิจัยโดยเน้นคุณภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยมาพัฒนาเร่งบูรณาการเพ่ือ
ตอบสนองอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการทางวิชาการ และโครงการพัฒนาวิชาการทุกรูปแบบ  สนับสนุนให้น า
ความรู้จากประสบการณ์ในการบริการวิชาการ เพ่ือน ามาบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย  เผยแพร่
เกร็ดความรู้สู่ประชาชนและประชากร 
4. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูราชวงศ์ ส่งเสริมการศึกษา
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร 
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 จัดระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล และความเป็นผู้น า มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน
การเพ่ิมพูนความรู้ในสายงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 

1.3 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะ 
 อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

- ส ำนึกดี (Integrity) มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
- มุ่งม่ัน (Determination) มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ท างานและในการปฏิบัติใดๆ 
- สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการ

สร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
- สำมัคคี (Unity) มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณา

การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 เอกลักษณ์ของคณะ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาใช้เอกลักษณ์เหมือนกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้  
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) :  หมำยถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร 
เอกลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
ค าอธิบาย : 
Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร(Knowledgeable 
man) และองค์ความรู้ (Knownledge body) 
Knownledges of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ 
(Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 
The Well-being of the Nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม 
(Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความม่ันคงด้านอาหาร (Security) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ 
ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาทุกรอบเสมอ โดย
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากส่วนงานต่างๆ เช่น ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และโครงการพิเศษ และเมื่อ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกคนทราบ 
โดยทุกโครงการจะต้องมีการขอนุมัติจัดท าโครงการก่อนเสมอ และมีการสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการให้
คณบดีรับทราบ 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี และมีการด าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.)  โดยมีแผนงานประกันคุณภาพประจ าปี ดังนี้ 

1. วางแผน และปรับปรุงแผนการด าเนินการ 
2. เก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 
3. ส่วนงานภายในจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
4. คณะจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
5. คณะรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online 
6. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
7. จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีให้มหาวิทยาลัย 
8. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ ดังนี้ 

1.  ส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 
 -   งานบริหารทั่วไป 
 -   งานคลังและพัสดุ 
 -   งานนโยบายและแผน 
 -   งานจัดการศึกษา 
 -   งานบริการวิชาการและวิจัย 
2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            9 

แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
 

 
คณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ   กวีญาณ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 

M.S. (Electrical Engineering) 
Diploma de Docteur (Systems Physiques et Metrologie) 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ  วิสุวรรณ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ผศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง  

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Ph.D. (Manufacturing and Mechanical Engineering)  
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุภัทรชัย   ชมพันธุ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า-การประมวลสัญญาณดิจิทัล) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) 
D.Eng. (Information Processing) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขื่อน   อินทรสุวรรณ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
อ.ดร.เพ็ญสุดา  พันฤทธิ์ด า 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            12 

 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

อ.เพ็ญพรรณ  ใช้ฮวดเจริญ 
วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชต ิ
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

D.Eng. (Energy) 

 

ประธานโครงการพิเศษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ   กวีญาณ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 

M.S. (Electrical Engineering) 
Diploma de Docteur (Systems Physiques et Metrologie) 
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หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
นางสาวชัชณี  กลั่นสอน 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่คณะภำคภูมิใจ 
 ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 (กลุ่มอายุต่ ากว่า 40 ปี) 
ด้านการวิจัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ส่งนิสิตเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย (National Software Contest – NSC2012) ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2012 ประเภทโปรแกรมเพ่ืองานการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และได้รับรางวัล 
3 รางวัล ดังนี้ 
 รางวัลที่ 2 - ปลั๊กอัจฉริยะ 
 รางวัลชมเชย – ระบบตรวจวัดระดับการสีข้าวเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าว 
 รางวัลชมเชย - ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างมือถือสมาร์ทโฟนโดยการสั่งงานผ่านหน้าจอหลายสัมผัส 
รายละเอียดดังนี้ 
รางวัลที่ 2 ปลั๊กอัจฉริยะ(iPlug) 
ผู้พัฒนา :  นายฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย  รหัสประจ าตัว :  51220192  
 นายยุวรัตน์ สุขตระกูล รหัสประจ าตัว :  51220762  
ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์วัลลภ อินทร์ฉ่ า 
รางวัลชมเชย – ระบบตรวจวัดระดับการสีข้าวเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าว 
ผู้พัฒนา :  นายเอกลักษณ์ วันเพ็ญ    รหัสประจ าตัว :  51221208  
 นายวิภู เดชาวิชิตเลิศ  รหสัประจ าตัว :  51220861 
 นายสุรสีห์ พรหมมา รหัสประจ าตัว :  51221026 
ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์วัชรพัฐ เมตตานันท 
รางวัลชมเชย - ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างมือถือสมาร์ทโฟนโดยการสั่งงานผ่านหน้าจอหลายสัมผัส 
ผู้พัฒนา :  นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด รหัสประจ าตัว :  51220481   

http://reg.admin.src.ku.ac.th/tablenisit.asp?idstu=51220481
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 นายประมวลสุข โพธิ์งาม  รหัสประจ าตัว :  51220523 
ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น 
 

 
  
 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชื่อ นายวิรชตพงศ์  มิตรยอดวงศ์ รหัสนิสิต 
5430305014 ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขัน 4th Thailand Aeromodelling King's Cup Open 2012 (การแข่งขัน
กีฬาทางอากาศและการบินสาขากีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ F3C ครั้งที่ 4) ที่ อ่างเก็บน้ าหนองค้อ จ.ชลบุรี วันที่ 
2-6 พ.ค. 2555 และได้รับรางวัลที่ 1 รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อม
เหรียญทอง 1 เหรียญ และอีก 1 เหรียญทองเป็นของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/tablenisit.asp?idstu=51220523


รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            15 

 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชื่อ นางสาวพิมพ์สุพร โพธิ์ย้อย รหัส
นิสิต 51224384 ชั้นปีที่ 4 ได้รับเลือกให้เป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น อันดับที่ 1 ประจ าปี 2555  
 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีนิสิตที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ 3.50 คะแนนเป็นต้นไป 
และได้รับรางวัลเรียนดี (เหรียญเรียนดี และ ใบประกาศเกียรติคุณ) จ านวน 38 คน ซึ่งได้มอบให้กับนิสิตดังกล่าวใน
วันพิธีไหว้ครู แบ่งตามสาขาได้ดังนี้ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน  10 คน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน  9 คน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน  6 คน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน  5 คน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จ านวน  8 คน 
 

  

http://158.108.102.14/tablenisit.asp?idstu=51224384
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 7,642,500.00 7,642,499.23 0.77 5,055,800.00 5,055,798.89 1.11 

                                        
16,648,011.07  

                                        
16,471,937.56  

                                             
176,073.51  

งบประมาณ
เงินรายได ้ 47,105,006.00 30,911,485.00 16,193,521.00 37,526,889.06 21,430,255.76 16,096,633.30 

                                        
84,874,221.37  

                                        
21,899,764.92  

                                        
62,974,456.45  

รวม (บำท) 
54,747,506.00 38,553,984.23 16,193,521.77 42,582,689.06 26,486,054.65 1,609,6634.41 

                                      
101,522,232.44  

                                        
38,371,702.48  

                                        
63,150,529.96  

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ (บำท) 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 54,747,506.00 42,582,689.06 101,522,232.44 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

  35,660,963.32 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน   2,710,739.16 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 6,404,066 6,998,090 5,929,267.26 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ    
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 16,193,521.77 1,609,6634.41 63,150,529.96 
สินทรัพย์ถาวร    

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิศวกรรมศาสตรศ์รรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. งบประมาณแผ่นดิน     48,608,908.26  1. งบบุคลากร   19,439,911.26  
2. งบประมาณเงินรายได ้     46,818,850.00  2. งบด าเนินงาน   18,388,200.00  
3.  3. งบลงทุน   37,704,100.00  
4.  4. งบอุดหนุน   16,306,430.00  
5.   5. งบอ่ืนๆ (งบกลาง)    1,000,000.00  
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท)     95,427,758.26  รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท)   92,838,641.26  
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1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2552-2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 4 1 5 4 1 5 4 1 5 
- หลักสูตรภาษาไทย 4 1 5 4 1 5 4 1 5 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - 1 1 - 1 1 1 1 2 
- หลักสูตรภาษาไทย - 1 1 - 1 1 1 1 2 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 4 2 6 4 2 6 5 2 7 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 4 2 6 4 2 6 4 2 7 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ปริญญาตร ี       

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี       

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปริญญาตร ี       

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปริญญาตร ี       

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิต (ภาคพิเศษ) 

ปริญญาตร ี       

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม (ภาคพเิศษ) 

ปริญญาโท
แผน ก 

      

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปริญญาโท
แผน ก 

      

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/me_special.php
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1.9.3 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำร

เจ้ำหน้ำที่) 
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 5.5 6 
ปริญญาโท 22 20.5 
ปริญญาเอก 13 16 
รวม 37 42.5 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี   
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   
รวม   

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี 5.5 6 
ปริญญาโท 22 20.5 
ปริญญาเอก 13 16 
รวมทั้งหมด 37 42.5 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 24 25.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 51 59 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  10 9 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 61 68 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำร
เจ้ำหน้ำที่) 

ภำควิชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

3 5  8             3 5  8 

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1 3 5 9  1 1 2         1 4 6 11 
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ภำควิชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1 6 3 10  1 2 3         1 7 5 13 

สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 

1 3.5 5 9.5          1  1 1 4.5 5 10.5 

รวมท้ังหมด 6 17.5 13 36.5  2 3 5      1  1 6 20.5 16 42.5 

 
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 3 14 16 33 26 5 1 1 33 
2 6-9 เดือน 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 4 0 4 4 0 0 0 4 
4 ลาศึกษาต่อ  3 6 0 9 9 0 0 0 9 
5 ลาเขียนต ารา          

รวมทั้งหมด 6 25 16 47 40 5 1 1 47 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 6 20.5 16 42.5 35.5 5 1 1 42.5 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ปฏิบัติงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
ส านักงาน
เลขานุการ  

 1     5 11 8.5          5 12 8.5 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน (นับได้ 25 คน) 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  (คือ คุณวลีรตัน์ พุทธศรี บรรจุจ้าง 20 ก.ย.54) 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

- ปีการศึกษา 2554 นับตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 (นับรวมได้ 25.5 คน) 
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 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ รวม จ ำนวนบุคลำกรท่ี
ไม่เคยพัฒนำ

ตนเอง 
ส านักงานเลขานุการ 17 18 23 11 24.5 1 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1 4 0 2 5 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 7 8 0 9 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 6 2 2 6 7 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 5.5 1 0 7.5 3 

รวม 34 40.5 34 15 52 16 

 หมำยเหตุ: ปีการศึกษา 2554 นับตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

1.9.4  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2554 จำกกองแผนงำน) 
 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 1,537 182 1,719 1,725 201 1,926 1,803 203 2,006 
- หลักสูตรภาษาไทย 1,537 182 1,719 1,725 201 1,926 1,803 203 2,006 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - 25 25 - 46 46 10 69 79 
- หลักสูตรภาษาไทย - 25 25 - 46 46 10 69 79 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,537 212 1,749 1,725 247 1,972 1,813 272 2,085 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,537 212 1,749 1,725 247 1,972 1,813 272 2,085 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 
  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            21 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ภำคปกติ 
(ปี-เดือน) 

ภำคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลำศึกษำท่ี
ก ำหนดในหลักสูตร 

ปริญญำตรี (รวม) 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

4 ปี 3 เดือน  4 ปี 3 เดือน 4 ปี 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4 ปี 7 เดือน  4 ปี 7 เดือน 4 ปี 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

4 ปี 3 เดือน  4 ปี 3 เดือน 4 ปี 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4 ปี 2 เดือน  4 ปี 2 เดือน 4 ปี 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ผลิต (ภาคพิเศษ) 

 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 

ปริญญำโท (รวม)     
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการวิศวกรรม (ภาค
พิเศษ) 

   2 ปี 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   2 ปี 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

     คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 33.50 1,524.68 1,593.78 1,559.23 1 : 46 
   วิชาเรียนส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา 

 
49.76 13.41 31.59 

 

   วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 8 349.18 290.47 319.82 1:40 
   วิศวกรรมเครื่องกล 11 579.47 607.41 593.44 1:54 
   วิศวกรรมไฟฟ้า 13 323.74 351.14 337.44 1:26 
   วิศวกรรมอุตสาหการ 10.5 192.94 314.71 253.82 1:24 
   วิศวกรรมเครื่องกลและการผลติ  29.59 16.65 23.12  

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/me_special.php
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 25 27 33.50 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,279.00 1,642.77 1,559.23 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  20) 

1 : 51 1 : 60 1 : 46 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ใช้ข้อมูลคณะ) 

สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

91   91     91   91 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 93   93     93   93 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 90   90     90   90 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

97   97     97   97 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกลและการผลิต (ภาค
พิเศษ) 

 30  30      30  30 

สาขาวิชาการจดัการ
วิศวกรรม (ภาคพเิศษ) 

     11  11  11  11 

รวม 371 30  401  11  11 371 41  412 
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1.9.5  งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 

สรุปทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 น.ส.เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ "ระบบวิเคราะห์ฝา่เท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค"        138,600.00  

2 นายทวีชยั อวยพรกชกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
“แบบจ าลองการตัดสินใจการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว”             50,000.00  

3 นายวัชรพัฐ เมตตานันท วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
"การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับจัด
ตารางเวลา" 

              
50,000.00  

4 นายสถาพร เช้ือเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล “การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลัง”           29,500.00  

5 นายสุภัทรชยั ชมพันธุ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
“การประมวลเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเฉพาะท้องถิ่น
หลักใน 4 ภูมิภาค” 

          
176,400.00  

6 นายไพโรจน ์ทองประศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
“ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใชก้ารทรงตัวส าหรับ
รถไฟฟ้า 2 ล้อ”             50,000.00  

7 นายชัยวัฒน ์นุ่มทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 

“การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบและผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้”  

            
50,000.00  

รวมจ านวนเงิน        544,500.00  

สรุปทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 นายสถาพร เช้ือเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล 

"การศึกษาผลกระทบจากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงร่วม 
ไฮโดรเจน - ดีเซลที่มีต่อ สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล 
และก๊าซไอเสีย "        200,000.00  

2 นางสาวสาริณี อุย่ตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า “หุ่นยนต์เก็บขยะริมชายฝั่งทะเล พลังงานแสงอาทิตย ์”  200,000.00 

รวมจ านวนเงิน        400,000.00 

สรุปทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 น.ส.นัฎฐวิกา จันทร์ศร ี 
A - Cube Research Group ,   
Asian Institute of Technology  

“การแบ่งภาพเขียนแบบเป็นชั้น โดยตรงด้วยภาพ
ส าหรับงานขึ้น รูปเร็ว ” 1,500.00 

2 น.ส.สิรางค์ กลั่นค าสอน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการว ิจัย  
“การจัดการระบบโลจิสตกิส์แบบ ย้อนลกลับและ
กรีนโลจิสติกส ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ ”  

           
1,970,100.00  

รวมจ านวนเงิน 1,971,600.00         
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ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้เข้าร่วมการน าเสนอ

ผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 8 ราย นับเป็นผลงาน จ านวน 8 เรื่องโดยเป็น

การน าเสนอผลงานในระดับชาติ 2 เรื่อง และระดับนานาชาติ 6 เรื่อง ดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับการ
ประชุม 

วัน/เดือน/ปีที่
เสนอ 

1 การจัดการการใช้ไฟฟ้าใน  
วิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูล  
จากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้า  
อัตโนมัต ิ 

การประชุมวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ครั้งที่  50  

อ . นาตยา คล้ายเรือง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
อภินัทธ ์ลัดลอย  
สุพิตรา บุญสม  

ระดับชาติ 31/1/2012 

2 รถไฟฟ้า  2  ล้อแบบสมดุล  การประชุมวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ครั้งที่  50  

อ . ไพโรจน์ ทองประศรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ระดับชาติ 31/1/2012 

3 Apriori _ MSG - P :  A   
Statistic - Based Multiple   
Minimum Support Approach
  to Mine Rare Association   
Rules  

The  3 th International   
Conference on Knowledge  
and  Smart Technologies   
( KST - 2011 ) 

อ . ทวีชัย อวยพรกชกร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 
รศ . กฤษณะ ไวยมยั  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
บางเขน ภาค  
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

9/7/2011 

4 Image -based direct slicing  
of  a single line drawing for  
rapid  prototyping  

The  5 th International   
Conference on Advanced   
Research in Virtual and Rapid   
Prototyping  

อ . นัฎฐวิกา จันทร์ศร ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ผศ . ดร . พิสุทธิ ์ขุมทรัพย ์ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

ระดับ
นานาชาต ิ

28/9/2011 

5 Insight into Emissions and   
Combustion Efficiency of   
Hydrogen - Diesel Dual Fuel   
Engine with Exhaust Gas   
Recirculation Using  
Chemical  Equilibrium  
Analysis  

The Second TSME   
International Conference on   
Mechanical Engineering  
 

อ . ประทีป ชัยเสริมเทวัญ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
รศ . ธัญญะ เกียรติวัฒน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
บางเขน ภาค วิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  
อ . สมภพ จรุงธรรมโชติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ผศ . สถาพร เช้ือเพ็ง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ระดับ
นานาชาต ิ

19/10/2011 

6 Mining Rare Itemsets on   
Multi - Level Hierarchies   
Database  

The  2012  IAENG International   
Conference on Data Mining   
and Applications  ( ICDMA ' 12 ) 

อ . ทวีชัย อวยพรกชกร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

14/3/2012 
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ที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับการ
ประชุม 

วัน/เดือน/ปีที่
เสนอ 

7 Transesterification Kinetics  
of  Waste Cooking Oils  
over  Heterogeneous Acid  
Catalyst  for Biodiesel  
Production  

2011  JSAE  /  SAE International   
-  Powertrains ,  Fuels and   
Lubricants  

ผศ . สถาพร เช้ือเพ็ง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
อ . ชลดา โกมินทรชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา  
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ  
พลศึกษา  

ระดับ
นานาชาต ิ

30/8/2011 

8 Analysis of Good Fragments
for String Reconstruction  
 

The  4 th KKU International   
Engineering Conference  2012   
( KKU - IENC  2012 ) 

อ . วัชรพัฐ เมตตานันท  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ระดับ
นานาชาต ิ

10/5/2012 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี  
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 24 17 27 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

8 7 0 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

7 16 34 

รวม 15 23 34 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน  698,289.00 880,960.00 944,500.00 
ภายนอก 3,677,300.00  1,971,600.00 

รวม 4,375,589.00 880,960.00 2,916,100.00 

1.9.6 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำย (บำท) ระยะเวลำด ำเนินงำน 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 
(คน) 

ผลกำรประเมิน
โครงกำร 

(คะแนนเต็ม 5) 

1 โครงการอบรม Computer 
Aided Engineering (CAE) : 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม 

ผศ.บุญธรรม 
วงศ์ไชย 

-  27 สิงหาคม 2554 29 4.50 
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ล ำดับ
ที่ 

ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำย (บำท) ระยะเวลำด ำเนินงำน 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 
(คน) 

ผลกำรประเมิน
โครงกำร 

(คะแนนเต็ม 5) 

2 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรอง
น้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ทุนสนับสนุนจากภายนอก) 

อ.ดร.สภุัทร 
พัฒน์วิชัยโชติ 

     
110,000.00  

 ตุลาคม 2554 - 
กุมภาพันธ์ 2555 

(ผุ้ประสบ
ภัย/

ชุมชน) 

ระดับด ี

3 โครงการพัฒนาวิชาการ "การ
ออกแบบระบบการผลติแบบโต
โยต้า" 

อ.ดร.สริางค ์
กลั่นค าสอน 

       
66,500.00  

15-16 ธันวาคม 2554 21 ระดับด ี

4 โครงการอบรมบริการวิชาการ 
“การอบรมระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า” 

อ.ดร.เพ็ญสุดา 
พันฤทธิ์ด า 

   2 กุมภาพันธ์ 2555 20 ระดับด ี

5 โครงการบริการวิชาการ 
"เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์
พลังงาน" 

ผศ.ดร.สภุัทร
ชัย ชมพันธ์ุ 

     
100,000.00  

11-12 กุมภาพันธ์ 
2555 

30 ระดับด ี

6 โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิต
น้ ามันไบโอดีเซล เพื่อบริการ
ชุมชน” 

อ.ดร.สภุัทร 
พัฒน์วิชัยโชติ 

     
100,000.00  

23 เม.ย.55 – 28 ก.ย.
55 

รอข้อมูล รอข้อมูล 

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

ตั้งอยู่ที่ :  เลขที่ 199 หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งศุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 มีอาคารใช้งาน 2 อาคาร คือ  
1) อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 6,455 

ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2537 จ านวน 52.5 ล้านบาท เป็นที่ท า
การของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยห้องท างาน 
ห้องปฏิบัติการ และห้องพักอาจารย์ 

2) อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พ้ืนที่รวม 
10,170 ตารางเมตรเพ่ือการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราคา
ก่อสร้าง 73.5 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2549 จ านวน 10 ล้านบาท 
และงบผูกพันปี 2550– 2551 จ านวน 43.5 ล้านบาท และใช้เงินรายได้วิทยาเขตสมทบประมาณ 20 
ล้านบาท เริ่มด าเนินการก่อสร้างวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
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เป็นที่ท าการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วย
ห้องเรียน ห้องท างาน ห้องปฏิบัติการ และห้องพักอาจารย์ 

เว็บไซต์ : http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=building 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

รูปภาพอาคาร 2 ปฎิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รูปภาพอาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุ เพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่านั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภำพระดับ....  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตำรำง สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบ
ท่ี 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ด ำเนินกำร   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบ
ท่ี 2  กำรผลิต
บัณฑิต  

2.97 4.75 4.75 4.75 4.00 3.92 3.93 3.99 3.99 3.92 3.97 ด ี ด ี ด ี ดี 

องค์ประกอบ
ท่ี 3  กิจกรรม
กำรพัฒนำ
นิสิต  

- 4.33 4.50 4.50 - - - 4.33 4.50 - 4.50 ด ี ด ี - ดี 

องค์ประกอบ
ท่ี 4 กำรวิจัย  

2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับป

รุง 

พอใช้ 

องค์ประกอบ
ท่ี 5 กำร

- 2.50 2.50 2.50 - 4.00 4.00 2.50 2.50 4.00 3.25 ต้อง ต้อง ด ี พอใช้ 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

บริกำรทำง
วิชำกำรแก่
สังคม  

ปรับป
รุง 

ปรับป
รุง 

องค์ประกอบ
ท่ี 6 ระบบ
และกลไกกำร
ท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 

องค์ประกอบ
ท่ี 7 กำร
บริหำรและ
จัดกำร  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.03 4.03 5.00 5.00 4.03 4.00 ดีมาก ดีมาก ด ี ดี 

องค์ประกอบ
ท่ี 8 ระบบ
และกลไก
กำรเงินและ
งบประมำณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบ
ท่ี 9 ระบบ
และกลไกกำร
ประกัน
คุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.15 - 4.00 4.00 4.15 4.00 ด ี ด ี - ดี 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุก
องค์ประกอบ 

2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.65 4.14 4.15 3.66 3.97     

ผลกำร
ประเมิน 

พอใ
ช้ 

ดี ดี ดี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี     

 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

ในกระบวนการพัฒนาแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชายึดหลักการมีส่วนร่วมและระดม
ความคิดเห็นจากทุกสาขาวิชา ส านักงานเลขานุการ  โครงการพิเศษ และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาพิจารณา โดยมีการด า เนินการในรูปแบบคณะกรรมการเ พื่อให้มีการ
ปรึกษาหารือ รับรู้  รับทราบและร่วมมือกันด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้  
 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 

ปี 2554 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร

ประเมิน  
หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรมกำ
ร   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำ
ร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินกำร 

        5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ 8 8 7 5.00 4.00 ตัดข้อ 
7 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-
2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ศ รี ร าชามี ก ารจั ดท า แผนกลยุ ทธ์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ศรี ร าช า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (1.1-1-01) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและแผน ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผู้แทนจากสาขาวิชา
ต่างๆ เพ่ือก าหนดทิศทาง การด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญาและแผนยุทธศาสตร์การบริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (1.1-1.02)  มีกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนปัญหา ปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพ่ือพิจารณาโอกาสและภัยคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-03) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่  2/2554 (1.1-1-04) แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดย
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในคณะผ่านการประชุมบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2554 (1.1-1-05) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศ
ทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร และหน่วยงานย่อย ถึงวิสัยทัศน์  
กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
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เป็นทางการ (1.1-2-01)  มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมี
การมอบหมายอย่างเป็นทางการ (1.1-2-02) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ โดยมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic 

map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (1.1-3-01) 
และมีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ครบ
ทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ แผนงานด้านการจัดการเรียนการสอน แผนงานด้านการวิจัย แผนงานด้านการบริการวิชาการ  
แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และแผนงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (1.1-3-02) โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2554 (1.1-3-03)  
ซ่ึงเป็นการยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (1.1-4-01) มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน โดยแจ้งให้
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของคณะ (1.1-4-02)  

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ครบทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม  (1.1-5-01 , 1.1-5-
02) โดยผู้บริหารที่ก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็นผู้ติดตามให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 6 ครั้งต่อปี  โดยมีการแจ้งให้ผู้บริหารทราบ (1.1-6-01, 1.1-6-02)  และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเพ่ือพิจารณาตามล าดับดังนี้  ครั้งที่ 6/2553 (1.1-6-03)  ครั้งที่ 
1/2554 (1.1-6-04)  ครั้งที่ 2/2554 (1.1-6-05)  ครั้งที่ 3/2554 (1.1-6-06)  ครั้งที่ 4/2554 (1.1-6-07)  และครั้งที่ 
5/2554 (1.1-6-08) และมีการส่งหนังสือบันทึกข้อความ  ติดตามส่งสรุปเล่มโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 จ านวน 4 ฉบับ (1.1-6-09 ถึง 1.1-6-12) รวมทั้งได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาพิจารณา (1.1-6-13, 1.1-6-14 )  

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยการ
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และแผน ครั้งที่ 2/2555 (1.1-7-01) และน าผลการประเมินที่ได้เสนอเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีละ 1 ครั้ง (1.1-7-02) เพ่ือให้ทีมผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้
ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

8. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เรื่องการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2554-2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
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ประจ าปี พ.ศ. 2555-2558 โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพด าเนินการจัดท าแผน
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (1.1-8-01) และมีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาครั้งท่ี 2/2555 (1.1-8-02) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 
(ตัดข้อ 6,7) 

7 ข้อ 
(ตัดข้อ 7) 

4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 7 หลักฐานการประเมินผลเป็นการติดตามความส าเร็จตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ได้
ประเมินผลจากการติดตามผลของแต่ละโครงการที่ outcome ของโครงการจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าประสงค/์ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-01 แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี พ.ศ. 2554-2557 (ทั้งเล่ม) 

1.1-1-02 ค าสั่งที่ 2/2554  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 

1.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 1.5 (หน้า 2) 
1.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 1.2 (หน้า 2) 

1.1-1-05 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2554 วาระท่ี 1.4 (หน้า 
3) 

1.1-2-01 
(1.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554  
วาระท่ี 1.2 (หน้า 2) 

1.1-2-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ก าหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา ปี พ.ศ. 2554-2557 

1.1-3-01 
(1.1-1-01) 

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 (หน้า 12-18) 

1.1-3-02 
(1.1-1-01)  

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 (หน้า 14-18) 

1.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2554 
1.1-4-01 
(1.1-1-01) 

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 (หน้า 14-18) 

1.1-4-02 
(1.1-2-02) 

บันทึกข้อความ เรื่อง ก าหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา ปี พ.ศ. 2554-2557 

1.1-5-01 แผนการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2553 
1.1-5-02 แผนการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2554 
1.1-6-01 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

ประจ าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 
1.1-6-02 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 
1.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2553  

วาระท่ี 1.5 (หน้า 3) 
1.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2554  

วาระท่ี 1.7 (หน้า 3) 
1.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554  

วาระท่ี 1.10 (หน้า 4) 
1.1-6-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2554  

วาระท่ี 1.2 (หน้า 2) 
1.1-6-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554  

วาระท่ี 4.2 (หน้า 5) 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-6-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 5/2554  

วาระท่ี 4.1 (หน้า 6) 
1.1-6-09 ถึง 

1.1-6-12 
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปเล่มรายงานโครงการ 

1.1-6-13 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีงบประมาณ 
2554 

1.1-6-14 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีงบประมาณ 
2554 (1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54) 

1.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2555 วาระท่ี 4.2 (หน้า 3) 
1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555  

(วาระท่ี 4.3) 
1.1-8-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555  

วาระท่ี 4.3 (หน้า 12) 
1.1-8-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาครั้งที่ 2/2555 

วาระท่ี 3.9 (หน้า 6) 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำ 

หมำย  
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต            3.99 3.62   

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสตูร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

50 16 37.65 16 37.65 3.14 3.14   

42.5 42.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

5 2.510 2.030 1.05 0.85   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

10 2 4.71 2 4.71 0.78 0.78   

42.5 42.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

2 0.33   0.28 0.00   

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ 6 7 6 5.00 4.00 ตัดข้อ 
7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ตัดข้อ 
7 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำ 
หมำย  

ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 ตัดข้อ 
7 

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            38 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานในการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร และมีคณะกรรมการการศึกษาเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร มีการก าหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง โดย
หลักสูตรใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง
ต้องเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาก่อนเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการเปิดสอนในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป 
โดยคณะกรรมการการศึกษาได้แจ้งเวียนขั้นตอนการพิจารณาเสนอเรื่องการขอเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงให้ทุกคณะทราบ (2.1-1-01) โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา (http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/FlowCurri.pdf) 

หลักสูตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 มีดังนี้ 
- หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 4 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ใช้หลักสูตรข้ามวิทยา

เขตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2.1-1-02) 
- หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ านวน 1 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ใช้หลักสูตรข้าม

วิทยาเขตจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2.1-1-03) 
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- หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ จ านวน 1 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ใช้หลักสูตรข้ามวิทยา
เขตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2.1-1-04) 

- หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จ านวน 1 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ใช้หลักสูตรข้าม
วิทยาเขตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2.1-1-05) 

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
โดยด าเนินการตามขั้นตอนและผังการขอใช้หลักสูตรต่างคณะหรือข้ามวิทยาเขต (2.1-1-06) อีกทั้งมหาวิทยาลัยมี
การเผยแพร่ขั้นตอนและคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum) และมีระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติ
หลักสูตร (https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) 

1. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
ในปีการศึกษา 2554 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ระดับ

บัณฑิตศึกษาจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด (2.1.1-01) น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร (2.1.1-02, 2.1.1-03) 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2554 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรใดๆ 

2. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานในการปิด
หลักสูตร และมีคณะกรรมการการศึกษาเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับข้ันตอนการขอปิดหลักสูตร (2.1-2-01 และ 2.1-2-
02) โดยมีการก าหนดแนวทางการปิดหลักสูตรและขั้นตอนการขออนุมัติปิดหลักสูตร โดยให้เสนอเรื่องผ่านการ
อนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
การศึกษา ที่ประชุมคณบดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ งาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา (http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/close_curri.pdf) 
ส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชายังไม่มีการด าเนินการขออนุมัติปิดหลักสูตรตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาเป็น
เวลาประมาณ 15 ปี 

3. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (2.1-3-01) เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปี 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพทั้ง 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ได้มีการขอรับรอง
หลักสูตรจากสภาวิศวกร ตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิศวกร ที่
http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 (2.1-3-02) 

4. ในปี พ.ศ.2553-2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิด
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ (2.1-4-01) และในการ
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บริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (2.1-4-02) และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรต่างๆ (2.1-4-03) 

4. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 4.1 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีคณะกรรมการด าเนินงานฯ (2.1.4-01) ซึ่งท า
หน้าที่บริหารวิชาการของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรและมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งคอยพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  (2.1.4-02) และกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ (2.1.4-03) 
 4.2 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีการจัดท าตามแบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษา  (สมอ.07-02)  (2.1.4-04) และได้จัดท าแบบรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโท  ประจ าภาคการศึกษา 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไป
ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ (2.1-
4-01) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (2.1-4-02) และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรต่างๆ (2.1-4-03) ทุก
หลักสูตรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  และมี
การรายงานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา รายภาคการศึกษา (สมอ.07) ระดับปริญญาตรี (2.1-5-01 และ 
2.1-5-02) และบัณฑิตศึกษา (2.1-5-03 และ 2.1-5-04) 

5. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีคณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรทุกหลักสูตร  ด าเนินการควบคุมก ากับทุกหลักสูตร (2.1.4-01, 2.1.4-02, 2.1.4-03) 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ศรีราชาเปิดสอนระดับปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก ในปี
การศึกษา 2554 (2.1-7-01) โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเป็น 5:2 แต่เป้าหมายในปีการศึกษา 2556 
จะมีจ านวนหลักสูตรปริญญาตรีและโทเป็น 6:5 

7. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
  โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน  1  หลักสูตรได้แก่
สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)  ซึ่งเปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข จึง
ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานในข้อนี้ (2.1.7-01) 

8. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน  1  หลักสูตรได้แก่

สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)  ซึ่งเปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข  
(เอกสารโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน) จึงไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานในข้อนี้  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาเสนอเรื่องการขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
ต่างๆ และการก าหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงของ มก.  
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/FlowCurri.pdf 

2.1-1-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2551 

2.1-1-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการน าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มาเปิดการเรียนการสอน  

2.1-1-04 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการน าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  มาเปิดการเรียนการสอน 

2.1-1-05 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม (Engineering Management) 

2.1-1-06 บันทึกข้อความ เรื่อง ขั้นตอนและผังการขอใช้หลักสูตรต่างคณะหรือข้ามวิทยาเขต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/new%20open.pdf 

2.1-1-07 เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา 
2.1-1-08 เว็บไซต์สนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-2-01 บันทึกข้อความ เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/close_curri.pdf 
2.1-2-02 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=downloads 
2.1-3-01 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 31/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

2.1-3-02 เว็บไซต์สภาวิศวกร 
http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 

2.1-4-01 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 42/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิด
หลักสูตรใหม่ 

2.1-4-02 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 20/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ผลิต (ภาคพิเศษ) 

2.1-4-03 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 22/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ปี 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

2.1-5-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สมอ.07-
02) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

2.1-5-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สมอ.07-
02) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

2.1-5-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สมอ.07-
04) ระดับปริญญาโท ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

2.1-5-04 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สมอ.07-
04) ระดับปริญญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

2.1-7-01 บันทึกข้อความ เรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  

2.1-8-01 รายชื่อนิสิตและแผนการเรียนของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
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รำยกำรหลักฐำน : โครงกำรพิเศษ 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร สถำนที่เก็บข้อมูล 

2.1.1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.1.1-02 บันทึกข้อความ การขอเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.1.1-03 บันทึกข้อความ การขอเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.1.3-01 หนังสือรับรอง กว. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ผลิต 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.1.4-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิเศษ คุณสุกัญญา สีเขียว 
2.1.4-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.1.4-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ป.โท 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.1.4-04 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร ป.ตรี 
(สมอ.07-02) 

คุณสุกัญญา สีเขียว 
 

2.1.4-05 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร ป.โท 
(สมอ.07-04) 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.1.7-01 เอกสารโครงสร้างหลักสูตร ป.โท สาขาการจัดการ
วิศวกรรม 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
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2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 42.5 คน (ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 33.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน) มีคุณวุฒิปริญญาตรี 6 คน ปริญญาโท 20.5 คน และปริญญาเอก 16 คน  

ส าหรับในปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 37 คน (ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 27 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน) มีคุณวุฒิปริญญาตรี 5.5 คน ปริญญาโท 18.5 คน และปริญญาเอก 13 คน 

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
42.5
16

   =  37.65 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

37.65
   =  3.14  คะแนน 

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 

  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 






 100 
42.5
16 - 







 100
37
13  

               = 37.65 - 35.14    = 2.51 

  คะแนนที่ได้   =  5
12
2.51

   =   1.05  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 13 35.14 16 37.65 2.93 

คะแนน 
3.14 

คะแนน 
50.00 ไม่บรรล ุ 50.00 

37 42.5 
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เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 0.47 2.51 0.20 คะแนน 1.05 คะแนน 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 13 35.14 16 37.65 2.93 

คะแนน 
3.14 

คะแนน 
50.00 ไม่บรรล ุ 50.00 

37 42.5  

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 0.47 2.51 0.20 คะแนน 1.05 คะแนน 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ มก. http://www.person.ku.ac.th/ 
และ เว็บไซต์ ส านักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th/ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
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 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 42.5 คน (ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 33.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน) มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน 
และศาสตราจารย์ 1 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 37 คน (ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 27 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน) มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 0 คน 
และศาสตราจารย์ 1 คน 

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
42.5

2
   =  4.71 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

4.71
   =    0.78 คะแนน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 






 100
37.5
1 - 







 100
42.5
2   = 0.78 – 0.45 = 0.33 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

0.33
   =   0.28 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
2.3 1 2.70 2 4.71 0.45 คะแนน 0.78 คะแนน 10 ไม่บรรล ุ 10 

37 42.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 1 2.70 2 4.71 0.45 คะแนน 0.78 คะแนน 10 ไม่บรรล ุ 10 
37 42.5 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.   มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ เทคนิคการสอน

และการวัดผล และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี

รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการวางแผนความต้องการไว้

ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 ปี  คือ ปี พ.ศ.2552-2555 (2.4-1-01) และมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (2.4-1-02) และวิทยาเขตศรีราชา (2.4-1-03)  

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ (2.4-1-04) โดยน ารายละเอียดบางส่วนมาจากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

(2.4-1-05) มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554          

(2.4-1-06) และน ารายละเอียดบางส่วนจากแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดอบรม/สัมมนา ของกองบริการ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 (2.4-1-07) รวมทั้งมีการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรสาย

วิชาการจากบันทึกข้อความหรือเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ (2.4-1-08) เช่น     

-  โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการออกข้อสอบ  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” 

-  โครงการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต”  

-  โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ มก. รุ่นที่ 4 

มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (2.4-1-09) ทั้งนี้มีโครงการ

อบรมที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาบรรจุอยู่ในแผนฯด้วย เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2554  ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนกับการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ” (2.4-1-10) และมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
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ท างาน โดยน าความรู้และระบบการท างานและการบริการมาปรับปรุงใช้ในการท างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี

ราชา ซึ่งเป็นโครงการที่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ โดยในปีการศึกษา 2554 

คณะฯ มีโครงการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและ

การบริหารจัดการของคณะฯสู่ความเป็นเลิศ” (2.4-1-11) ทั้งนี้คณะฯยังมีแผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสาย

วิชาการ ปี 2553-2557 (2.4-1-12) แผนการศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปีงบประมาณ 

2554 (2.4-1-13) เพ่ือวางแผนในการจัดสรรอัตราก าลัง รวมทั้งมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใน

การขอต าแหน่งทางวิชาการ (2.4-1-14) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

1.3 มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนางาน  โดยการจัด

โครงการ “ให้ก าลังใจคนดี  สนับสนุนคนเก่ง” ซึ่งมีการให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประเมินกันเอง

เกี่ยวกับการท างานและให้รางวัลกับผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  โดยแบ่งเป็นรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีคะแนนนิยม

มากที่สุดและบุคลากรท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น (2.4-1-15) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ 

บุคลิกภาพ และความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งอาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

โดยใช้ระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาเขตศรีราชา เพ่ือความโปร่งใส โดย

ประกาศรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th (2.4-2-01 ) ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน โดยมี job description ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2.4-2-02) 

และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (2.4-2-03) 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่มี

รูปแบบชัดเจน (2.4-2-04) มีการสรุปจ านวนการเข้า-ออกของบุคลากรประจ าปี (2.4-2-05)  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการจัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพ่ือสนับสนุน

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในการศึกษาต่อและอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ (2.4-2-06) และสนับสนุนทุนส าหรับการการเสนอผลงานวิจัยทั้งประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ (2.4-2-07) รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบเป็นรายบุคคล  เมื่อถึงก าหนดเวลาในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทราบว่าควรท าผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตามก าหนดเวลา  

เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (2.4-2-08) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน โดยการจัดสวนหย่อมภายใน

อาคาร เพ่ือให้เกิดความสดชื่น  ร่มรื่นและสามารถใช้ในการผ่อนคลายความเครียดในการท างานได้ (2.4-3-01) 

รวมถึงมีสิทธิ์ได้พักภายในวิทยาเขตศรีราชา  ท าให้การเดินทางมาท างานสะดวกเป็นแรงจูงใจให้อยากมาท างาน  

และมีสวนสุขภาพพร้อมทั้งโรงยิมให้บุคลากรสามารถไปออกก าลังกาย  ท าให้สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย สามารถท างาน

http://www.src.ku.ac.th/
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ได้เต็มที่  และมีนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร  โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีและมีการประกันสุขภาพ

กลุ่มให้กับบุคลากรทุกคน (2.4-3-02) 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน โดยให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการเสนอขอรับรางวัลต่างๆให้อาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนทราบ พร้อมทั้งช่วยจัดท าเอกสารและประสานงานเกี่ยวกับการขอรับรางวัล ซึ่งในปีการศึกษา 2554 

คณะฯมีบุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ได้แก่ ผศ .ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ (2.4-3-03) 

รวมทั้งมีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลต่างๆ โดยการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

บุคลากรที่มีคะแนนนิยมมากที่สุดและบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นจากโครงการ   “ให้ก าลังใจคนดี  สนับสนุน

คนเก่ง” ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (2.4-3-04) 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีกิจกรรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ด้วยการจัดท าสายตรงคณบดีไว้ในเว็บไซต์ www.eng.src.ku.ac.th  และมีตู้รับความ

คิดเห็น ซึ่งบุคลากรและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเสนอความคิดเห็นได้โดยตรง รวมทั้งมีการจัดการประชุม

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาปีละ 2 ครั้ง (2.4-3-05) 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้

และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการติดตามและประเมินผลภายหลังจากมีการอบรมหรือ

พัฒนา (2.4-4-01) ได้แก่ 

-  อบรมเทคนิคการเขียนต ารา 

-  โครงการอบรมฯ เรื่อง "เทคนิคและระเบียบที่ควรรู้ในการตรวจสอบภายใน" 

-  โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต" 

-  ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการด าเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 

-  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การตรวจสอบเอกสารการขอต าแหน่งทางวิชาการตาม 

   หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ" 

-  โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการออกข้อสอบ  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน (2.4-5-01) โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ จัดท าโครงการ

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะฯ เพื่อเป็นตัวแทนส่งเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของวิทยาเขต โดยจะมีการประกาศ

http://www.eng.src.ku.ac.th/
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เกียรติคุณและมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่นในการจัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ใน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยในการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นเกณฑ์

หลักในการพิจารณา รวมทั้งจัดท ากล่องรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 

(2.4-5-02, 2.4-5-03)  และในรอบปีการศึกษา 2554  ทางวิทยาเขตศรีราชามีการจัดประชุมโครงการอบรมส่งเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (2.4-5-04)  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีจ านวนอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 2 คน และขอประเมินผลการสอน จ านวน 4 คน  มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 

2793/2554 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 

447/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 (2.4-6-01) ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ

กลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, อ.วสันต์ ตันเจริญ และ    

อ.นันทวุฒิ  ศรีอริยวัฒน์ (2.4-6-02) นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีบุคลากรได้รับ

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์ (2.4-6-03) และมีบุคลากรได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 ได้แก่ ดร.สมภพ  จรุงธรรมโชติ และประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 

ได้แก่ ผศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง, ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ และ ผศ.ดร.ปรีชานนท์  คุ้มกระทึก โดยมีพิธีมอบรางวัลใน

วันที่ 20 กันยายน 2554   (2.4-6-04) 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีการศึกษา 2554 มีการน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากร

และอาจารย์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ จ านวน 6 โครงการ เข้าที่

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (2.4-7-01) และน าเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ค าแนะน า  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปีต่อไป (2.4-7-02) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 4 ข้อ 
(ตัดข้อ 4,6) 

6 ข้อ 
(ตัดข้อ 7) 

3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 

หมายเหตุ :  ข้อ 7 ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลไปปรับปรุงแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร/อาจารย์ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-01 แผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 4 ปี 
2.4-1-02 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
2.4-1-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.2551 
2.4-1-04 แบบส ารวจและสรุปข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
2.4-1-05 แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 

2554 
2.4-1-06 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปี

งบประมาณ 2554 
2.4-1-07 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2554 กองบริการ

การศึกษา ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-1-08 บันทึกข้อความและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
2.4-1-09 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.4-1-10 สรุปเล่มโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2554 
2.4-1-11 สรุปเล่มโครงการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการศึกษาและการบริหารจัดการของคณะฯสู่ความเป็นเลิศ” 
2.4-1-12 แผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2554 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-1-13 แผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปีงบประมาณ 2554 
2.4-1-14 แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4-1-15 สรุปเล่มโครงการให้ก าลังใจคนดี  สนับสนุนคนเก่ง 
2.4-2-01 ประกาศรับสมัครงาน ต าแหน่ง อาจารย์ 
2.4-2-02 ตัวอย่าง job description 
2.4-2-03 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
2.4-2-04 แบบฟอร์มการประเมินการข้ึนค่าจ้างประจ าปี 
2.4-2-05 สรุปจ านวนการเข้า-ออกของบุคลากรประจ าปี 
2.4-2-06 - ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ ไปศึกษาต่อของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ไป
ศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

2.4-2-07 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

2.4-2-08 บันทึกข้อความติดตามบุคลากรครบก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4-3-01 รูปถ่ายสวนหย่อมภายในอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-3-02 หนังสือแจ้งการตรวจสุขภาพและบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม 
2.4-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 
2.4-3-04 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ 
2.4-3-05 รูปหน้าเว็บไซต์สายตรงคณบดี ตู้รับความคิดเห็นและหนังสือเชิญประชุม 
2.4-4-01 แบบติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

การวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2.4-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.4-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน ครั้งที่ 1/2555 
2.4-5-03 รูปถ่ายกล่องรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
2.4-5-04 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-6-01 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2793/2554 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน

งบประมาณแผ่นดิน) ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของนายสถาพร เชื้อเพ็ง 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 447/2555 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิ
งบประมาณแผ่นดิน) ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของนายสุภัทรชัย ชมพันธุ์ 

2.4-6-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
2.4-6-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 
2.4-6-04 รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 และบันทึกข้อความ

เชิญรับมอบรางวัล 
2.4-7-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2554-2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2.4-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีนิสิต

ลงทะเบียนใช้งานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม 4,415 เครื่อง (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook และ Mobile 

Device จ านวน 4,363 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี จ านวน 55 เครื่อง) รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ/ห้องคอมพิวเตอร์ 71 เครื่อง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,486 เครื่อง และมีจ านวน FTES เท่ากับ 1,541.94 
มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตเท่ากับ 0.34 FTES ต่อเครื่อง ซึ่งมีอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง ดู
รายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน มก. 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=172 
(2.5-1-01) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมี
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีบริการต่างๆ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องมัลติมิเดีย ห้องประชุม ห้องเธียเตอร์ ห้องศึกษาเดี่ยว ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องวารสาร ห้องหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ มุมตลาดหลักทรัพย์ ห้องบริการอ่านหนังสือที่
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง การบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส าหรับสืบค้น บริการรับคืนหนังสือที่โรงอาหาร
กลาง ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา มีเว็บไซต์คือ http://lib.vit.src.ku.ac.th/ (2.5-2-01) เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต ห้องสมุดจึงได้มีการจัดหาและพัฒนาระบบให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่ การบริการยืมหนังสือด้วยเครื่องอัตโนมัติ (2.5-2-02) และบริการคืนหนังสือด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
(2.5-2-03) 
 ห้องสมุดมีการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นิสิตใหม่เป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยในปีการศึกษา 
2554 ได้จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 5 
http://lib.vit.src.ku.ac.th/picactlibrary/introtrain54/album/index.html (2.5-2-04) และมีการจัดโครงการ
จัดแสดงหนังสือ (bookfair) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้คัดเลือก
หนังสือที่จะน ามาไว้ในห้องสมุด http://lib.vit.src.ku.ac.th/picactlibrary/bookfair54/album/index.html 
(2.5-2-05) และได้มีการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในเดือนพฤษภาคม 2554 
http://lib.vit.src.ku.ac.th/resource/newbook54.asp (2.5-2-06) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสิต ได้แก่ ห้องสมุดของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและมีมุมอ่านหนังสือเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล (2.5-3-01) 
รวมถึงห้องท าโครงงานของนิสิตแต่ละสาขาวิชา (2.5-3-02) และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 
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ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพ้ืนฐาน (2.5-3-03), หอ้งปฏิบัติการ
ไฟฟ้าก าลัง (2.5-3-04), ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน (2.5-3-05) และห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
(2.5-3-06) 

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 (2.5-3-07) และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 (2.5-3-08) 

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ห้องปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ (2.5-3-09), 
ห้องปฏิบัติการ ABS (2.5-3-10), ห้องปฏิบัติการ EFI (2.5-3-11), ห้องปฏิบัติการ Slipping Friction (2.5-3-12) และ
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ (2.5-3-13) เป็นต้น รวมถึงมีห้อง Workshop ที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับวิชาพ้ืนฐาน 
(2.5-3-14) และมีเครื่องมือปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งสนับสนุนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่างๆ (2.5-3-15)  

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น ห้องปฏิบัติการแขนกล (2.5-3-16), ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบทางมวล (2.5-3-17), ห้องปฏิบัติการ CNC (2.5-3-18) ห้องปฏิบัติการโครงสร้างโลหะ (2.5-3-19), 
ห้องปฏิบัติการหล่อทราย (2.5-3-20), ห้องปฏิบัติการ Pneumatics (2.5-3-21) และห้องปฏิบัติการ Hydraulics (2.5-

3-22) รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองเพ่ือสนับสนุนการสอนในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (2.5-3-

23) และวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (2.5-3-24)  
 ส านักวิทยบริการได้บริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายตามอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขต 
เช่น อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 10 อาคาร 14 อาคาร 15 (2.5-3-25) และบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ http://it.vit.src.ku.ac.th/ (2.5-3-26) 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา ผ่านทางส านักงานวิทยาเขต ได้แก่ 

บริการด้านงานทะเบียน ของฝ่ายการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://reg.admin.src.ku.ac.th/ (2.5-4-01) 
บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ 

http://it.vit.src.ku.ac.th/ (2.5-4-02) 
บริการอนามัย และการรักษาพยาบาล ที่ห้องพยาบาล งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม (2.5-4-

03) ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดตู้ยาสามัญประจ าบ้านเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตและบุคลากร (2.5-4-04) 
 บริการด้านอาหารที่โรงอาหารกลาง และซุ้มอาหารและเครื่องดื่มบริการตามจุดต่างๆ รอบวิทยาเขต 
(2.5-4-05) สถานที่ออกก าลังกาย ที่อาคารพลศึกษา และสนามกีฬาภายในวิทยาเขต (2.5-4-06) ทั้งนี้สามารถดู
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่วีดิทัศน์แนะน าวิทยาเขต ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=vdo (2.5-4-07) 

5. ส านักงานวิทยาเขต (2.5-5-01) เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
(2.5-5-02) รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ (2.5-5-03) 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://it.vit.src.ku.ac.th/
http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=vdo
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6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าระบบประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยประเมินด้าน การจัดการเรียน
การสอน การให้บริการจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต การให้บริการจากคณะ/ภาควิชา และการบริการทั่วไป ที่
เว็บไซต์ https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/log.php?ref=p (2.5-6-01) ซึ่งผลการประเมินในทุกด้านของ
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สูงกว่า 3.51 ทุกข้อ  
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/report/fac_mua_rpt.php?campus=S&fac=T (2.5-6-02) 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต อาจารย์และบุคลากร 
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยน าผลการประเมินเข้า
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และได้มี
ข้อเสนอแก่คณะกรรมการกายภาพ วิทยาเขตศรีราชาเพ่ือน าไปพิจารณาให้มีการปรับปรุงและพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการข้อผู้รับบริการ (2.5-7-01) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-01 ตารางสรุปข้อมูลจากกองแผนงาน : ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view&i
d=122&Itemid=172   

2.5-2-01 ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา http://lib.vit.src.ku.ac.th/  
2.5-2-02 ภาพถ่ายเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ 
2.5-2-03 ภาพถ่ายเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 
2.5-2-04 โครงการฝึกอบรม "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดครั้งที่ 5" 

http://lib.vit.src.ku.ac.th/picactlibrary/introtrain54/album/index.html 
2.5-2-05 โครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 7  

http://lib.vit.src.ku.ac.th/picactlibrary/bookfair54/album/index.html 
2.5-2-06 รายการหนังสือที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดปี 2554 

http://lib.vit.src.ku.ac.th/resource/newbook54.asp 
2.5-3-01 ภาพถ่ายห้องสมุดของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.5-3-02 ภาพถ่ายห้องท าโครงงานของนิสิต 
2.5-3-03 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
2.5-3-04 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง 
2.5-3-05 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
2.5-3-06 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.5-3-07 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 
2.5-3-08 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 
2.5-3-09 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ 
2.5-3-10 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ ABS 
2.5-3-11 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ EFI 
2.5-3-12 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ Slipping Friction 
2.5-3-13 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 
2.5-3-14 ภาพถ่ายห้อง Workshop ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.5-3-15 ภาพถ่ายเครื่องมือปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
2.5-3-16 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการแขนกล 
2.5-3-17 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางมวล 
2.5-3-18 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ CNC 
2.5-3-19 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการโครงสร้างโลหะ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-3-20 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการหล่อทราย 
2.5-3-21 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ Pneumatics 
2.5-3-22 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ Hydraulics 
2.5-3-23 ภาพถ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
2.5-3-24 ภาพถ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
2.5-3-25 ตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ส านักวิทย

บริการ http://kuwin.src.ku.ac.th/ 
2.5-3-26 การลงทะเบียนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการ 

http://www.src.ku.ac.th/RegisMAC/RegisMAC.html 
2.5-4-01 ฝ่ายการศึกษา http://reg.admin.src.ku.ac.th/ 
2.5-4-02 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ส านกัวิทยบริการ  http://it.vit.src.ku.ac.th/ 
2.5-4-03 ภาพถ่ายห้องพยาบาล 

2.5-4-04 ภาพถ่ายตู้ยาสามัญประจ าบ้านในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
2.5-4-05 ภาพถ่ายโรงอาหารกลาง และซุ้มอาหารและเครื่องดื่มบริการตามจุดต่างๆ 

2.5-4-06 ภาพถ่ายสถานที่ออกก าลังกาย อาคารพลศึกษา และสนามกีฬาภายในวิทยาเขต 
2.5-4-07 วีดิทัศน์แนะน าวิทยาเขต  

http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=vdo 
2.5-5-01 ส านักงานวิทยาเขต  

http://offic.admin.src.ku.ac.th/index_office_structure.asp 

2.5-5-02 ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภคในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  

2.5-5-03 ภาพถ่ายระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 

2.5-6-01 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/log.php?ref=p 

2.5-6-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2554 
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/report/fac_mua_rpt.php?campus=S&fac=T 

2.5-7-01 บันทึกข้อความ เรื่องการพัฒนาการจัดการบริหารด้านกายภาพที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=vdo
http://offic.admin.src.ku.ac.th/index_office_structure.asp
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เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาให้

สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการ
สอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูล
ความรู้ จัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุก
รายวิชา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา ได้แก่ จัด
ให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา กรณีศึกษา โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์ (2.6-1-01) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน
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ให้มีประสิทธิภาพ (2.6-1-02) และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดข้างต้น 

1. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 1.1 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  สามารรถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  ยอมรับ
ความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เช่น มีแบบฝึกหัดในห้องเรียน ให้ท างานเป็นกลุ่ม  
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยการให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นตามเหตุและผลของตนเอง  การมีทักษะในการเรียนรู้  รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้  
จัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
เช่นสอนวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิต
เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนได้อย่างต่อเนื่อง (2.6.1-01, 2.6.1-02) 
 1.2 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกรายวิชา อาทิเช่น ให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ  อภิปรายกลุ่ม  สัมมนา  ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรู้นอก
สถานที่  รวมทั้งฝึกงานและผึกประสบการณ์ (2.6.1-01, 2.6.1-02) 
 1.3 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ได้มีการสรุปข้อมูลการประเมินตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
ประจ าภาคการศึกษา  อีกท้ังยังให้ผู้เรียนได้ประเมินการสอนของผู้สอน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับปรุง  ทบทวน การ
เรียนการสอนให้ได้มีการพัฒนายิ่งขึ้น (2.6.1-03, 2.6.1-04) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ก าหนดให้อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยที่แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ จ านวนหน่วยกิต ช่วงเวลาที่สอน ชื่อผู้สอน เวลาให้
ค าแนะน านอกเวลาเรียน จุดประสงค์ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วิธสีอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อุปกรณ์สื่อการ
สอน การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การประเมินผลการเรียน เอกสารประกอบหรือแหล่งอ้างอิงประกอบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ
สอนให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน (2.6-1-01) 

 นิสิตมีการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) 

และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) โดยท าประเมินผ่านเว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา ส านักงานวิทยา
เขต (2.6-2-01) 

2. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
ทุกหลักสูตรของโครงการพิเศษ ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน (2.6-1-01) เช่น จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา 
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ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกงาน (2.6-3-01) และฝึกประสบการณ์ รวมถึง
โครงการสหกิจศึกษา (2.6-3-02) 

3. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 ทุกหลักสูตรของโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น ในภาคต้น หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิศวรรมเครื่องกลและการผลิต ได้เปิดสอนในรายวิชา  01208271  Computer  Methods  for  
Mechanical  Engineers  วิชา  01208411  CAD/CAM  for Mechanical Engineering I  ซึ่งเป็นรายวิชาที่
สอนถึงฤทษฎีแล้วน าสู่การปฏิบัติในชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน และได้เปิดสอนวิชา  04813382  Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory II  ซึ่งใน
การเรียนการสอนจะจัดเป็นกลุ่มเรียนปฏิบัติในการใช้เครื่องเครืองมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยจะ
หมุนเวียนแต่ละกลุ่มศึกษาเครื่องมือต่างๆ และมีรายวิชา 04813497  Seminar  ซึ่งจะสอนให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิค
การน าเสนอผลงาน  มอบหมายงานให้นิสิตท า  และให้นิสิตน าเสนอผลงานในลักษณะกลุ่ม  และรายวิชา  
04813399  Mechanical and Manufacturing Engineering Project Preparation เป็นวิชาที่ให้นิสิตท า
โครงงานในหัวข้อที่ตนเองถนัด โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้มอบหมายงานให้ (2.6.3-01) และยังได้น าพานิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท  สาขาการจัดการวิศวกรรม  ไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยเช่นกัน เช่น ในการเรียนการสอนรายวิชา  
01222522  Supply  Chain  Design and Management ได้น าพานิสิตไปเยี่ยมชมบริษัท V-Serve  Group เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ระบบโลจิสติกส์ (2.6.3-02) 
 ในภาคปลาย  ปีการศึกษา  2554  โครงการพิเศษ ได้เปิดสอน ในรายวิชา 04813281 Engineering  
Workshop  Practice  วิชา  04813381  Mechanical and Manufacturing  Engineering  Laboratory I  
ซึ่งเป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  ตลอดจนท ากรณีศึกษา ในรายวิชา 
01206342  Industrail  Work  Study หรือจัดท าโครงงานในรายวิชา  และรายวิชา 04813499  Machanical 
and Manufacturing Engineering  Project  ตลอดจนน าพานิสิตเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่จะมี
อาจารย์ประจ ารายวิชาเข้าพาเยี่ยมชม อาทิเช่น วิชา 01206342  Productin Planning and Control เข้าเยี่ยม
ชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จ ากัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน)    บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย)  
จ ากัด  ร่วมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรกลอันล้ าหน้าจากผู้ประกอบการกว่า  50  แห่ง  ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  (2.6.3-03, 2.6.3-04)  
 และยังได้น าพานิสิตหลักสูตร ปริญญาโท  สาขาการจัดการวิศวกรรมไปเยี่ยมชมงานตามบริษัทต่าง ๆ ณ  
ประเทศเกาหลี (2.6.3-05)   

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร มีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
บุคคล หนว่ยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึง การน าความรู้ทางทฤษฎี
ไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย  โดยในบางรายวิชาได้เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษ (2.6-4-01) สอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น านิสิตฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมหน่วยงานหรือ
สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย (2.6-4-02) รวมถึงยังได้ก าหนดให้นิสิตฝึกงาน (2.6-3-01) หรือเลือกปฏิบัติงานใน
วิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (2.6-3-02) 
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4. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก  ดังนั้นการ
จัดท าหลักสูตรจึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น ได้มีการ
เชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาที่เปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี
และปริญญาโท ได้มีการเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในบางคาบเวลา (2.6.4-01)   

 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เจตคติของนิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลรหัส 51 ต่อการเรียนวิชา 01208431 วิศวกรรมโรงผลิตต้นก าลัง (2.6-5-01) โดย อ.ดร.สมภพ 
จรุงธรรมโชต ิได้วิเคราะห์จากการสอนพบว่านิสิตมีความเฉื่อยชาในการเรียน ไม่กระตือลือล้น และมีผลสอบกลาง
ภาคอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจส าหรับผู้สอน จึงได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าว เพื่อหาทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนของนิสิตให้ดีขึ้น 
 ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลกระทบของจ านวนผู้เรียน
กับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชากรรมวิธีการผลิต โดย อ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง ได้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2552 ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเตรียมตัวสอบของนิสิตที่เรียนวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้สอนในรายวิชานี้ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.
สถาพร เชื้อเพ็ง อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ และ อ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ 

5. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้เปิดรายวิชา 01222596 

Selected Topics in Engineering Management ในหัวข้อ Building Fire Safety ซึ่งในรายวิชานี้มีการเรียนการ
สอนเรื่องการอพยพหนีไฟ และอาจารย์ผู้สอนได้น าเอางานวิจัยที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้วิจัยและตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการมาประกอบการสอนด้วย (2.6.5-01) 

6. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา (2.6-6-01) และก าหนดให้น าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการ
น าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาได้จากการประเมิน
ของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บของฝ่ายการศึกษา ส านักงานวิทยาเขต http://reg.admin.src.ku.ac.th/ 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการรายงานผลคะแนน/เกรดของนิสิต โดยผู้สอนแต่ละรายวิชาจะได้ท า
แบบประเมินตนเอง (2.6-7-01) โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการทบทวนผลการสอนและน าผลประเมิน
ไปปรับปรุง 

7. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
โครงการพิเศษ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (2.1.4-02, 2.1.4-03) ท าหน้าที่ต่อไปนี้  

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
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- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 

- ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชา หรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน/ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 
(ตัดข้อ 7) 

5.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ข้อ 7 ขาดหลักฐานการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินรายวิชา 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-01 ประมวลการสอนภาคต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
2.6-1-02 ตัวอย่าง การประเมินผลการสอนโดยนิสิตประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ทุกวิชาที่สอน

โดย ผศ.ดร.สภุัทรชัย ชมพันธุ์ 
2.6-2-01 เว็บไซต์ประเมินของฝ่ายการศึกษา ส านักงานวิทยาเขต 
2.6-3-01 เอกสารการฝึกงาน และเว็บไซต์ฝึกงาน  
2.6-3-02 โครงการสหกิจศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-4-01 หนังสือเชิญสอน อ.พิเศษ 
2.6-4-02 รายงานการเยี่ยมชมโรงงาน 
2.6-5-01 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานิสิตมีระดับคะแนนต่ าในวิชา 204212 
2.6-6-01 การประเมินผลการสอนโดยนิสิตประจ าภาคต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/manual/คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์.pdf 
2.6-7-01 รายงานผลคะแนน/เกรดของนิสิต 

 

รำยกำรหลักฐำน : โครงกำรพิเศษ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 

2.6.1-01 Course  Syllabus ภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2554 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ป.ตรี) 

คุณสุกัญญา  สีเขียว 

2.6.1-02 Course  Syllabus ภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2554  
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ป.โท) 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.6.1-03 เอกสารสรุปผลประเมินการสอน ปีการศึกษา 2554  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ป.ตรี) 

สุกัญญา สีเขียว 

2.6.1-04 เอกสารสรุปผลประเมินการสอน ปีการศึกษา 2554 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ป.โท) 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.6.3-01 แผนการเรียน  ป.ตรี ภาคต้น  วิชา 01208271, 
01208411, 04813382, 04813497, 04813399 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.6.3-02 แผนการเรียน วิชา 01222522 ป.โท สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม และรูปภาพที่ไปเยี่ยมชมบริษัท 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.6.3-03 แผนการสอน ป.ตรี  ภาคปลาย 54 วิชา 04813281, 
04813381, 01206342, 04813499, 01206342 

คุณสุกัญญา สีเขียว 

2.6.3-04 หลักฐานการพานิสิตเข้าเยี่ยมชมโรงงาน หน่วยงานต่างๆ สุกัญญา สีเขียว 
2.6.3-05 ภาพการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศเกาหลี คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 
2.6.4-01 สรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนจากหน่วยงานภายนอก+หนังสือ

เชิญสอน ภาคต้น-ปลาย 54 ระดับ ป.ตรี และ โท 
คุณสุกัญญาและวลีรัตน์ 

2.6.5-01 Course  Syllabus วิชา 01222596 Selected Topics in 
Engineering Management และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ ในทุกๆ 5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากท่ีสุด โดยน าข้อมูลจาก
การส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบัน โดยมีการน าข้อมูลข้างต้นมาประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย (2.7-1-01) 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาโดยการด าเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ปัจจุบัน โดยมีการน าข้อมูลข้างต้นมาประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วย 

1. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
1.1 เมื่อปีการศึกษา  2553  โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีคณะกรรมการส ารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบระยะเวลาตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร  โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มี
การส ารวจข้อมูล ในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ดังนั้น ในปีการศึกษา  
2554  โครงการพิเศษ  จึงไม่มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
(เอกสาร 2.7-1-01) 

1.2 ในปีการศึกษา  2554  โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ไม่มีการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใดๆ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยได้มีการประชุมประเมินผล
วิเคราะห์หลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554 (2.7-2-01) 

2. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจาก
ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล โดยการน ามาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ซึ่ง
จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 (เอกสาร 2.7-2-01) 
 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนด เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ เช่นในหลักสูตรระดับ ป.ตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตมีรายวิชา 01208271 Computer  Methods for Mechanical 
Engineers วิชา 01208411 CAD/CAM  for  Mechanical Engineering I ทั้งนี้เป็นรายวิชาที่มีการสอนใน
ภาคทฤษฎีแล้วน าสู่การปฏิบัติในชั่วโมงเรียนเช่น อาจารย์ผู้สอนน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่
เรียนมาให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั่วโมงเรียน (เอกสาร 2.7-2-02 และ 2.7-2-03) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ ดังนั้น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจึงสนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice ) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา (2.7-3-01) 

3. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
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 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการจัดทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตใช้
ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกับสาขาอ่ืนๆ ภายในคณะ เช่น ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติเดียวกันกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติเดียวกันกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนใช้อาจารย์
ผู้สอนเดียวกันกับสาขาอ่ืนๆ  ดังนั้นจึงถือเป็นการสนับสนุนใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันภายในคณะ (เอกสาร 2.7-3-01) 
 3.2 โครงการพิเศษฯ ในภาพรวมของคณะฯ สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice ) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกที่ ทุกเวลา  ซึ่งทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดท าข้อมูลในรูปแบบเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆ และได้จัดท ากระดานสนทนา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ซึ่งนิสิตหรือบุคลากรภายในคณะสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ด้วย (2.7-3-02) 

4. .......ยังไม่มีผลการด าเนินงาน (ภาคปกติ)   
4. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    

4.1 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการ
ประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ (เอกสาร 2.7-4-01) 

4.2 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการโดยให้นิสิตที่จะน าเสนอผลงานสามารถขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานได้ทั้งนี้สามารถ
เบิกได้ตามระเบียบของคณะฯ (เอกสาร 2.7-4-02) 

4.3 ในระดับชั้นเรียนผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงาน
วิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่โดย
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตได้เป็นผู้ให้ค าแนะน า (เอกสาร 2.7-4-03) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิต และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (2.7-5-01) โดย
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดทรานสคริปต์กิจกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (2.7-5-02) 

5. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 5.1 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท
รุ่น 2-3 ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสาร 2.7-5-01) และกิจกรรมปรับ
ความคิดพิชิตการเรียน (เอกสาร 2.7-5-02)ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 
เพ่ือส่งเสริมในด้านความสามัคคีระหว่างนิสิต (เอกสาร 2.7-5-03) 
 5.2 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดโครงการแนะน าการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน 
โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มาแนะน านิสิตระดับปริญญาตรีที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
(เอกสาร 2.7-5-04) 

6. ...... (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 
7. .......ยังไม่มีผลการด าเนินงาน (ภาคปกติ)   
7. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
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 7.1 โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต  
โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต ซึ่งทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย
ให้นิสิตอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัย
ในรายวิชาต่างๆ (เอกสาร 2.7-7-01) 
 7.2  โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีรายวิชา 01222591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จัดการวิศวกรรม ได้มีเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนงานวิจัย ก าหนดตัวอย่าง และเทคนิควิธีการ การ
วิเคราะห์ แผนผล การวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพ่ือการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (เอกสาร 2.7-7-02) 
 7.3  โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้มีการสนับสนุนการจัดท าบทความวิจัย เข้า
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยให้นิสิตส่งบทความเข้าร่วมงาน IE Network Conference 2011 ซึ่งมีจ านวน 11 บทความ และ
ให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตทุกคนที่เข้าร่วม (เอกสาร 2.7-7-03) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 ข้อ มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

4.00  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ตัดข้อ 7) 

4.00  คะแนน 4.00 คะแนน 6 ข้อ ไมบ่รรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  ขาดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-01 แบบสอบถามเรื่อง ลักษณะของวิศวกรที่ผู้ประกอบการพึงพอใจในการจ้างงาน 
2.7-2-01 รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.7-3-01 เว็บไซต์ http://std.eng.src.ku.ac.th/ 
2.7-5-01 ระบบทรานสคริปกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.7-5-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2548 

 
รำยกำรหลักฐำน (โครงกำรพิเศษ) 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 

2.7-1-01 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ใช้ข้อมูลของปี
การศึกษา  2553) 

คุณสุกัญญา  สีเขียว 

2.7-2-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 

อ.ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 

2.7-2 -02 Course syllabus วิชา 01208271 Computer  
Methods for Mechanical Engineers 

คุณสุกัญญา  สีเขียว 

2.7-2-03 Course syllabus วิชา 01208411 CAD/CAM  for  
Mechanical Engineering I 

คุณสุกัญญา  สีเขียว 

2.7-3-01 Course syllabus วิชา 04813381 Mechanical and 
Manufacturing Engineering Laboratory I 

คุณสุกัญญา  สีเขียว 

2.7-3-02 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา www.eng.src.ku.ac.th 
2.7-4-01 เอกสารประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 
2.7-4-02 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ คุณเบญจวรรณ  อ่อนเกตุพล 
2.7-4-03 Course Syllabus วิชา 01222591 ระเบียบวิธ๊วิจัยการ

จัดการวิศวกรรม 
คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

2.7-5-01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท รุ่น 2 คุณณิชาภัทร  คุ้มสุข 
2.7-5-02 โครงการปรับความคิดพิชิตการเรียน คุณณิชาภัทร  คุ้มสุข 
2.7-5-03 โครงการกีฬา EM สัมพันธ์ คุณณิชาภัทร  คุ้มสุข 
2.7-5.04 โครงการแนะน าการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน คุณณิชาภัทร  คุ้มสุข 
2.7-7-01 Course Syllabus วิชา 01222591  (Research 

Methods Engineering Management) 
คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 
2.7-7-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 
2.7-7-03 ประกาศ สนับสนุนการจัดท าบทความวิจัยของนิสิต คุณวลีรัตน์ พุทธาศรี 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 

ได้แก่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยการน าแผ่นประชาสัมพันธ์ติดตามอาคารเรียนเพ่ือให้นิสิตได้เห็นโดยง่ายและ
ตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
2554 (2.8-1-01) โครงการวิศวะไร้สารเสพติด (ปีที่ 2) ประจ าปีการศึกษา 2554 (2.8-1-02) เป็นต้น 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
โดยการถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหาสาระของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในบริเวณโดยรอบอาคารอย่างทั่วถึง สะดุด
ตา เพื่อรณรงค์ด้านคุณธรรมส าหรับนิสิต (2.8-2-01) และจัดโครงการรณรงค์คุณธรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 (2.8-2-02) โดยเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในทุกปี 
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3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การ
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2554 โครงการ
วิศวะไร้สารเสพติด เป็นต้น โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจนโดยมีสรุปเล่มโครงการทุก
ครั้ง (2.8-1-01, 2.8-1-02 และ 2.8-3-01) 
 3. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการพิเศษ ได้จัด
โครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกที่จะเสียสละและท า
ประโยชน์ต่อสังคม (2.8.3-01) 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสรุปเล่มโครงทุกครั้งโดยมีเนื้อหาการประเมินผลโครงการทุก
โครงการภายในเล่มสรุป และมีผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกโครงการ (2.8-4-01) 
 4. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    

 มีการประเมินผลโครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” (2.8.3-01) 
5. .......ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-01 โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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2.8-1-02 โครงการวิศวะไร้สารเสพติด (ปีที่ 2) 
2.8-2-01 ภาพการรณรงค์คุณธรรมนิสิต เดือนธันวาคม 2553 – ตุลาคม 2554 

2.8-2-02 โครงการรณรงค์คุณธรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มิถุนายน 2554 - มีนาคม 
2555 

2.8-3-01 โครงการพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.8-4-01 เล่มสรุปโครงการ 
 
รำยกำรหลักฐำน (โครงกำรพิเศษ) 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 

2.8.1-01 ประกาศคณะฯเรื่องการไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อ shop คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
2.8.2-01 บันทึกข้อความเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบการแต่ง

กายนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

2.8.3-01 โครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรม
กำร   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         4.33 4.33   
3.1 ระบบและกลไก

การให้ค าปรึกษา
และบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 5 6 6 4.00 4.00 ได้ข้อ 
1-6  

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 ได้ข้อ 
1-6 

3.3 ระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00 ได้ข้อ 1 
2 4 5  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขต โดยฝ่ายการศึกษามีฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของฝ่ายการศึกษา โดยอาจารย์และนิสิตจะ

ใช้ข้อมูลร่วมกันที ่http://reg.admin.src.ku.ac.th/reg/signinx.aspx (3.1-1-01) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้าน
สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สามารถติดต่อได้เม่ือนิสิตมีปัญหา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคน (3.1-1-02) มีระบบการตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มี
ระบบการช่วยเหลือนิสิตในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา โดยคณะได้
จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 (3.1-1-03) และมีการจัดโครงการอบรมพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (3.1-1-04) ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังได้ท าการบันทึก
การปฏิบัติงานเมื่อมีนิสิตมาขอค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ (3.1-1-05) 

ส านักงานวิทยาเขต โดยฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-1-06) มีหน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มี
ปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่ง
นิสิตมารับบริการได้เมื่อจ าเป็น การจัดหน่วยบริการนี้ให้บริการที่อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มีคลินิกสุขภาพจิตโดยการ
เชิญจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ให้บริการนิสิตทุกวันพุธช่วง
บ่าย เป็นประจ าทุกสัปดาห์  มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต โดยฝ่ายกิจการนิสิต ของ
วิทยาเขต มีการจัดหน่วยบริการสุขภาพให้กับนิสิตที่อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการนิสิตทั้งวัน 
และในกรณีฉุกเฉินจะมีรถพยาบาลเพื่อส่งนิสิตไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมี
ปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะหรือมหาวิทยาลัยจะดูแลได้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป็น
ระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน โดยคณะได้จัดโครงการอบรม
พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปี (3.1-1-04) 

http://www.srkhosp.com/
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00 เมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกับครอบครัวของนิสิตเพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาของนิสิต (3.1-1-07) 
 นิสิตจะต้องท าประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านเว็บของคณะ http://eng.src.ku.ac.th/index.php  เพ่ือ
เป็นช่องทางส าหรับนิสิตในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ได้ท าสรุปผลการประเมินและน าไปปรับปรุงการการเรียนการสอน (แบบสรุปประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2554) และมีการจัดท า webboard ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (3.1-1-08) 
 1. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 ในส่วนของโครงการพิเศษ มีการจัดท าฐานข้อมูลนิสิตโดยมีแฟ้มประวัตินิสิตเป็นรายบุคคล (3.1.1-01) 
โครงการ”อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น ปี
การศึกษา 2554” (3.1.1-02) และโครงการ”อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
(ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554” (3.1.1-03) เพ่ือชี้แนะแนวทางการลงทะเบียนเรียน ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ค าแนะน าในเชิงวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการใช้ชีวิตแก่นิสิตทุกคน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตจ าเป็นต้องรู้ 
โดยติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ (3.1-2-01) และเว็บไซต์ของคณะ 
http://eng.src.ku.ac.th/index.php (3.1-2-02) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการ และมีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยด าเนินการผ่าน Webboard ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (3.1-1-08) 
 2. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษ ได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์บริการให้กับนิสิต (3.1.2-01) มีการจัดตั้ง Facebook กลุ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (3.1.2-02) และ Facebook กลุ่มสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม(3.1.2-
03) โดยจะเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการประสานงานกับสถานประกอบการและโรงงานต่างๆ เพื่อส่งนิสิตไป
ฝึกงาน (3.1-3-01) ขอเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (3.1-3-02) รวมถึงการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (3.1-

3-03) โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยคณะก าลังด าเนินการจัดท าสรุปผ่านแบบส ารวจความคาดหวังและ
พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (3.1-3-04) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ มี
การประเมินผลการฝึกงานของนิสิต หลังจากนิสิตได้ฝึกงานเสร็จแล้ว (3.1-3-05) 
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 3. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดู
งานแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป (3.1.3-01) โครงการพิเศษ มีการจัดกิจกรรมแนะน าการเตรียมตัวเพ่ือการสอบสัมภาษณ์งาน (3.1.3-
02) โดยมีวิทยากรเป็นศิษย์เก่า มาบรรยายและจัด work shop ให้กับนิสิตที่สนใจ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ 
จดหมายข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา ผ่านทางเว็บไซต ์http://www.eng.src.ku.ac.th/alumni/ (3.1-4-01) และมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 
 4. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษมีศิษย์เก่าท่ีเพ่ิงจบในปี 2553 ซึ่งคณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ จดหมายข่าว Facebook ฯลฯ  (3.1.4-01, 3.1.4-02) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ผ่านโครงการตะลุยโจทย์ พิชิตการสอบ
ภาคีวิศวกร (3.1-5-01) ซึ่งคณะมีนโยบายในการอบรม ทบทวนความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปสอบขึ้น
ทะเบียนเป็นภาคีวิศวกร อันมีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพเฉพาะทางวิศวกรรมที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ โดยปี
นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก และจะด าเนินการต่อไปทุกๆ ปี 
 5. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 มีการจัดบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารอย่างมือ
อาชีพของวิศวกร”(3.1.5-01) 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาการจัดโครงการเสริมหลักสูตรให้กับนิสิต ตลอดภาคการศึกษา และทุก
โครงการมีการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต ผลการประเมินทุกโครงการอยู่ในระดับที่
ไม่ต่ ากว่า 3.51 ตามผลการรายงานผลโครงการ ผลการประเมินนี้ได้ถูกเสนอให้กับผู้รับผิดชอบระดับต้น คือหัวหน้า
สาขาวิชาในส่วนของโครงการของสาขาวิชา และเสนอผู้รับผิดชอบระดับคณะ หรือคณบดีซี่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
คณะเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อๆ ไป 

7. ไม่มีหลักฐานการด าเนินงาน/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 

http://www.eng.src.ku.ac.th/alumni/
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 4 ข้อ 6 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 
(ขาดข้อ 5,7) 

6 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-01 เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนของฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี

ราชา  http://reg.admin.src.ku.ac.th/reg/signinx.aspx 
3.1-1-02 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 62/2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัว

นิสิต 
3.1-1-03 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ปีการศึกษา 2554 
3.1-1-04 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี 2554 
3.1-1-05 ฝ่ายกิจการนิสิต  http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit/ 
3.1-1-06 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
3.1-1-07 กระดานสนทนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา http://std.eng.src.ku.ac.th/ 
3.1-2-01 บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
3.1-2-02 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  http://www.eng.src.ku.ac.th/ 
3.1-3-01 ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน 
3.1-3-02 เอกสารเกี่ยวกับการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน 
3.1-3-03 โครงการสหกิจศึกษา 
3.1-3-04 ประเมินผลการฝึกงาน 
3.1-4-01 เว็บไซต์ศิษย์เก่า http://www.eng.src.ku.ac.th/alumni/ 
3.1-5-01 โครงการตะลุยโจทย์ พิชิตการสอบภาคีวิศวกร 
3.1-6-01 สรุปประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคต้นปีการศึกษา 2554  

และสรุปประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2554 

http://www.eng.src.ku.ac.th/alumni/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-6-02 สรุปแบบประเมินเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php รอแจ็ค 

3.1-6-03 รายงานผลโครงการตะลุยโจทย์ พิชิตการสอบภาคีวิศวกร 
 
รำยกำรหลักฐำน (โครงกำรพิเศษ) 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 

3.1.1-01 แฟ้มประวัตินิสิต  คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.1-02 โครงการ”อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2554” 

คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.1.1-03 โครงการ”อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1  
ภาคปลาย   ปีการศึกษา 2554” 

คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.1.2-01 ภาพแสดงคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.2-02 ภาพหน้าจอ Facebook กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

และการผลิต 
คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.1.2-03 ภาพหน้าจอ Facebook กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม 

คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.1.3-01 ภาพหน้าจอ Web site คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.3-02 กิจกรรม “แนะน าการเตรียมตัวเพ่ือการสอบสัมภาษณ์งาน” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.4-01 ภาพหน้าจอ Web site คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.4-02 ภาพหน้าจอ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.1.5-01 เล่มสรุปโครงการอบรม “การบริหารอย่างมืออาชีพของ

วิศวกร” 
คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.1.7-01 โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพ่ี MME” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต (3.2-1-01) ผ่าน

โครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2553 นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา และสโมสรนิสิต เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จทุกโครงการ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับการ
พัฒนาจากการท ากิจกรรมตามแผนการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยดูได้จากเล่มสรุปโครงการพัฒนา
นิสิต (3.2-1-02) 
 1. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษ ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพ่ือ
พัฒนานิสิตทุกด้านตามนโยบายมหาวิทยาลัย  (3.2.1-01) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ และ
ก าหนดเงื่อนไขให้นิสิตระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่
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นิสิตเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะ โดยผ่านโครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.2-2-

01) 
3. ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาส่งเสริมให้นิสิตจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาได้จากสรุปโครงการจากสโมสร
นิสิต ปีการศึกษา 2554  (3.2-3-01) 
 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชาได้ก าหนดให้จัดท าข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ) โดย
มีค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ 

และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 
โดยผ่านโครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.2-2-01) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอ
โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มีการให้วิเคราะห์วิจารณ์ผลการด าเนินโครงการโดยองค์กรนิสิต เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการในปี
ต่อๆ ไป ผ่านโครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.2-2-01) 
 3. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    

โครงการพิเศษ ได้น าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้ง 5 ประเภทโดยมี
การวางแผน ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเมินผล และสรุป พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไปทุก
โครงการ 
- กิจกรรมวิชาการ  

ระดับปริญญาตรี โครงการ “อบรม AutoCad MME” (3.2.3-01) 
ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม “อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนิสิตปริญญาโท” (3.2.3-02) เพ่ือใช้

ประกอบการเรียน การค้นคว้าหาข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์   และได้จัดกิจกรรม “แนะน าการเตรียมตัวเพ่ือการ
สอบสัมภาษณ์งาน” (3.2.3-03) เป็นกิจกรรมอาสาของนิสิตระดับปริญญาโท บรรยายและ workshop การเตรียม
ตัวเพ่ือการสอบสัมภาษณ์งานให้กับนิสิตปัจจุบัน 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

ระดับปริญญาตรี โครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” (3.2.3-04) 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

ระดับปริญญาตรี  โครงการ SPORT DAY # 3 (3.2.3-05) เป็นการจัดแข่งขันกีฬาภายในสาขาวิชา เพ่ือ
เชื่อมความสามัคคีระหว่างชั้นปี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตร EM1& EM2” (3.2.3-06)เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และ
ความสามัคคี  
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- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
ระดับปริญญาตรี โครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” (3.2.3-04) เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกที่จะ

เสียสละและท าประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมทักษะความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดโครงการ แห่เทียนเข้าพรรรษา (3.2.3-07) โดยมีนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้  

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะและวิทยา
เขต โดยในระดับคณะมีการจัดประชุมภายในสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพ่ือมีการเตรียมการจัดท า
โครงการหรือกิจกรรม โดยมีการพัฒนาคุณภาพของโครงการ จากการน าผลการจัดโครงการในครั้งก่อนหน้า มา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และในระดับวิทยาเขตได้มีการประชุมผู้น านิสิต (การประชุมกิจกรรมรองอธิการบดีวิทยาเขตศรี
ราชา พบผู้น าองค์กรนิสิต วิทยาเขตศรีราชา) ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนให้สโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างเครือพัฒนาคุณภาพภายในวิทยาเขต (3.2-4-01) 
 ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตได้สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน ระหว่างสถาบัน 
คือได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (3.2-4-02) ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท า
กิจกรรมระหว่างกัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดไปสองครั้งในปี
การศึกษา 2554 (3.2-4-03) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาก าหนดผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งในระดับคณะ สาขาวิชา และองค์กร
นิสิต (สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ที่จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ  ต้องด าเนินการจัดท า
รายงานผลการจัดกิจกรรม และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่
เกิดข้ึนกับนิสิตในแต่ละรอบปี โดยได้ก าหนดให้มีการให้วิเคราะห์วิจารณ์ผลการด าเนินโครงการโดยผู้จัดโครงการ
หรือกิจกรรมในระดับคณะ สาขาวิชา และองค์กรนิสิต เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการในปีต่อๆ ไป 
ผ่านโครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.2-1-02, 3.2-3-01, 3.2-2-01) 

 5. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการพิเศษ มีการประเมินผลโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีการส่งรูปเล่มสรุป
ประเมินผลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลง (3.2.5-01) 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์
คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผล โดยคณะมีการ
น าเสนอผลการจัดโครงการด้านกิจการนิสิตให้กับบุคลากรด้านกิจการนิสิตทุกระดับได้รับรู้ และระดมความคิดเห็น
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการในปีต่อๆ ไป ผ่านโครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 
2554 (3.2-2-01, 3.2-2-02, 3.2-3-01) 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาน าเสนอผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ เช่น ผูช้่วยคณบดี 
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต นายกสโมสรนิสิต กรรมการของสโมสรนิสิต และนักวิชาการศึกษาด้านกิจการนิสิต 
โดยมีการระดมความคิดในการพัฒนานิสิตให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่าน
กิจกรรมนิสิต โดยคณะมีการน าเสนอผลการจัดโครงการด้านกิจการนิสิตให้กับบุคลากรด้านกิจการนิสิตทุกระดับได้
รับรู้ และระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการในปีต่อๆ ไป ผ่านโครงการกิจการนิสิต
สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.2-2-01) 

 6. (ผลการด าเนินงานในส่วนของโครงการพิเศษ)    
 โครงการที่น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม ได้แก่ โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพ่ี MME” 
(3.1.7-01)ในส่วนของสถานที่จัด โครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
(ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2554” (3.1.1-02) ในส่วนการแนะน าการอ่านหนังสือ และโครงการ 
“อบรม AutoCad MME” (3.2.3-01) เรื่องจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาจัดโครงการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 4 ข้อ 
(ขาดข้อ 3,4) 

6 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-01 แผนการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2554 
3.2-1-02 สรุปเล่มโครงการพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-2-01 โครงการกิจการนิสิตสัมพันธ์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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3.2-2-02 หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้น าองค์กรนิสิตและการน าเสนอผลงาน
กิจกรรมขององค์กรนิสิตประจ าปีการศึกษา 2554 

3.2-3-01 สรุปเล่มโครงการจากสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2554   
3.2-4-01 บันทึกการประชุมกิจกรรมรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พบผู้น าองค์กรนิสิต วิทยาเขตศรี

ราชา ครั้งที่ 1/2554 
3.2-4-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
3.2-4-03 หนังสือ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
รำยกำรหลักฐำน (โครงกำรพิเศษ) 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บข้อมูล 

3.2.1-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.2-01 คู่มือการประกันคุณภาพส าหรับนิสิต คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-01 เล่มสรุปโครงการ “อบรม AutoCad MME” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-02 กิจกรรม “อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนิสิตปริญญา

โท” 
คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

3.2.3-03 กิจกรรม “แนะน าการเตรียมตัวเพ่ือการสอบสัมภาษณ์งาน” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-04 เล่มสรุปโครงการ “ค่าย MME อาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 1” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-05 เล่มสรุปโครงการ SPORT DAY # 3 คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-06 กิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตร EM1& EM2” คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 
3.2.3-07 สรุปเล่มโครงการ แห่เทียนเข้าพรรรษา ใช้หลักฐานของคณะ 
3.2.5-01 ก าหนดการส่งสรุปผลโครงการ คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต วิทยาเขตศรีราชา โดย

คณะวิชาต่างๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่จะให้ค าปรึกษาท้ังใน
ด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน และด้านต่างๆ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (3.1-1-
02) 

2. ในระดับวิทยาเขตมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ของนิสิตในที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง
เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา ของวิทยาเขต http://reg.admin.src.ku.ac.th/ ในระดับวิทยาเขตมีการจัดเตรียมข้อมูลด้าน
ต่างๆ ของนิสิตในที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ในทุกคณะวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา ของวิทยาเขต 
http://reg.admin.src.ku.ac.th/ (3.3-2-01) และในการจัดโครงการต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ให้ค าปรึกษากับ
นิสิตโดยตรง หรือผ่านทางการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนิสิต คณะจะได้จัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อช่วย
สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น เอกสารช่วยบันทึกส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ปีการศึกษา 2554 (3.3-2-02) เอกสารข้อมูลนิสิตส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 (3.3-2-03) เป็นต้น นอกจากนี้
คณะมีเว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของนิสิต http://std.eng.src.ku.ac.th (3.3-2-04) เพ่ือจะเป็นเครื่องมือให้นิสิต
สามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงเว็บไซต์ของคณะ http://eng.src.ku.ac.th (3.3-2-05) 
มีข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต เช่น ประกาศกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ข้อมูลทุนการศึกษา ประกาศการ
เรียนการสอน เป็นต้น ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลกับนิสิตได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

3. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบความพึงพอใจของนิสิตต่อตัวอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ และจะน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาต่อไป (3.3-4-01) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการด าเนินการแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบ และให้อาจารย์ได้
พิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงการให้ค าปรึกษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณา (3.3-5-01)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 
(ขาดข้อ 3) 

4 ข้อ 
(ขาดข้อ 3) 

4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 
(ขาดข้อ 3) 

4 ข้อ 
(ขาดข้อ 3) 

4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-01 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 62/2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
3.3-2-01 เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนของฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/reg/signinx.aspx 
3.3-2-02 เอกสารช่วยบันทึกส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ปี

การศึกษา 2554 
3.3-2-03 เอกสารข้อมูลนิสิตส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตที่

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
3.3-2-04 เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของนิสิต http://std.eng.src.ku.ac.th 
3.3-2-05 เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา http://eng.src.ku.ac.th 
3.3-4-01 สรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
3.3-5-01 เอกสารแจ้งผลการประเมินและการพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.47 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.47 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำ 

หมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหต ุ 

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรม
กำร   ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย              3.47 3.47   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 5 3.00 3.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 100,000       
2,916,100.00  

87,047.76 2,916,100.00 87,047.76 2.42 2.42   

33.50 33.50 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลาง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่ดูแลรับผิดชอบใน

การวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย (4.1-1-01) โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือด าเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย (4.1-1-02) 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยการน าตัวอย่าง
จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลัง (4.1-2-01 
และ 4.1-2-02) ได้มีการก าหนดให้นิสิตเป็นผู้ร่วมงานวิจัยนี้ด้วย ส่วนหนึ่งของสัญญาโครงการวิจัยได้มีการก าหนดให้
มีการเผยแพร่งานวิจัย ในการนี้มีการน าผลงานวิจัยดังกล่าวไปน าเสนอในงานแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นิสิต ในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2554 วันที่ 25-31 สิงหาคม 2554 (4.1-2-03) และได้น ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา 01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (4.1-2-04) 
และ 01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (4.1-2-05) ในภาคต้นและภาคปลาย ตามล าดับ ปีการศึกษา 2554 
 อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ ได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาส าหรับการผลิตไบโอดีเซล (4.1-2-06 และ 4.1-2-07) และได้น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ง
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ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาวิชา 01222598 ปัญหาพิเศษ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2554 (4.1-2-08) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอยู่เป็นประจ าทุกปี ในปี
การศึกษา 2554 มีบุคลากรจ านวน 16 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัย
และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” (4.1-3-01) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่ 17-18 
พฤษภาคม 2555 ณ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแจกคู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของนักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นประจ าทุกปี โดยภายในคู่มือจะมีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย (4.1-3-02) และมีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยลงคอลัมน์ KeyQA ใน
จดหมายข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2555 (4.1-3-03) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนให้บุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 7 โครงการ (4.1-3-04) ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 น.ส.เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ "ระบบวิเคราะห์ฝา่เท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค"        138,600.00  

2 นายทวีชยั อวยพรกชกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
“แบบจ าลองการตัดสินใจการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว”             50,000.00  

3 นายวัชรพัฐ เมตตานันท วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
"การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับจัด
ตารางเวลา" 

              
50,000.00  

4 นายสถาพร เช้ือเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล “การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลัง”           29,500.00  

5 นายสุภัทรชยั ชมพันธุ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
“การประมวลเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเฉพาะท้องถิ่น
หลักใน 4 ภูมิภาค” 

          
176,400.00  

6 นายไพโรจน ์ทองประศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
“ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใชก้ารทรงตัวส าหรับ
รถไฟฟ้า 2 ล้อ”             50,000.00  

7 นายชัยวัฒน ์นุ่มทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 

“การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบและผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้”  

            
50,000.00  

รวมจ านวนเงิน        544,500.00  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนให้บุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จ านวน 2 โครงการ (4.1-3-05) ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 นายสถาพร เช้ือเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล 

"การศึกษาผลกระทบจากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงร่วม 
ไฮโดรเจน - ดีเซลที่มีต่อ สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล 
และก๊าซไอเสีย "        200,000.00  

2 นางสาวสาริณี อุย่ตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า “หุ่นยนต์เก็บขยะริมชายฝั่งทะเล พลังงานแสงอาทิตย ์”  200,000.00 

รวมจ านวนเงิน        400,000.00 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนให้บุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 2 โครงการ (4.1-3-04) ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้วิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงินที่อนุมัต ิ

1 น.ส.นัฎฐวิกา จันทร์ศร ี 
A - Cube Research Group ,   
Asian Institute of Technology  

“การแบ่งภาพเขียนแบบเป็นชั้น โดยตรงด้วยภาพ
ส าหรับงานขึ้น รูปเร็ว ” 1,500.00 

2 น.ส.สิรางค์ กลั่นค าสอน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการว ิจัย  
“การจัดการระบบโลจิสตกิส์แบบ ย้อนลกลับและ
กรีนโลจิสติกส ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ ”  

           
1,970,100.00  

รวมจ านวนเงิน 1,971,600.00         

ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้เข้าร่วม
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 8 ราย นับเป็นผลงาน จ านวน 8 เรื่อง
โดยเป็นการน าเสนอผลงานในระดับชาติ 2 เรื่อง และระดับนานาชาติ 6 เรื่อง (4.1-3-06) ดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับการ
ประชุม 

วัน/เดือน/ปีที่
เสนอ 

1 การจัดการการใช้ไฟฟ้าใน  
วิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูล  
จากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้า  
อัตโนมัต ิ 

การประชุมวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ครั้งที่  50  

อ . นาตยา คล้ายเรือง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
อภินัทธ ์ลัดลอย  
สุพิตรา บุญสม  

ระดับชาติ 31/1/2012 

2 รถไฟฟ้า  2  ล้อแบบสมดุล  การประชุมวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ครั้งที่  50  

อ . ไพโรจน์ ทองประศรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ระดับชาติ 31/1/2012 

3 Apriori _ MSG - P :  A   
Statistic - Based Multiple   
Minimum Support Approach
  to Mine Rare Association   
Rules  

The  3 th International   
Conference on Knowledge  
and  Smart Technologies   
( KST - 2011 ) 

อ . ทวีชัย อวยพรกชกร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 
รศ . กฤษณะ ไวยมยั  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
บางเขน ภาค  
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

9/7/2011 

4 Image -based direct slicing  
of  a single line drawing for  
rapid  prototyping  

The  5 th International   
Conference on Advanced   
Research in Virtual and Rapid   
Prototyping  

อ . นัฎฐวิกา จันทร์ศร ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ผศ . ดร . พิสุทธิ ์ขุมทรัพย ์ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

ระดับ
นานาชาต ิ

28/9/2011 
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ที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับการ
ประชุม 

วัน/เดือน/ปีที่
เสนอ 

5 Insight into Emissions and   
Combustion Efficiency of   
Hydrogen - Diesel Dual Fuel   
Engine with Exhaust Gas   
Recirculation Using  
Chemical  Equilibrium  
Analysis  

The Second TSME   
International Conference on   
Mechanical Engineering  
 

อ . ประทีป ชัยเสริมเทวัญ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
รศ . ธัญญะ เกียรติวัฒน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
บางเขน ภาค วิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  
อ . สมภพ จรุงธรรมโชติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ผศ . สถาพร เช้ือเพ็ง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ระดับ
นานาชาต ิ

19/10/2011 

6 Mining Rare Itemsets on   
Multi - Level Hierarchies   
Database  

The  2012  IAENG International   
Conference on Data Mining   
and Applications  ( ICDMA ' 12 ) 

อ . ทวีชัย อวยพรกชกร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

14/3/2012 

7 Transesterification Kinetics  
of  Waste Cooking Oils  
over  Heterogeneous Acid  
Catalyst  for Biodiesel  
Production  

2011  JSAE  /  SAE International   
-  Powertrains ,  Fuels and   
Lubricants  

ผศ . สถาพร เช้ือเพ็ง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
อ . ชลดา โกมินทรชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา  
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ  
พลศึกษา  

ระดับ
นานาชาต ิ

30/8/2011 

8 Analysis of Good Fragments
for String Reconstruction  
 

The  4 th KKU International   
Engineering Conference  2012   
( KKU - IENC  2012 ) 

อ . วัชรพัฐ เมตตานันท  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ระดับ
นานาชาต ิ

10/5/2012 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกี่ยวกับ
การวิจัย ในแต่ละปีอย่างสม่ าเสมอ (4.1-4-01 และ 4.1-4-02) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเป็นประจ าทุกปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ออกประกาศ เรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พ.ศ.2554” (4.1-4-03) และประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” (4.1-4-04) 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดและปริมาณท่ี
เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการผลิตไบโอดีเซล ของ อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ (4.1-4-05)  
 ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสนับสนุน
อาจารย์เพ่ือให้เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศเป็นประจ า เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
มากยิ่งขึ้น 
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5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดหาทรัพยากรทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย 

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 
มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการจัดท าห้องปฏิบัติการวิจัย (4.1-5-01 และ 

4.1-5-02) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาก าลังด าเนินการเสนอขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม (4.1-5-03) เพ่ือประสานงานและดูแลงานวิจัยรวมถึงการให้บริการวิชาการ  

มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในหอสมุดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุดของวิทยาเขต รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวิจัย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หอสมุด ที่  http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16 
(4.1-5-04) และมี  Research Tool-Kasetsart University Library / Learning Center (KULC) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หอสมุด ที่ http://www.lib.ku.ac.th/index.php/research-tools (4.1-5-05) 

มีการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานเพ่ือจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในปี พ.ศ. 2556 (KUMICE2013) (4.1-5-06) 

มีการสนับสนุนอาจารย์ในการไปร่วมท างานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียง เช่น อ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง 
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ 
Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (4.1-5-07) 
 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งปัจจุบันและ
ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx (4.1-5-08) และข่าวสาร
ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ระบบฐานข้อมูลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ ในเว็บไซต์ http://kuservice.ku.ac.th (4.1-5-09) 

6. ...ยังไม่มีการด าเนินการ / ยังไม่มีหลักฐาน 
7. ...ยังไม่มีการด าเนินการ / ยังไม่มีหลักฐาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://kuservice.ku.ac.th/
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
4.1-1-02 แฟ้มเพ่ิมเติม 1 แฟ้ม:ประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2554-2555 
4.1-2-01 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเว็บไซต์ของ สวพ. มก. 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2554) http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121 
4.1-2-02 (ร่าง) โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลังงานวิจัย โดย 

ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง และคณะฯ 
4.1-2-03 สูจิบัตรงานแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

ประจ าปี 2554 
4.1-2-04 ประมวลการสอนวิชา 01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ภาคต้น  

ปีการศึกษา 2554 
4.1-2-05 ประมวลการสอนวิชา 01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
4.1-2-06 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเว็บไซต์ของ สวพ. มก. 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121 
4.1-2-07 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ และแบบเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดและ

ปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 
4.1-2-08 ประมวลการสอนวิชา 01222598 ปัญหาพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
4.1-3-01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” 
4.1-3-02 คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (หน้า 4-7) 
4.1-3-03 คอลัมน์ KeyQA เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยในจดหมายข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2555 
4.1-3-04 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121 
4.1-3-05 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-3-06 สรุปจ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี

การศึกษา 2554 http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=22 
4.1-4-01 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคปกติ หน้า 625 เงินอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการ) 
(ภาคพิเศษ หน้า 257 เงินอุดหนุนทุนวิจัยทางวิชาการบุคลากร) 

4.1-4-02 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคปกติ หน้า 649 เงินอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการ) 
(ภาคพิเศษ หน้า 267 เงินอุดหนุนทุนวิจัยทางวิชาการบุคลากร) 

4.1-4-03 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่น าเสนอผลงานวิจัยแบบปาก
เปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2554”  

4.1-4-04 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” 
http://eng.src.ku.ac.th/downloads/research-support54.pdf 

4.1-4-05 
 

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ และแบบเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดและ
ปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 

4.1-5-01 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ภาคปกติ (หน้า 625) ข้อมูล
งบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 

4.1-5-02 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภาคปกติ (หน้า 648) ข้อมูล
งบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 

4.1-5-03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์วิจัย พัฒนา และบริการวิชาการทางวิศวกรรม” เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม” 

4.1-5-04 ฐานข้อมูล  http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16 
4.1-5-05 Research Tool-Kasetsart University Library / Learning Center (KULC) 

http://www.lib.ku.ac.th/index.php/research-tools 
4.1-5-06 ร่าง โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ KUMICE2013 

4.1-5-07 หนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 

4.1-5-08 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเว็บไซต์ของ สวพ.มก 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  

4.1-5-09 ฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ 
http://kuservice.ku.ac.th 

 

http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16
http://www.lib.ku.ac.th/index.php/research-tools
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://kuservice.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลาง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ดูแลรับผิดชอบในการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ์ตลอดจนให้การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยมีการก าหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ (4.2-1-01) และ 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (4.2-1-02) 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยอยู่
เสมอ ในปีการศึกษา 2554 มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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จ านวน 24 เรื่อง (4.2-1-03) มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 8 
เรื่อง (4.2-1-04) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลาง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(สวพ. มก.) ที่ดูแลรับผิดชอบในเกี่ยวกับงานวิจัย โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เมื่อนักวิจัยขอทุน
และท างานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องท ารายงานผลการวิจัยและน าเสนอเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ ตามข้ันตอนการ
ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  http://www.rdi.ku.ac.th/ManualKUR3/ManualKur3-Y53.pdf 
(4.2-2-01) นอกจากนี้ สวพ. มก. ยังได้มีการติดตามผลงานวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยส าหรับ
นักวิจัย (4.2-2-02) ตลอดจนมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการรวบรวมผลงานวิจัย วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยการให้อาจารย์หรือนักวิจัยจัดท าการน าเสนอผลงานวิจัยด้วย
โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่เป็นระยะๆ (4.2-2-03 และ 4.2-2-04) 

3. คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ประดิษฐ์ “เครื่อง
กรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ในช่วงปลายปี 2554 ทางงานประชาสัมพันธ์ มก. ได้จัดการแถลงข่าวและเปิดตัว
ผลงานนวัตกรรมใหม่ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมสาธิตผลงานนวัตกรรม บริเวณด้านล่างของอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณะนักวิจัยร่วมแถลงข่าว (4.2-3-01) และได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต และรายการโทรทัศน์ ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2555 (4.2-3-02) 
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2555 (4.2-3-03) 
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ออนไลน์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 http://www.banmuang.co.th/2012/02/

เกษตรศาสตร์เปิดตัว-ผลงา/ (4.2-3-04) 
กระทรวงศึกษาธิการ ออนไลน์ วันที่ 8 มีนาคม 2555 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=27359&Key=news11 (4.2-3-05) 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ออนไลน์ วันที่ 10 มีนาคม 2555 

http://m.thairath.co.th/content/edu/244419 (4.2-3-06) 
เว็ปไซต์ Paidoo วันที่ 10 มีนาคม 2555 http://paidoo.net/article/6138456.html (4.2-3-07) 
เว็ปไซต์ eThailand วันที่ 10 มีนาคม 2555 http://www.ethailand.com/th/news/-312863.html 

(4.2-3-08) 
เว็ปไซต์ OhoHey วันที่ 10 มีนาคม 2555 http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชา

เจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ าไม่ใช้ไฟฟ้า-25794/ (4.2-3-09) 
เว็ปไซต์ BlogGang วันที่ 11 มีนาคม 2555 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=11-03-2012&group=8&gblog=213 
(4.2-3-10) 

http://www.rdi.ku.ac.th/ManualKUR3/ManualKur3-Y53.pdf
http://www.banmuang.co.th/2012/02/เกษตรศาสตร์เปิดตัว-ผลงา/
http://www.banmuang.co.th/2012/02/เกษตรศาสตร์เปิดตัว-ผลงา/
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=27359&Key=news11
http://m.thairath.co.th/content/edu/244419
http://paidoo.net/article/6138456.html
http://www.ethailand.com/th/news/-312863.html
http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชาเจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า-25794/
http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชาเจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า-25794/
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=11-03-2012&group=8&gblog=213
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หนังสือพิมพ์ข่าวสด ออนไลน์ วันที่ 14 มีนาคม 2555 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURNMU5RPT0=&sectionid
=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ== (4.2-3-11) 
 รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 17:18 น. (4.2-3-12) 

4. ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพ่ือการวินิจฉัยโรค” (4.2-4-01) ของ อ.เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นพ.คมวุฒิ คนฉลาด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งได้
น าเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จริงในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพ่ือประกอบการ
รักษาพยาบาลในคลินิกดูแลสุขภาพเท้า ฝ่ายเวชกรรมฟ้ืนฟู (4.2-4-02) 
 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ได้เปิดสอนวิชา 04813499 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต และได้ประดิษฐ์เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังและน ามาทดลองใช้ในไร่เป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร (4.2-4-03) 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลาง คือ งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ (4.2-
5-01) ที่ดูแลและรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ และ
นักวิจัย โดยมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 มีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-03-04-06-23-33/doc_view/29-
?tmpl=component&format=raw (4.2-5-02) 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลาง คือ งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ (4.2-
6-01) ที่ดูแลและรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่
อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงการให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีข้ันตอนในการท างานอย่างชัดเจน (4.2-6-02)  

ในปีการศึกษา 2553 อ.ทวีชัย อวยพรกชกร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่อง 
One Sensor TPM for CNC Network (4.2-6-03) และในปีการศึกษา 2554 อ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองการจดสิทธิบัตร เรื่อง ไม้เท้าที่มีสิ่งกระตุ้นทางสายตาส าหรับผู้ป่วยโรคพาร์
กินสัน และได้เลขค าขอจดสิทธิบัตรแล้ว (4.2-6-04) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURNMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURNMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-03-04-06-23-33/doc_view/29-?tmpl=component&format=raw
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-03-04-06-23-33/doc_view/29-?tmpl=component&format=raw
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
4.2 มีการด าเนินการครบ 5 

ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม 

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

6 ข้อ 
 

บรรล ุ 6 ข้อ 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
6 ข้อ 

 

บรรล ุ 6 ข้อ 
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-01 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
http://www.rdi.ku.ac.th/index_Manual/Manual_Kurdi/Document_Pragard/Year25
54/Paper/PragardRulePaperInter_8_Aug_54.pdf 

4.2-1-02 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
http://www.rdi.ku.ac.th/index_Manual/Manual_Kurdi/Document_Pragard/Year25
54/conference_inter/pargard_confer_inter_9Feb2011.pdf 

4.2-1-03 สรุปจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2554  http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=21 

4.2-1-04 สรุปจ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2554 http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=22 

4.2-2-01 ข้อมลูระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
http://www.rdi.ku.ac.th/ManualKUR3/ManualKur3-Y53.pdf 

4.2-2-02 ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยส าหรับนักวิจัย สวพ. มก. 

http://www.rdi.ku.ac.th/ManualKUR3/ManualKur3-Y53.pdf
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx  

4.2-2-03 บันทึกข้อความ จาก สวพ. มก. ที่ ศธ 0513.12505/ว.1007 ลว. 7 ก.ย. 2554 เรื่อง ขอแจ้ง
ให้ด าเนินการจัดท าสรุปผลงานวิจัยในเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่พร้อมกับการส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) ถึง อ.สถาพร เชื้อเพ็ง 

4.2-2-04 บันทึกข้อความ จาก สวพ. มก. ที่ ศธ 0513.12505/ว.370 ลว. 1 มี.ค. 2555 เรื่อง ขอให้
เตรียมน าเสนอรายงานวิจัยหรือแสดงโปสเตอร์งานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ปีงบประมาณ 2554 ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา ถึง ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง 

4.2-3-01 ก าหนดการการแถลงข่าวพร้อมโชว์ผลงาน เครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4.2-3-02 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2555 
4.2-3-03 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2555 
4.2-3-04 http://www.banmuang.co.th/2012/02/เกษตรศาสตร์เปิดตัว-ผลงา/ 
4.2-3-05 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=27359&Key=news11 
4.2-3-06 http://m.thairath.co.th/content/edu/244419 
4.2-3-07 http://paidoo.net/article/6138456.html 
4.2-3-08 http://www.ethailand.com/th/news/-312863.html 
4.2-3-09 http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชาเจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ าไม่ใช้ไฟฟ้า-

25794/ 
4.2-3-10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=11-03-

2012&group=8&gblog=213 
4.2-3-11 http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURN

MU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ== 
4.2-3-12 รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 17:18 น. 
4.2-4-01 รายงานวิจัยเรื่อง “ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพ่ือการวินิจฉัยโรค”  
4.2-4-02 หนังสือตอบขอบคุณ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่ได้น าเครื่อง

ประดิษฐ์จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.2-4-03 หนังสือจากชุมชนในการขออนุญาตน าเครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังไปใช้ 
4.2-5-01 งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ 

http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-02-22-06-08-48/2011-02-
22-07-22-12 

4.2-5-02 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-03-04-06-23-

http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx
http://www.banmuang.co.th/2012/02/เกษตรศาสตร์เปิดตัว-ผลงา/
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=27359&Key=news11
http://m.thairath.co.th/content/edu/244419
http://paidoo.net/article/6138456.html
http://www.ethailand.com/th/news/-312863.html
http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชาเจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า-25794/
http://news.ohohey.com/ข่าว-วิศวะม.เกษตรฯศรีราชาเจ๋ง-ผลิตเครื่องกรองน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า-25794/
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=11-03-2012&group=8&gblog=213
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=11-03-2012&group=8&gblog=213
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURNMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTURNMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB4TkE9PQ
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-03-04-06-23-33/doc_view/29-?tmpl=component&format=raw
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
33/doc_view/29-?tmpl=component&format=raw  

4.2-6-01 การให้บริการของงานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-05-09-03-21-48/2011-05-
09-03-18-44  

4.2-6-02 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/230 

4.2-6-03 บันทึกข้อความ เรื่อง การยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของ อ.ทวีชัย อวยพรกชกร 
4.2-6-04 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งข้อมูลเลขค าขอจดสิทธิบัตร ของ อ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  100,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน  944,500  
บาท และภายนอก จ านวน 1,971,600 บาท รวมเป็นเงิน 2,916,100 บาท (4.3-01) มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 33.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน (4.3-02) 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

      =      
33.5

2,916,100    =     87,047.76 

 คะแนนที่ได้ =     5
180,000

87,047.76
      =    2.42 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-05-09-03-21-48/2011-05-09-03-18-44
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php/2011-05-09-03-21-48/2011-05-09-03-18-44
http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/230
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     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 880,960 32,628.15 2,916,100 87,047.76 0.91 2.42 100,000 ไม่บรรล ุ 100,000 

27 33.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 880,960 32,628.15 2,916,100 87,047.76 0.91 2.42 100,000 ไม่บรรล ุ 100,000 

27 33.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-01 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเว็บไซต์ของ สวพ.มก 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111  และ 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121  

4.3-02 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ มก. http://www.person.ku.ac.th/  
และ เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  http://eng.src.ku.ac.th/  

 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121
http://www.person.ku.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำ 
หมำย  

ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรม
กำร   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม         2.50 2.00   

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 4 3 3 3.00 3.00   

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 3 2 1 2.00 1.00 ตัดข้อ 
1 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้าน

ต่างๆ รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 ในเว็บไซต์ http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/10 (5.1-1-01) 
โดยมีส านักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ดูแลและประสานงานในการขออนุมัติเปิดและปิดโครงการต่างๆ ตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด (5.1-1-02) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ 
บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยได้ด าเนินการเปิดและปิดโครงการพัฒนาวิชาการ
ตามข้ันตอนของส านักบริการวิชาการทุกโครงการ ส่วนโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ได้ด าเนินการ ตามขั้นตอนที่
คณะก าหนดไว้ทุกโครงการ (5.1-1-03) พร้อมกับมีสรุปเล่มโครงการส่งที่งานนโยบายและแผน และได้ส่งบุคลากร
คณะเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกัน
คุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (5.1-1-04) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการวิขาการแก่สังคม 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการก าหนดให้งานบริการวิชาการเป็น 1 ใน 4 ด้านของกรอบภาระงาน ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (5.1-1-05)  

ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 6 
โครงการ (5.1-1-06, 5.1-1-07, 5.1-1-08, 5.1-1-09, 5.1-1-10 และ 5.1-1-11) ดังนี้ 

ที่ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำย 
(บำท) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน) 

ผลกำรประเมิน
โครงกำร 

(คะแนนเต็ม 5) 

1 โครงการอบรม Computer Aided 
Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม (ทุนสนับสนุนจากภายนอก) 

ผศ.บุญธรรม วงศ์ไชย -  27 สิงหาคม 2554 29 4.50 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            104 

ที่ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำย 
(บำท) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน) 

ผลกำรประเมิน
โครงกำร 

(คะแนนเต็ม 5) 

2 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย (ทุนสนับสนุนจากภายนอก) 

อ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 110,000.00 ตุลาคม 2554 - 
กุมภาพันธ์ 2555 

 (ผุ้ประสบ
ภัย/ชุมชน) 

 ระดับดี 

3 โครงการพัฒนาวิชาการ "การออกแบบระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า" 

อ.ดร.สิรางค์ กลั่นค าสอน 66,500.00 15-16 ธันวาคม 
2554 

21 ระดับดี 

4 โครงการอบรมบริการวิชาการ 
“การอบรมระบบการผลิตแบบโตโยตา้” 

อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า    2 กุมภาพันธ์ 2555 20 ระดับดี 

5 โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจ
อนุรักษ์พลังงาน" 

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ ์ 100,000.00  11-12 กุมภาพันธ์ 
2555 

30 ระดับดี 

6 โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซล เพื่อบริการชุมชน” 

อ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 100,000 23 เม.ย.55 – 28 
ก.ย.55 

รอข้อมูล รอข้อมูล 

 
2. โครงการอบรม “Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม” (5.1-2-01) มีการบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนโดย ผศ.บุญธรรม วงศ์ไชย ได้
น าเอาความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้จากการการด าเนินโครงการบริการวิชาการนี้ มาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งใน
วิชา 01208261 กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solids) (5.1-2-02) ซึ่งเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2554 

โครงการบริการวิชาการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยผู้ประสบอุทกภัย” (5.1-2-03) ได้มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนโดย ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง ผู้สอนวิชาในวิชา 01208211 การออกแบบวิศวกรรม
และการสร้างแบบจ าลอง (Engineering Design and Modeling) (5.1-2-04) ได้น าเอาส่วนหนึ่งของเนื้อหาเรื่อง
งานออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมย้อนรอย ซึ่งเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 มาบูรณาการกับการ
ออกแบบเครื่องกรองน้ านี้ 
 โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" (5.1-2-05) มีการบูรณาการโครงการกับการ
เรียนการสอนโดย อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ ได้น าเอาความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อเรื่อง
พลังงานหมุนเวียนและการวิเคราะห์พลังงาน รวมถึงหัวข้อเรื่องไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา 01222598 
ปัญหาพิเศษ (Special Problems) (5.1-2-06) เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 มาบูรณาการกับการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการนี้ 

3. โครงการอบรม “Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม” (5.1-3-01) มีการบูรณาการโครงการกับการวิจัยโดย ผศ.บุญธรรม วงศ์ไชย ได้น าเอา
ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้จากการการด าเนินโครงการบริการวิชาการนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัย
เรื่อง “ผลกระทบของระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะกับกระดูกต่อความเครียด” (Effect of the distance between 
plate and bone on the interfragmentary strain) (5.1-3-02) 
 โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" (5.1-3-03) มีการบูรณาการโครงการกับการ
วิจัยโดย อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ ได้น าเอาความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้จากการการด าเนินโครงการ



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            105 

บริการวิชาการนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยา
ส าหรับการผลิตไบโอดีเซล” (A Study of Type and Optimim Quantuty of Catalyst for Biodiesel 
Production) (5.1-3-04) 

4. - คณะยังไม่มีการด าเนินงาน 
5. - คณะยังไม่มีการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 2 ข้อ 3 ข้อ 2.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 2 ข้อ 3 ข้อ 2.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.1-1-01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/10  

5.1-1-02 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการและการขอมอบอ านาจจาก มก. 
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/form_download/normal_kurdi/policy/step_ku_dev.html  

5.1-1-03 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
5.1-1-04 โครงการและท าเนียบรายชื่อสมาชิกเครือข่ายโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการ

งานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานี

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/10
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/form_download/normal_kurdi/policy/step_ku_dev.html
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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

วิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

5.1-1-05 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า ในฐานะอาจารย์ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/psdttj/ISU140.pdf  

5.1-1-06 โครงการอบรม "Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม" (ทุนสนับสนุนจากภายนอก) 

5.1-1-07 โครงการบริการวิชาการ "เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” 

5.1-1-08 โครงการพัฒนาวิชาการ "การออกแบบระบบการผลิตแบบโตโยต้า" 

5.1-1-09 โครงการอบรมบริการวิชาการ“การอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 

5.1-1-10 โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" 

5.1-1-11 โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือบริการชุมชน” 
5.1-2-01 
(5.1-1-06) 

โครงการอบรม "Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม" 

5.1-2-02 แผนการสอนวิชา 01208261 กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solids) 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

5.1-2-03 
(5.1-1-07) 

โครงการบริการวิชาการ "เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  

5.1-2-04 แผนการสอนวิชา 01208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจ าลอง (Engineering 
Design and Modeling) ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

5.1-2-05 
(5.1-1-10) 

โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" 

5.1-2-06 แผนการสอนวิชา 01222598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
5.1-3-01 
(5.1-1-06) 

โครงการอบรม "Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม" 

5.1-3-02 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะกับกระดูกต่อความเครียด” 
(Effect of the distance between plate and bone on the interfragmentary strain) 

5.1-3-03 
(5.1-1-09) 

โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" 

5.1-3-04 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการผลิตไบ
โอดีเซล” (A Study of Type and Optimim Quantuty of Catalyst for Biodiesel 
Production) 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/psdttj/ISU140.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะในอนาคตต่อไป (5.2-1-01) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ า
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” (5.2-2-01) ได้ท าการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ าโดยมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกคือ บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีสต์ จ ากัด และ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และน าไปช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าที่ชุมชนบ้านชากยายจีน ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยา
เขตศรีราชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “โครงการผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซล เพ่ือบริการชุมชน” (5.2-2-02) โดยรับซื้อน้ ามันพืชใช้แล้วจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา แล้วน ามาผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล ด้วยเครื่องผลิต Biodiesel KUB-200 แล้วขายให้กับชุมชนทั่วไปและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในราคาที่ถูกกว่าน้ ามันดีเซลในท้องตลาด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ตอบรับการฝึกอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติจากโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งคณะได้มอบหมายให้ อ.ไพโรจน์ ทองประศรี อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ฝึกอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติให้แก่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว (5.2-2-03) 
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3. -ไม่มีหลักฐานการด าเนินงาน 
4. -ไม่มีหลักฐานการด าเนินงาน 
5. -ไม่มีหลักฐานการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 1 ข้อ 2 ข้อ 1.00 คะแนน 2.00 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 1 ข้อ 1 ข้อ 1.00 คะแนน 1.00 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 

หมายเหตุ :  มีการส ารวจความต้องการ แตย่ังไม่มีแผนของการบริการวิชาการระดับคณะ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-01 แบบส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
5.2-2-01 

 
โครงการบริการวิชาการ "เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” (ทุน
สนับสนุนจากภายนอก) 

5.2-2-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือ
บริการชุมชน” (หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการ คือ นายสุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) 

5.2-2-03 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติจากโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที ่6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำ 

หมำย  
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรม
กำร   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 4.00   

6.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ตัด
ข้อ 5 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-01)  

อีกท้ังก าหนดกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และคุณธรรม และสนับสนุนนิสิตให้สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม (6.1-1-02) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-03) มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดย
ทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (6.1-1-04) และมีการด าเนินการตามระบบ แผนการ 
ที่ก าหนดไว้ (6.1-1-05) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สนับสนุนให้มีการน างานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น โครงการของขวัญจากใจลูกสู่ใจแม่ เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยน าความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (กระบวนการพ่นทราย) มาประยุกต์ใช้ 
โครงการ 79 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี เมื่อวันที่ 29-7 กันยายน พ.ศ.2554 โดยน าความรู้ในวิชา Electronic 
Circuits and Systems I และ II, วิชา Microprocessor, และวิชา Electrical Practice มาประยุกต์ใช้   โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (มอบแสงสว่างให้กับชุมชน) เมื่อวันที่ 11-18 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยน าความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ เป็นโครงการที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน (6.1-2-01) และบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะและที่จัดโดยองค์การนิสิต 
(6.1-2-02)  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2554 
โครงการรณรงค์คุณธรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 – วันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ.2555 โครงการครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2554 โครงการถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554 และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (6.1-3-01) โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบวารสารระดับ
คณะ (MICE) และ Website คณะ (6.1-3-02) โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน   

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ    
(6.1-4-01) 
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5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินกิจกรรม และน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการบูร
ณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานผล
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 (6.1-5-01) เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (6.1-5-02) เพ่ือให้มีการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เกิดผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่อไป  

6. – ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการยังไม่เป็นรูปธรรมคือต้องมีแผน/ ผล แต่จากการ
สัมภาษณ์พบว่ามีแตก่ารรายงานในที่ประชุม 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-01 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
6.1-1-02 กลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี พ.ศ.2554 และ ปี พ.ศ.2555 

6.1-1-03 
แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554                            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

6.1-1-04 บันทึกข้อความ เรื่องการเก็บหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

6.1-1-05 แบบสรุปโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
6.1-2-01 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
6.1-2-02 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6.1-3-01 วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
6.1-4-01 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-5-01 
บันทึกข้อความ เรื่องของส่งรายงานสรุปผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2554  

6.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2555 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่  7 

ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำ 

หมำย  
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรม
กำร   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ           5.00 5.00   
7.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกคน (7.1-1-01) ได้รับการชี้แจงและท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย (7.1-1-02) เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ที่มีต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 
2/2554 (7.1-1-03) คณะกรรมการประจ าคณะก ากับดูแลคณะไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ
และคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 2 
เดือน ปีละ 6 ครั้ง (7.1-1-04 ถึง 7.1-1-09) อีกทั้งมีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการประจ าคณะทุกคน ซึ่งดูได้จาก
เว็บไซต์ http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php (7.1-1-10) โดยคลิกที่ชื่อกรรมการท่านใด
ประวัติของท่านนั้นก็จะปรากฏขึ้น หรือคลิกท่ีต าแหน่งและชื่อกรรมการท่านใดประวัติของท่านนั้นก็จะปรากฏขึ้น 
(7.1-1-11) 

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
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2. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนเชิงรุก และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554 มีการพิจารณาแผนกลยุทธ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 (7.1-2-01) และผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน โดย
การประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2554 (7.1-2-02) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีละ 5 ครั้ง (7.1-3-01 ถึง 7.1-3-05) เพ่ือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง โดยมีหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา แจ้งเหตุผลการยกเลิกการจัดโครงการ  และส่งสรุปเล่มโครงการ ตามแผนการด าเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2554 (7.1-3-06) ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ตามภารกิจของคณะอย่างครบถ้วน  รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์ ปีละ 1 ครั้ง (7.1-3-07) เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือ
ปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรอย่างเป็นระบบ คือในที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน (7.1-3-08) ครั้งที่ 2/2555 และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 (7.1-3-09) 

4. ผู้บริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดย
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eng.src.ku.ac.th/ สายตรงคณบดี (7.1-4-01) อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

ผู้บริหารมีการด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป โดยการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (7.1-4-02)  แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต (7.1-4-03)  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (7.1-4-04)  
และค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิตปฏิบัติราชการแทนคณบดี (7.1-4-
05) เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

ผู้บริหารมกีารส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดโครงการให้ก าลังใจคนดี สนับสนุนคนเก่ง (7.1-4-06) และการจัดสัมมนาบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะมีการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (7.1-4-07) 

ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา 2 ครั้ง ดังนี้ ประชุมครั้งที่2/2554 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 (7.1-4-08) และ ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555 (7.1-2-09) 

5. ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้น าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดโครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เรื่อง 

http://www.eng.src.ku.ac.th/


รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            116 

“บทความทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” จัดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 (7.1-5-01) และ “กฎหมายน่ารู้
ในชีวิตประจ าวัน” จัดเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2554 (7.1-5-02) 

6. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน
ของคณะ และผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นปกป้องผลประโยชน์ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เน้นหลักประสิทธิผล จากการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล 
และพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ปีละ 6 ครั้ง และมีการติดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  (7.1-6-01 ถึง 7.1-6-06) 

2. เน้นหลักประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการน ารายงานทางการเงิน เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจในการบริหารงาน (7.1-6-07) และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ อีกทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (7.1-6-
08 ถึง 7.1-6-14) 

ระบบกำรเรียนกำรสอน ระบบบริหำร 
- ระบบประเมินการเรียนการสอน (ใช้ร่วมกับวิทยาเขต) 
  (7.1-6-08) 

- ระบบส านักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) 
   (7.1-6-12) 

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ระดับ ป.ตรี 
  (ใช้ร่วมกับ บางเขน) (7.1-6-09)  

- ระบบบัญชีสามมิติ (ใช้ร่วมกับ บางเขน) 
   (7.1-6-13) 

- ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (7.1-6-10) - สายตรงคณบดี (7.1-6-14)                         
- ระบบเกรดออนไลน์ (7.1-6-11)  

 

3. หลักตอบสนอง และ 4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง มีการ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควร
อยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ โดยในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการดังนี้ (7.1-6-15 ถึง 
7.1-6-21) 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ดังนี้ (7.1-6-15) 

วันที่ 25 ต.ค. 54 กิจกรรมแพคกระสอบทราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่ 26 ต.ค. 54 กิจกรรมแพคกระสอบทราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่ 28 ต.ค. 54 กิจกรรมช่วยท าอาหาร ณ ส านักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา 
วันที่ 29 ต.ค. 54 กิจกรรมช่วยแจกอาหารร่วมกับส านักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา 
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ณ พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
วันที่ 3 พ.ย. 54 กิจกรรมช่วยปั้น EM Ball ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
วันที่ 3 พ.ย. 54 กิจกรรมจัดท าและมอบเครื่องกรองน้ า จ านวน 20 ชุด 

ให้แก่ครอบครัวข่าว 3 ณ อาคารมาลีนนท์ 
วันที่ 11 พ.ย. 54 กิจกรรมช่วยท าอาหารร่วมกับส านักวิทยบริการ ณ ห้องสมุด  

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 12 พ.ย. 54 กิจกรรมช่วยแจกอาหารร่วมกับส านักวิทยบริการ ณ พื้นที่ในเขต 

จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 19 พ.ย. 54  กิจกรรมช่วยแจกอาหารร่วมกับส านักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา  

ณ พื้นท่ีในเขตบางใหญ่ นนทบุรี 
 

2. วันที่ 27 ส.ค. 54 โครงการอบรม Computer Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (7.1-6-16) 

3. วันที่ 15-16 ธ.ค. 54 โครงการพัฒนาวิชาการ “การออกแบบระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 
(7.1-6-17) 

4. วันที่ 25 ม.ค. 55 โครงการบริการวิชาการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ า 
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” (7.1-6-18) 

5. วันที่ 2 ก.พ. 55 โครงการบริการวิชาการ “การอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 
(7.1-6-19) 

6. วันที่ 11-12 ก.พ. 55 โครงการบริการวิชาการ “เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” 
(7.1-6-20) 

7. ระหว่าง 23 เม.ย.55 
– 28 ก.ย.55 

โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือบริการชุมชน” 
(7.1-6-21) 

 

5. เน้นหลักความโปร่งใส จากการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา เช่น มีการรายงานการเงิน ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-6-22 ถึง 7.1-6-25) อีกทั้งมีการประกาศ
รับสมัครบุคลากรทางอินเตอร์เน็ต (7.1-6.26)  

6. เน้นหลักการมีส่วนร่วม จากการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสในการได้ร่วมเสนอประเด็น
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางร่วมในการแก้ปัญหา กล่าวคือ มีการจัดประชุมที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา (7.1-6-27) ที่ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต เช่น บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ดานิลี่ 
ฟาร์อีส จ ากัด และหน่วยงานราชการ โดยนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้งนี้ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-6-28)   

7. เน้นหลักการกระจายอ านาจ จากการมอบอ านาจในการตัดสินใจตามภารกิจแก่รองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดี มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-6-29) มีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็น
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ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-6-30)  และมีการแต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-6-31) รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิตเป็น
ประธานการพิจารณาหลักสูตรใหม่ (7.1-6-32) 

8. เน้นหลักนิติธรรม จากการใช้อ านาจตามระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่ เลือกปฏิบั ติ  และค านึ งถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น การใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอก  (7.1-6-
33) 

9. เน้นหลักความเสมอภาค บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กัน เช่น การอนุมัติไปฝึกอบรมและสัมมนา (7.1-6-34) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ทั้งบุคลากรสายวิชาการ (7.1-6-35) และบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการ (7.1-6-36)  

10. เน้นฉันทามติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล  ที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยการหาข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา (7.1-6-37 ถึง 7.1-6-42) และการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา (7.1-6-43 และ 
7.1-6-44) 
ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ  ทาง http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php โดยคลิก

ที่รูปภาพผู้บริหารท่านใดประวัติของท่านนั้นก็จะปรากฏขึ้น (7.1-6-45) หรือคลิกท่ีต าแหน่งและชื่อกรรมการท่านใด
ประวัติของท่านนั้นก็จะปรากฎขึ้น (7.1-6-46) และรายงานการเงินของคณะ (7.1-6-47 ถึง 7.1-6-50) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (7.1-6-51 ถึง 7.1-6-54)  ผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยการติดตามผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (7.1-6-55) และการตรวจสอบภายในของคณะเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีแผนการตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (7.1-6-56)   

7. คณะกรรมการประจ าประเมินผลการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-7-01)  และการ
ประเมินผลผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.1-7-02) ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
(7.1-7-03) ตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร (7.1-7-04) ผู้บริหารมีการน าผล
การประเมินจากกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน เรื่อง ต้องการให้
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้ความส าคัญ และผลักดันให้การปฏิบัติงานระบบ e-office มี
ประสิทธิภาพสมบรูณ์ (7.1-7-05 และ 7.1-7-06) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 5 ข้อ  
(ตัดข้อ 1,7) 

7 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ 739/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

7.1-1-02 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554 

วาระท่ี 1.4 หน้า 3 
7.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 
7.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2554 
7.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ

วันที่ 28 กันยายน 2554 
7.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 
7.1-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2555 
7.1-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2555 
7.1-1-10 ประวัติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php 

7.1-1-11 ประวัติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php 

7.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554 
วาระท่ี 1.2 (หน้า 2) 

7.1-2-02 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2554 
วาระที 1.4 (หน้า 3) 

7.1-3-01 
(7.1-1-04) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2554 
วาระท่ี 1.2 (หน้า 2) 

7.1-3-02 
(7.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554  
วาระท่ี 4.2 (หน้า 5) 

7.1-3-03 
(7.1-1-06) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 5/2554  
วาระท่ี 4.1 (หน้า 6) 

7.1-3-04 
(7.1-1-07) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 
วาระท่ี 4.1 (หน้า 6) 

7.1-3-05 
(7.1-1-08) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555  

7.1-3-06 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ท าบันทึกข้อความพร้อมเหตุผลในการยกเลิก 
การจัดโครงการ 

7.1-3-07 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54) 

7.1-3-08 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2555 
วาระท่ี 4.2 (หน้า 3) 

7.1-3-09 
(7.1-3-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 
วาระท่ี 4.3 (หน้า 12) 

7.1-4-01 เว็บไซต์สายตรงคณบดี 
http://www.eng.src.ku.ac.th/hotline/ และ http://www.eng.src.ku.ac.th/    

7.1-4-02 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
7.1-4-03 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 
7.1-4-04 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
7.1-4-05 ค าสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนิสิตปฏิบัติราชการแทนคณบดี 

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
http://www.eng.src.ku.ac.th/%20%20และ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-4-06 โครงการ “ให้ก าลังใจคนดี สนับสนุนคนเก่ง” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 
7.1-4-07 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปี 2555 

7.1-4-08 

 
รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554  

7.1-4-09 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 (รอรายงานการประชุม จากคุณจตุพร) 

7.1-5-01 โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพื่อน เรื่องเล่าประจ าเดือนกรกฎาคม 2554 
“บทความทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” 

7.1-5-02 โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพื่อน เรื่องเล่าประจ าเดือนสิงหาคม 2554 

“กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจ าวัน”  
7.1-6-01 
(7.1-1-04) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 

7.1-6-02 
(7.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 

7.1-6-03 
(7.1-1-06) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2554 

7.1-6-04 
(7.1-1-07) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 

7.1-6-05 
(7.1-1-08) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2555 

7.1-6-06 
 (7.1-1-09) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2555 

7.1-6-07 รายงานการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-6-08 ระบบประเมินการสอนออนไลน์  
7.1-6-09 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
7.1-6-10 ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
7.1-6-11 ระบบเกรดออนไลน์ 
7.1-6-12 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
7.1-6-13 ระบบบัญชีสามมิติ 
7.1-6-14 สายตรงคณบดี 
7.1-6-15 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
7.1-6-16 โครงการอบรม Computer Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
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แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  

7.1-6-17 โครงการพัฒนาวิชาการ “การออกแบบระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 
7.1-6-18 โครงการบริการวิชาการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ า 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” 
7.1-6-19 โครงการบริการวิชาการ “การอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 
7.1-6-20 โครงการบริการวิชาการ “เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” 
7.1-6-21 โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือบริการชุมชน” 
7.1-6-22 
(7.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 วาระ
ที่ 4.1 (หน้า 5) 

7.1-6-23 การประชุมคณะกรรมการประจ าคระวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ วาระพิเศษ 

เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจ าไตร
มาส 4/2554 

7.1-6-24 
(7.1-1-08) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 วาระ
ที่ 4.5 (หน้า 13)   

7.1-6-25 
(7.1-1-09) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555 วาระ
ที่ 4.1 (หน้า 8) 

7.1-6-26 http://www.eng.src.ku.ac.th/downloades/eng_job_lec6-55.pdf 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

7.1-6-27 รายงานการประชุมที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน 2 ครั้ง 
7.1-6-28 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-6-29 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-6-30 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-6-31 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-6-32 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ 
7.1-6-33 ประกาศ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอก 
7.1-6-34 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
7.1-6-35 สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาที่ลาศึกษาต่อ 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) 
7.1-6-36 บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554 
7.1-6-37 
(7.1-1-04) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 

http://www.eng.src.ku.ac.th/downloades/eng_job_lec6-55.pdf
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7.1-6-38 
(7.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 

7.1-6-39 
(7.1-1-06) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2554 

7.1-6-40 
(7.1-1-07) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 

7.1-6-41 
(7.1-1-08) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2555 

7.1-6-42 
 (7.1-1-09) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2555 

7.1-6-43 
(7.1-4-08) 

รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2554 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554  

7.1-6-44 
(7.1-4-09) 

รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 (รอรายงานการประชุม จากคุณจตุพร) 

7.1-6-45 http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php 
7.1-6-46 http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php 
7.1-6-47 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประจ าไตรมาส 3/2554 
7.1-6-48 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประจ าไตรมาส 4/2554 
7.1-6-49 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประจ าไตรมาส 1/2555 
7.1-6-50 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประจ าไตรมาส 2/2555 
7.1-6-51 
(7.1-1-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 วาระ
ที่ 4.1 (หน้า 5) 

7.1-6-52 
(7.1-6-23) 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ วาระพิเศษ 

เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจ าไตร
มาส 4/2554 

7.1-6-53 
(7.1-3-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 วาระ
ที่ 4.5 (หน้า 13)   

7.1-6-54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555  

http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php
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7.1-6-55 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, R-ERM.F2) รายงานผลการควบคุมภายใน  

(ปย.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.1-6-56 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งแผนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการ

บริหารงานพัสดุของหน่วยงาน 

7.1-7-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปการประเมินผลการบริหารงานของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

7.1-7-02 

 
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประเมินผลผู้บริหารคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.1-7-03  
(7.1-1-02) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

7.1-7-04 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 4/2554 
วาระท่ี4.11 (หน้า 10) 

7.1-7-05 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 6/2554 
วาระท่ี4.4 (หน้า 7) 

 7.1-7-06 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2555 วาระท่ี 3.4 หน้า 6 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ที่ 25/2554 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 อันประกอบด้วยที่ปรึกษา คือ คณบดี ประธานกรรมการ คือ หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้แทนของสาขาวิชาต่างๆ และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.2-1-01, 7.2-1-02) ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้ของคณะประจ าปี
งบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 – 31 ก.ย. 2554) (7.2-1-03) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ความรู้ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในงานและชีวิตประจ าวัน ที่ส าคัญคือ สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย ซึ่งได้น าเสนอแนวทางการจัดการความรู้ในลักษณะของการจัดโครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้
จากเพ่ือนสู่เพ่ือน โดยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกเดือน (7.2-1-04) ซึ่งใน
รอบปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ย. 2554 มีประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็นความรู้ คือ  

1. “Maxlearn” เครื่องมือคู่ใจผู้สอน (7.2-1-05) เป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้จัดการการเรียน
การสอนในรายวิชา ซึ่งอ านวยความสะดวกหลายด้านแก่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนิสิต 

2. “บทความทางวิชาการ” เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (7.2-1-06) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเกิดการ
ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการของอาจารย์ที่สร้างสรรค์งานวิจัย 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินการ
วางแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2555 ของคณะตามแนวทางการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 – 2558 (7.2-1-07, 7.2-1-08) ที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อีกท้ังยังมีการส ารวจความต้องการจากบุคลากร
ว่าต้องการพัฒนาตนเองด้านใด หรือมีประเด็นความรู้ใดที่ต้องการมากที่สุด (7.2-1-09) ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการ
ความรู้สนองความต้องการของบุคลากรด้วยอันแสดงถึงการให้ความส าคัญและจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งสรุปได้
ว่า เรื่องการท าวิจัย เป็นประเด็นความรู้ที่ต้องการมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชาเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทางคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้จึงได้ก าหนดให้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ แยกเป็นประเด็นความรู้ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2555 ดังนี้ 
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1. การท าวิจัยสถาบัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการท าวิจัย ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานประจ าที่ปฏิบัติ โดยจ านวน 11 เรื่อง เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต 
(7.2-1-10) ส่วนที่เหลืออีก 14 เรื่อง เก่ียวกับการบริหารจัดการ 

2. เทคนิคการสอน (หรือ เทคนิคการออกข้อสอบ) ส าหรับอาจารย์ จ านวน 31 คน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และพัฒนาเทคนิคที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน หรือการออกข้อสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (อยู่ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2555) 

3. การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการท างานประจ า ส าหรับบุคลากรทุกท่าน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อันเป็นเครื่องมือหลักในการท างาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 
2555) 

2. จากแผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2554 จะเห็นได้ว่ามีการ
ก าหนดประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (7.2-1-04) ทั้ง 2 โครงการ คือ 

1. โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน โดยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ประจ าเดือน มิถุนายน เรื่อง Maxlearn เครื่องมือคู่ใจผู้สอน ส าหรับอาจารย์ประจ าทุกสาขา เพ่ือเป็นการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน โดยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
ประจ าเดือน กรกฎาคม เรื่อง “บทความทางวิชาการ” เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ ส าหรับอาจารย์ประจ าทุกสาขา 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเกิดการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการของอาจารย์ที่สร้างสรรค์งานวิจัย 

และจากแผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2555 (7.2-1-08) 
จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 

1. การท าวิจัยสถาบัน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 26 คน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานประจ าที่ปฏิบัติ 
และน าไปเป็นผลงานส าหรับการขอต าแหน่งผู้ช านาญการต่อไป 

2. เทคนิคการสอน (หรือ เทคนิคการออกข้อสอบ) ส าหรับอาจารย์ จ านวน 31 คน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และพัฒนาเทคนิคท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอน หรือการออกข้อสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการท างานประจ า ส าหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชาทุกท่าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อันเป็นเครื่องมือหลักในการท างาน 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ดังนี้ 
1. “Maxlearn” เครื่องมือคู่ใจผู้สอน ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศนี้ได้

เชิญอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.วัชรพัฐ เมตตานันท ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
ผ่านการใช้งานระบบ Maxlearn ในการเปิดรายวิชามาแล้วมากกว่า 10 ครั้ง มาเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์
ประจ าสาขาอ่ืนๆ ที่อาจจะยังไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ โดยการสาธิตการใช้งานและตอบข้อซักถาม
แบบ Step by Step (7.2-1-05) 
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2. “บทความทางวิชาการ” เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์  ในแต่ละปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา มีอาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้นจึงควรจัดให้มี
การถ่ายทอดเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น ซึ่ง โครงการนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้มีประสบการณ์ตรงในการตีพิมพ์ผลงาน
มาแล้วมากมายทั้งระดับชาติและนานาชาติมาเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามอย่างละเอียด (7.2-1-06) 
 3. การท าวิจัยสถาบัน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับโครงการนี้ทางคณะกรรมการจัดการความรู้
ก็ได้สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์มาเป็นผู้ให้ความรู้ (tacit knowledge) โดยตรง
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย มาเป็นวิทยากร (7.2-3-01, 7.2-3-02) ซ่ึง
ลักษณะของโครงการจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องใช้ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ก.พ. – มิ.ย. (7.2-3-03, 
7.2-3-04, 7.2-3-05) ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีการติดตามความคืบหน้า และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้รวบรวม และจัดเก็บความรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบใน
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (http://engkm.eng.src.ku.ac.th/) (7.2-4-01) ดังนี้ 

1. KM – โครงการการจัดการความรู้ ซึ่งมีโครงการที่จัดขึ้นในรอบปีการศึกษา 2554 คือ โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน : การสร้างงานประจ าให้เป็นวิจัยสถาบัน” และเป็นโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่มี
ก าหนดการด าเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2555 (ครอบคลุมปีการศึกษา 2555 > มิ.ย.55 
– พ.ค. 55) ดังนั้น การจัดเก็บข้อความรู้ในรายละเอียดของ การท าวิจัยสถาบัน จะขอด าเนินการและรายงานผลใน
ส่วนต้นเท่านั้น ส าหรับในส่วนถัดไปจนกระทั่งจบสมบูรณ์จะขอรายงานต่อไปในรอบปีการศึกษา 2555 ในเว็บไซต์
การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

2. KM – เรื่องเล่าประจ าเดือน ซึ่งมีเรื่องเล่าที่จัดเป็นโครงการในรอบปีการศึกษา 2554 คือ  
2.1  โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เรื่องเล่าประจ าเดือนมิถุนายน 2554 

“Maxlearn เครื่องมือคู่ใจผู้สอน” (7.2-1-05) 
2.2  โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เรื่องเล่าประจ าเดือนกรกฎาคม  2554 

“บทความทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” (7.2-1-06) 
 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารของการจัดการความรู้ในวารสาร KUMICE Newsletter ของคณะ
วิศวกรรมาสตร์ศรีราชา ซึ่งออกทุกเดือน (7.2-4-02) ส่งไปยังหน่วยงานภายในต่างๆ ในวิทยาเขตศรีราชา และใน
อนาคตจะแพร่ขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในทุกๆ วิทยาเขต ต่อไป 
(http://eng.src.ku.ac.th/script/micenews.php) (7.2-4-03) 

5. คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ผ่านมา น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

1. “Maxlearn” เครื่องมือคู่ใจผู้สอน โครงการนี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจ า
สาขาต่างๆ ที่ให้ความสนใจและต้องการใช้ระบบ Maxlearn หลังจากการอบรมอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถ
น าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้งานได้จริง (7.2-5-01) และร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นเอกสาร (7.2-1-

http://engkm.eng.src.ku.ac.th/
http://eng.src.ku.ac.th/script/micenews.php
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05) ส าหรับให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าอบรมใช้เป็นแนวทางในการใช้งานระบบควบคู่กับคู่มือการใช้งานที่มีในเว็บไซต์
ต่อไป 

2. “บทความทางวิชาการ” เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์  โครงการนี้ได้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงมา
แบ่งปันความรู้และแนะน าเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือส่งตี พิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษากับอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ จนกระทั่งสามารถส่งผลงานเสนอเข้าตีพิมพ์ได้ (7.2-5-
02) และร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นเอกสาร (7.2-1-06) ส าหรับให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าอบรมใช้เป็น
แนวทางในการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ต่อไป 

3. การท าวิจัยสถาบัน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน การจัดกิจกรรมในโครงการลักษณะนี้ผู้ร่วม
โครงการทุกท่านจะได้สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ในแต่ละครั้งไปเรื่อยๆ ตามล าดับตั้งแต่
เริ่มต้นของกระบวนการท าวิจัยสถาบัน จนกระทั่งในที่สุดจะได้เล่มวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ในเรื่องที่ท า เมื่อจบ
โครงการ และผู้ร่วมโครงการสามารถที่จะร่วมกันสรุปเล่มคู่มือการท าวิจัยสถาบันได้  (7.2-3-03)  ซึ่งสามารถน าไป
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บุคลากรที่ต้องการท าวิจัยสถาบันได้ต่อไป  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 3 ข้อ 
(ตัดข้อ 4,5) 

5 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-01 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 25/2554 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
7.2-1-02 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 49/2554 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (เปลี่ยนแปลง) 
7.2-1-03 แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปี

งบประมาณ 2554 
7.2-1-04 โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54) 
7.2-1-05 โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เรื่องเล่าประจ าเดือนมิถุนายน 2554 

“Maxlearn เครื่องมือคู่ใจผู้สอน” และเอกสารสังเคราะห์ความรู้ 
7.2-1-06 โครงการสัมมาทิฐิการจัดการความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เรื่องเล่าประจ าเดือนกรกฎาคม  

2554 “บทความทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” และเอกสารสังเคราะห์ความรู้ 
7.2-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้ง

ที่ 3/2554 
7.2-1-08 แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
7.2-1-09 ตารางข้อเสนอแนะโครงการ KM ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 
7.2-1-10 รายชื่อวิจัยสถาบัน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน : การสร้าง

งานประจ าให้เป็นวิจัยสถาบัน” 
7.2-3-01 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน” 
7.2-3-02 หนังสือตอบรับวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน” 
7.2-3-03 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน : การสร้างงานประจ าให้เป็นวิจัย

สถาบัน” และเอกสารสังเคราะห์ความรู้ 
7.2-3-04 หนังสือเชิญเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน : การสร้าง

งานประจ าให้เป็นวิจัยสถาบัน” 
7.2-3-05 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1-4 (ภายใน พ.ค. จากทั้งหมดประมาณ 8 ครั้ง) 
7.2-4-01 เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา http://engkm.eng.src.ku.ac.th  
7.2-4-02 วารสาร KUMICE Newsletter 
7.2-4-03 เว็บไซต์เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์วารสาร KUMICE Newsletter 

http://eng.src.ku.ac.th/script/micenews.php  
7.2-5-01 การเปิดรายวิชาใน Maxlearn ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.2-5-02 รายการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปี

http://engkm.eng.src.ku.ac.th/
http://eng.src.ku.ac.th/script/micenews.php
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
การศึกษา 2554 

7.2-5-03 ตัวอย่างเล่มวิจัยสถาบันฉบับไม่สมบูรณ์ (ณ เดือนพฤษภาคม 2555) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552-

2554 (http://www.ku.ac.th/e-university/ict_plan2552/ict2552-2554.html) (7.3-1-01, 7.3-1-02) เป็น
แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ทุกวิทยาเขตมีการพัฒนางานทางด้านนี้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับวิทยาเขตศรีราชา มีฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ซึ่งสังกัดส านักวิทยบริการ ท าหน้าที่ดูแลและท า
การพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้บริการงานทางด้านวิชาการ การพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่าย แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต (7.3-1-03) 
 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาที่ 5/2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ประกอบด้วยที่ปรึกษา และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารคณะ คือ คณบดี หัวหน้าส านักงานเลขานุการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสายสนับสนุนผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ที่เป็นผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายใน
คณะ (7.3-1-04) ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
โดยยึดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2552-2554 (7.3-1-01, 7.3-1-02) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นหลัก และที่ส าคัญคือ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2554-
2557 (7.3-1-05) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการเงิน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจจัดออกได้เป็น 2 ส่วน 
คือ 

http://www.ku.ac.th/e-university/ict_plan2552/ict2552-2554.html
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ส่วนที่ 1 ระบบสารสนเทศของส่วนกลาง ทั้งในส่วนของวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบจัดการการเรียนการสอนรายวิชา Maxlearn (7.3-2-01) 
2. ด้านการวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยฯ และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ มก. (7.3-2-02) 
3. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบทะเบียนประวัตินิสิต  ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบ 

ทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต เป็นต้น (7.3-2-03, 7.3-2-04) 
4. ด้านการเงิน ได้แก่ ระบบบัญชี 3 มิติ (7.3-2-05) 
ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศของคณะ เป็นระบบที่ทางคณะมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายในคณะ นอกเหนือจากที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่
ช่วยจัดการงานทางด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ (7.3-2-06) ส าหรับบริหารจัดการงานรับสมัครโดยวิธีการรับตรงของ
คณะ 

2. ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (7.3-2-07) ส าหรับให้นิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละ
คนเข้ามาท าการประเมิน ในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ระบบฝึกงานนิสิต (7.3-2-08) ส าหรับให้นิสิตฝึกงานเข้ามาติดตามข่าวสารต่างๆ ส าหรับการฝึกงาน 
ตั้งแต่กระบวนการแรก จนกระทั่งทราบผลการฝึกงาน และสามารถกรอก Resume Online ได้ทางหน้าเว็บฝึกงาน
นี้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสถานประกอบการคัดเลือกนิสิตเข้าท างาน 

4. ระบบ online support (7.3-2-09) เป็นระบบแจ้งรายการแก้ไขส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของคณะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบและด าเนินการแก้ไขตามล าดับการแจ้ง/ความจ าเป็น 

5. ระบบการจัดการความรู้ (7.3-2-10) เป็นเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่
ได้รวบรวมองค์ความรู้จากด้านต่างๆ ภายในคณะ เช่น องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม KM องค์ความรู้จากการ
อบรม/สัมมนา ของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์กับผู้บุคคลากรของคณะโดยตรงรวมถึงผู้เยี่ยมชมอ่ืนๆ ที่สนใจ 

6. ระบบสายตรงคณบดี (7.3-2-11) เป็นระบบส่งข้อความ ข้อเสนอแนะ หรืออ่ืนๆ ถึงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยตรง โดยข้อความจะถูกส่งเข้าไปเก็บที่ระบบและเข้าไปที่อีเมล์ของคณบดีอีกทางหนึ่ง ท าให้
คณบดีสามารถโต้ตอบได้ทันที 

7. เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (7.3-2-12) จะให้บริการข่าวสารต่างๆ ภายในคณะ รวมถึงข่าว
ของมหาวิทยาลัย แก่ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะท าการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ  

ระบบสารสนเทศต่างๆ ในทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวข้างต้นสามารถให้ข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในส่วนที่ 2 
นั่นคือ ระบบสารสนเทศของคณะ ที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นเองโดยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 2 ระบบ ดังนี้ 
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 1. ระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเริ่มด าเนินการรับสมัครรับตรงออนไลน์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยท าควบคู่ไปกับการรับสมัครทางไปรษณีย์และการมาสมัครด้วยตนเอง ซึ่งจากการ
สังเกตการณ์พบว่ามีจุดบกพร่องหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของผู้สมัคร ดังนั้น
ผู้พัฒนาจึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่สมัครในระบบออนไลน์โดยการสุ่มตัวแทนสาขาละ 2 คน จากภาค
ปกติ 4 สาขาวิชา และภาคพิเศษ 1 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 10 คน ด้วยการส่งอีเมล์ถึงโดยตรง  2 ประเด็นค าถาม 
คือ 1. มีความพึงพอใจโดยรวมของระบบรับสมัครออนไลน์ในระดับใด 2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งจากผลการส ารวจ 
(7.3-3-01) พบว่า ข้อ 1. พึงพอใจในระดับ ปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนข้อ 2. พบ
ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น หลัก คือ 1. ให้กรอกข้อมูลเยอะเกินไป 2. ไม่สะดวกในการสแกนไฟล์หลักฐาน
ประกอบการสมัคร 3. ไม่มีระบบแจ้งรหัสผ่านอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครลืม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและ
มอบหมายให้ผู้พัฒนาปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในหัวข้อที่ 4) และในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ก็ได้เปิดระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ (7.3-2-06) ประจ าปีการศึกษา 2555 ขึ้น ครั้งนี้มีการปรับปรุงจากระบบเดิม
แล้วบางส่วน และยังมีส่วนที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงอีกต่อไป ที่ส าคัญคือ ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้สมัครใน
โครงการรับตรงทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกด้วยแบบประเมิน (7.3-3-02) ซึ่งจะได้ท าการสรุปผลและหาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไปในปีการศึกษา 2555 
 2. เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ส าหรับส่วนของเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดให้
มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ประจ าปีการศึกษา 2554 (7.3-3-03) ผ่านทางเว็บไซต์ 
(http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php) ซึ่งมีผู้ประเมินทั้งสิ้น 95 คน ท าการประเมิน 3 ประเด็น
หลัก ซึ่งสรุปผลการประเมิน (7.3-3-04) ได้ดังนี้ 1. การออกแบบเว็บไซต์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี 2. 
เนื้อหา สาระ/ข้อมูล ภายในเว็บไซต์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี 3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีผู้ใช้ให้
ข้อเสนอแนะแยกได้ 6 ประเด็นหลัก คือ 1. ต้องการให้มีระบบติดต่อกับคณะได้โดยตรง 2. ต้องการให้มีเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับอาเซียน 3. ควรมีแบบฟอร์มต่างๆ ให้ดาวโหลดได้ทั้งส าหรับนิสิตและบุคลากร 4. ควร
ปรับปรุงข้อมูลสาขาให้น่าสนใจ 5. ควร Update แผนผังเวบ็ไซต์ให้เป็นปัจจุบันมากกว่านี้ 6. ต้องการให้ตัวอักษร
บริเวณแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวใหญ่กว่านี้ 

4. จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในส่วนที่ 2 นั่นคือ ระบบสารสนเทศของคณะ ที่
ได้ท าการพัฒนาขึ้นเองโดยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 2 ระบบ แล้วนั้น มีรายการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ คณะกรรมการงานรับบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ได้น ามาพิจารณาในที่ประชุม (7.3-4-01) และมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข 3 รายการ คือ 

1.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มส าหรับการรับสมัคร โดยให้กรอกข้อมูลน้อยลงเหลือไว้เฉพาะในส่วนส าคัญ
ส าหรับการติดต่อเท่านั้น ส่วนข้อมูลคะแนน GAT PAT ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทางคณะจะติดต่อขอข้อมูล
โดยตรงจากทาง สทศ. และข้อมูลอื่นๆ จะให้เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว (7.3-2-
06) 

1.2 ไม่มีการสแกนไฟล์หลักฐาน Upload ประกอบการสมัคร (7.3-2-06) โดยจะให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกน ามาส่งในภายหลัง 

http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php
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1.3 มีบริการแจ้งรหัสผ่านส าหรับผู้ที่ลืม ผ่านทางอีเมล์โดยเจ้าหน้าที่ 3 คน ซึ่งรวดเร็วขึ้น และจะ
พัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติต่อไป 

นอกจากนี้ยังตัดการรับสมัครทางไปรษณีย์และการสมัครด้วยตนเองออกไป เพ่ือลดภาระของ เจ้าหน้าที่
รับสมัครในส่วนที่ต้องน าเข้าข้อมูลผู้สมัครจ านวนมากให้เข้ามาอยู่ในระบบ และช่วยลดกระดาษได้จ านวนมาก ลด
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลในกระบวนการต่างๆ 

2. เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะกรรมการสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้น า
ผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุม (7.3-4-02) แล้วเห็นควรให้มีการปรับปรุงในเบื้องต้นก่อน 4 รายการ คือ  

1.1 สร้างระบบติดต่อคณะ (7.3-4-03) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ถาม หรือ แนะน า ติ
ชม ได้โดยตรงทางเว็บไซต์ 

1.2 จัดท าหน้าเว็บส าหรับให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับนิสิต (7.3-4-04)  
1.3 ท าการปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน (7.3-4-05) 
1.4 ท าการปรับปรุงตัวอักษรบริเวณแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวใหญ่ (7.3-4-06) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา ผ่าน
ระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (7.3-
5-01) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-01 เว็บไซต์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552-2554 
http://www.ku.ac.th/e-university/ict_plan2552/ict2552-2554.html 

7.3-1-02 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552-2554 
7.3-1-03 เว็บไซต์ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการ http://it.vit.src.ku.ac.th  
7.3-1-04 คณะกรรมการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี

ราชาที่ 5/2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 
7.3-1-05 แผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 
7.3-2-01 ระบบจัดการการเรียนการสอนรายวิชา Maxlearn 

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php   
7.3-2-02 ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยฯ และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มก. http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx  
7.3-2-03 ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ระบบทะเบียนประวัตินิสิต และระบบลงทะเบียนนิสิต http://reg.admin.src.ku.ac.th  
7.3-2-04 ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต http://nisit.kasetsart.org  
7.3-2-05 ระบบบัญชีสามมิติ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www.acc3d.ku.ac.th/ 
7.3-2-06 ระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์  http://eng.src.ku.ac.th/admission55  
7.3-2-07 ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  http://eng.src.ku.ac.th/eva_advisor/nisit/login.php  
7.3-2-08 ระบบฝึกงานนิสิต  http://www.eng.src.ku.ac.th/engtraining  
7.3-2-09 ระบบ online support  http://eng.src.ku.ac.th/labservice/labservice.php 
7.3-2-10 ระบบการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  http://engkm.eng.src.ku.ac.th  
7.3-2-11 ระบบสายตรงคณบดี  http://www.eng.src.ku.ac.th/hotline  
7.3-2-12 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  http://www.eng.src.ku.ac.th   
7.3-3-01 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2554  
7.3-3-02 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครรับตรงออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.3-3-03 ระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ใช้ เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

ประจ าปีการศึกษา 2554 
http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php  

7.3-3-04 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
ประจ าปีการศึกษา 2554 

7.3-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานรับบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

http://www.ku.ac.th/e-university/ict_plan2552/ict2552-2554.html
http://it.vit.src.ku.ac.th/
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://nisit.kasetsart.org/
http://www.acc3d.ku.ac.th/
http://eng.src.ku.ac.th/admission55
http://eng.src.ku.ac.th/eva_advisor/nisit/login.php
http://www.eng.src.ku.ac.th/engtraining
http://eng.src.ku.ac.th/labservice/labservice.php
http://engkm.eng.src.ku.ac.th/
http://www.eng.src.ku.ac.th/hotline
http://www.eng.src.ku.ac.th/
http://eng.src.ku.ac.th/evaluation/evaluation.php
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ประจ าปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 

7.3-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ร าชา  
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 พ.ค. 2555 

7.3-4-03 ระบบติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  http://www.eng.src.ku.ac.th/contact 
7.3-4-04 หน้าเว็บส าหรับให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับนิสิต 

http://eng.src.ku.ac.th/script/nisit.php 
7.3-4-05 แผนผังเว็บไซต์ในปัจจุบันที่ปรับปรุงแล้ว  http://eng.src.ku.ac.th/script/sitemap.php 
7.3-4-06 ตัวอักษรบริเวณแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันที่ปรับปรุงแล้ว   

http://www.eng.src.ku.ac.th 
7.3-5-01 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA online 

http://www.cheqa.ku.ac.th 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

http://www.eng.src.ku.ac.th/contact
http://eng.src.ku.ac.th/script/nisit.php
http://eng.src.ku.ac.th/script/sitemap.php
http://www.eng.src.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/


รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            137 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

และกิจการนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นรองประธานกรรมการ  และหัวหน้าส านักงาน

เลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ คือ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน

คณะฯให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการ

วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  รวมถึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ติดตาม  

ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 

(7.4-1-01) 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้ท าการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2554  โดยขอความอนุเคราะห์รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ  ประธานโครงการพิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชา  ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของส่วนงานที่
รับผิดชอบ  (7.4-2-01)  ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-2-02)  โดยพบความเสี่ยงทั้งหมด 4 ด้านคือ 

2.1.  ด้านการเรียนการสอน 
2.1.1 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม I 
2.1.2 โครงการรณรงค์การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบภายใน 3 ปีครึ่ง 

2.2  ด้านการบริการวิชาการ 
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2.2.1 โครงการด้านการให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
2.3  ด้านการบริหารงานบุคคล 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าสาขาฯ 
2.3.2 การอนุญาตให้อาจารย์ลาศึกษาต่ออย่างสมดุลกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ 

2.4  ด้านการประกันคุณภาพ 
2.4.1 โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่ระดับบุคลากรในคณะฯ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มอบหมายรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ  ประธานโครงการพิเศษและหัวหน้าสาขาวิชา  ท าการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน  โดยใช้แบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-3-01)   ซึ่งผลจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง  พบความเสี่ยงในระดับสูง-สูงมาก ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

3.1  ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าสาขาฯ 
3.1.2 การอนุญาตให้อาจารย์ลาศึกษาต่ออย่างสมดุลกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ 

  3.2 ด้านการเรียนการสอน 
2.1.1 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม I 
2.1.2 โครงการรณรงค์การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบภายใน 3 ปีครึ่ง 

 4. จากการวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง  ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  โดยมีความเสี่ยงทั้งหมด 2 
ด้าน คือ 

4.1 ด้านการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
4.1.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าสาขาฯ  
4.1.2 การอนุญาตให้อาจารย์ลาศึกษาต่ออย่างสมดุลกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ 

 4.2 ด้านการเรียนการสอน 
4.2.1 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม I 
4.2.2 โครงการรณรงค์การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบภายใน 3 ปีครึ่ง 

โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม (7.4-4-01) 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (7.4-5-01) เพ่ือติดตาม
และประเมินผลความส าเร็จ  รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-5-02) 
และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (7.4-5-03)   
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 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ
มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  โดยคณะกรรมการประจ าคณะเสนอให้บรรจุโครงการรณรงค์การท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบภายใน 3 ปีครึ่งในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากเป็น
โครงการระยะยาวที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง ยังไม่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน 1 ปี  (7.4-6-01, 7.4-6-02)    

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 3 ข้อ 
(1,4,5) 

6 ข้อ 
 

3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 2 ข้อ 
(1,4) 

6 ข้อ 
 

2.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
7.4-2-01 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.30401/1353 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553  เรื่อง  ขอความ

อนุเคราะห์ระบุความเสี่ยงของงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ/ด้านวิชาการและกิจการ
นิสิต/ด้านวางแผนและประกันคุณภาพ/โครงการพิเศษและสาขาวิชา 

7.4-2-02 แบบฟอร์มการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

7.4-3-01 แบบฟอร์มการประเมินโอกาสและผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง  ประกอบการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   

ครั้งที1่/2554 
7.4-5-02 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554 
7.4-5-03 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อพิจารณาติดตามการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ วาระพิเศษ 
7.4-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

ครั้งที่ 1/2555 
7.4-6-02 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
1.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของคณะโดยมีการแสดงรายรับ และค่าใช้จ่ายตามพันธกิจแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  (8.1-1-01)  
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีระบบในการด าเนินการจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอนโดย

การมอบให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย วิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ และจัดหาเพ่ิมเติมในสิ่งที่จ าเป็น โดยการ
ประชุมหรือแจ้งเป็นหนังสือให้เสนอความต้องการครุภัณฑ์  และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมระหว่างสาขาวิชาใน
การใช้งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน (8.1-1-02)  

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดหาเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมนิสิต และค่าบ ารุง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  อีกท้ังยังมีการเปิดโครงการภาคพิเศษท้ังระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท และยังมีรายรับจากการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการหารายได้เพ่ิมขึ้นและมีสถานภาพทางการเงินอย่าง
มั่นคง ซึ่งสามารถสนองรับพันธกิจของคณะได้ตามความต้องการ (8.1-2-01)  
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2.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีการจัดสรรทรัพยากร โดยการให้หน่วยงานในระดับสาขาวิชา
เสนอของบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันในระดับ
สาขาวิชา เพื่อความเหมาะสมในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน (8.1-2-02)   

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินโดยมีการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี   ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (8.1-2-04) ซึ่งได้ใช้ข้อมูลทางการเงินจากผลสรุป
การใช้เงินของปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับภาระกิจของคณะ (8.1-2-03)  
(8.1-4-01) 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

3.1 คณะมีการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยการน าข้อมูลทาง
การเงินของคณะที่ผ่านมา  มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ   แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการพัฒนาบุคลากร ที่
มีการปรับแผน  เพื่อปรับเป็นข้อมูลใหม่และวางแผนจัดท าค าขอประมาณการค่าใช้จ่ายให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น (8.1-3-
01) (8.1-3-02) (8.1-3-03)  (8.1-2-02) (8.1-4-01)  

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

4.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีระบบทางการเงินโดยมีระบบการใช้เงินทดรองราชการและ
การรายงานสถานการณ์ทางการเงินประจ าเดือน ประจ าไตรมาส อย่างเป็นระบบซึ่งมีงบรายรับค่าใช้จ่ายและงบดุล  
และได้ท ารายงานสรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสเสนอเข้าให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะทราบและพิจารณา
สถานะทางการเงินของคณะฯเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน (8.1-4-01) (8.1-2-03) (8.1-4-02)  (8.1-4-03) 

 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท ารายงานการใช้เงินประจ าเดือน  โดยจัดท างบดุล       
(8.1-4-01) , งบรายรับ–รายจ่าย (8.1-2-03) งบทดลอง (8.1-4-02) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้
รายไตรมาส (8.1-4-03, 8.1-5-01) รายงานสรุปและวิเคราะห์การใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 (8.1-5-03)  
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีการจัดท าระบบและกลไกในการใช้เงินทดรองราชการอย่างเป็นระบบคือมี
การท าสัญญายืมเงิน การท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน มีบัญชีลูกหนี้มีทะเบียนคุมเงินสดมีทะเบียนคุมเอกสาร
แทนตัวเงินโดยน าเสนอให้ผู้บริหารทราบ  

5.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตโดยการสรุปค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของคณะทั้งหมดต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด (8.1-5-02) 

5.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นการลงทุนเปิดโครงการ 
พิเศษ โดยมีรายรับ-รายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นรายไตรมาส (8.1-4-01) 

5.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีการพยากรณ์รายรับและค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าในอนาคตตาม
แผนจัดท าค าของบประมาณ ปี 2554 – 2557 (8.1-2-04)   
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 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายในของคณะและได้เชิญ
ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรวจสอบการด าเนินการ
ทางด้านการเงินของคณะ (8.1-6-01)  

6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เชิญผู้ตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจการด าเนินงานทางด้านการเงินของคณะเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องและได้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบภายในของคณะ  เสนอต่อมหาลัยอย่างเป็นทางการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการทาง
การเงินและพัสดุ (8.1-6-02)  

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการด าเนินการบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินโดยใช้ระบบบัญชี
สามมิติ การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเงินงบประมาณ (BG) และระบบเงินทดรองราชการ ที่สามารถท าให้ผู้บริหารของ
คณะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้  และได้จัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน โดยน า
สรุปผลการใช้จ่ายรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (8.1-7-01)  (8.1-7-02)  

7.2 คณะกรรมการประจ าคณะน าข้อมูลจากรายงานสรุปและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ 2554 ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจส าหรับการจัดท างบประมาณทางการเงิน ประจ าปี 2555 (8.1-
7-03)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 5 ข้อ 
(1,2,4,6,7) 

7 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 4 ข้อ 
(2,4,6,7) 

7 3.00 คะแนน 5.00 
คะแนน 

7 บรรลุ 7 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-1-02 รายละเอียดครุภัณฑ์ที่สาขาวิชาเสนอเพ่ือ ของบประมาณแผ่นดินและรายได้คณะ  
8.1-2-01 ใบแจ้งการโอนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
8.1-2-02 การขอปรับแผน / การขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 
8.1-2-03 การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน /  เงินรายได้ ( ดูจากหมายเลข

เอกสาร 8.1-4-01 และ 8.1-4-02 ) 
8.1-2-04 ค าของบประมาณประจ าปี  เงินงบประมาณแผ่นดิน /  เงินรายได้ 
8.1-3-01 งบประมาณท่ีได้รับทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
8.1-3-02 แผนการด าเนินงานของคณะ 
8.1-3-03 สรุปผลการอบรม / ศึกษาต่อของบุคลากร 
8.1-4-01 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วยงบดุล  
8.1-4-02 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วยงบทดลอง 
8.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ วาระพิเศษ  , 

1/2554 , 2/2554 , 4/2554 และ 5/2554 
8.1-5-01 รายงานไตรมาส , รายงานแผนการด าเนินงาน 
8.1-5-02 รายงานการจัดท าค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย   
8.1-5-03 รายงานสรุปและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2554 
8.1-6-01 หนังสือตรวจสอบภายในของคณะ 
8.1-6-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ 
8.1-7-01 เอกสารในระบบบัญชี 3 มิติ  
8.1-7-02 รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
8.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 5/2554 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที ่9 

ตารางที ่9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  12 เดือน กรรมกำร 12 
เดือน 

กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00   
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 8 7 4.00 4.00 ตัด
ข้อ 7 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาใช้ระบบประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด เพื่อ

ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ตามแนวทางและตัวบ่งชี้การประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) (สมศ.) โดยมีคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 (9.1-1-01) และมีคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (9.1-1-02) เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ โดยมีการวางแผน การด าเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (9.1-1-03) เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ในระดับวิทยาเขตได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ (9.1-1-04) 
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2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
(9.1-1-03) โดยมีคณบดีและรองคณบดีเป็นที่ปรึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นประธาน 
รวมถึงผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เพื่อให้ทุก
ส่วนงานได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณบดี ผู้ช่วยคณบดีและคณะกรรมการประกันคุณภาพ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
วางแผนการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 (9.1-2-
01) ในแต่ละส่วนงาน ได้แก่ สาขาวิชา โครงการพิเศษ ส านักงานเลขานุการ งานวิชาการและกิจการนิสิต งานวิจัย
และบริการวิชาการ รวมถึงงานประกันคุณภาพได้มีการด าเนินการตรวจประเมินภายใน เพ่ือแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานต่างๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 (9.1-2-02) และมีการตรวจประเมินภายในโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลในระดับคณะอีกครั้ง ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 (9.1-2-03) ก่อนที่จะรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 

ทั้งนี้ คณบดีได้ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้บุคลากรของคณะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 (9.1-2-04) ทั้งการ
เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินและการร่วมให้สัมภาษณ์และเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของคณะ และการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 (9.1-2-05) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาใช้ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (IDKU : ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ 
สามัคคี) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 9.2 โดยมีสรุปผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ไม่
ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน 514 
คน มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละด้าน (IDKU) ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 และมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.23 (9.1-3-01) 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วนโดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(9.1-4-01) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2554 (9.1-4-02) ทั้งนี้เมื่อคณะได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (9.1-4-03) จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับแก้ไขตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนด (9.1-4-04 และ 9.1-4-05) และ
มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online โดยผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา (Admin Faculty System) (9.1-4-06) จะท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของคณะ บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานและรายการหลักฐานต่างๆ ของคณะ
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ตามหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (9.1-4-07) และได้รายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 (9.1-4-08) 
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หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 (9.1-4-09) และจัดส่งให้มหาวิทยาลัย (9.1-4-10)  

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน ซ่ึง
เป็นไปตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01-02) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อที่ต้องด าเนินการ เพื่อจะได้ให้แต่
ละส่วนงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นระบบมากขึ้น และในภาพรวมของการพัฒนาในแต่ละ
กระบวนการย่อยของแต่ละส่วนงานนั้นได้ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ด้วย (9.1-5-01) 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาใช้ฐานข้อมูลร่วมกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-6-01) และวิทยา
เขตศรีราชา (9.1-6-02) โดยมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ 
http://www.planning.ku.ac.th 
http://www.eng.src.ku.ac.th/script/management.php 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 2 ได้แก่ 
http://eduserv.ku.ac.th/ 
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=home 
https://www.regis.ku.ac.th/cpctrt/curriculum/table12.php 
https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/log.php?ref=p 
http://www.registrar.ku.ac.th/stat 
http://www.grad.ku.ac.th/index2.php 
https://grade.ku.ac.th/gss 
http://reg.admin.src.ku.ac.th/ 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ 
http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit/ 
http://nisit.kasetsart.org/ 
http://it.vit.src.ku.ac.th/ 
http://www.eng.src.ku.ac.th/engtraining/ 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 4 ได้แก่ 
http://www.rdi.ku.ac.th/ 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
http://ku-work.ku.ac.th/ 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 5 ได้แก่ 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_web/index.php?q=node/99 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 6 ได้แก่ 
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http://www.eng.src.ku.ac.th/ 
http://www.src.ku.ac.th/gallery.php 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 7 ได้แก่ 
http://eoffice.src.ku.ac.th/personal_search/Search.asp?TxtSearch=6 
http://www.eng.src.ku.ac.th/hotline/ 
http://engkm.eng.src.ku.ac.th/ 
http://www.eng.src.ku.ac.th/km/script/km02_plan.php 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 8 ได้แก่ 
http://finance.ku.ac.th/ 
https://acc3d.ku.ac.th/t2.php  

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 9 ได้แก่ 
http://www.qa.ku.ac.th/ 
http://eng.src.ku.ac.th/qa/ 
http://qa.src.ku.ac.th/ 

7. ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 มีการสัมภาษณ์นิสิตเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตรวจประเมินประจ าปี (9.1-7-01) และในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มีการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต) ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน (9.1-7-02) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตจากสถานประกอบการที่ส่งนิสิตไป
ฝึกงาน http://www.eng.src.ku.ac.th/engtraining/mainlist_history.php (9.1-7-03) 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตร 2 (ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจ าปีการศึกษา 2554 (9.1-8-01) โดยรุ่นที่ 1 
มี อ.ทวีชัย อวยพรกชกร เข้าร่วม(บางเขน) (9.1-8-02) รุ่น 4 มี คุณยุพิน เสมอวงศ์ เข้าร่วม(ก าแพงแสน) (9.1-8-03) 
รุ่น 5 มี 6 ท่าน คือ ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์ ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า 
ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ และคุณณิชาภัทร คุ้มสุข ณ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็น
หน่วยงานกรณีศึกษา (9.1-8-04) ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าอบรมที่มาจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท าให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างกัน 
 การเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการ
ประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากร
จ านวน 2 ท่าน คือ นางณัฏฐ์ฏาพร  สายค าวงษ์ และนางยุพิน เสมอวงศ์ เข้าร่วมโครงการ (9.1-8-05) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกัน
คุณภาพกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 (9.1-8-06) และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับผู้น านิสิตของทั้งสองแห่ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดย
มีนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย (9.1-8-07) 
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9. - คณะยังไม่มีการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่คณะพัฒนาขึ้น 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 5 ข้อ 
(ขาดข้อ 3,5,7,9) 

8 ข้อ 

 
3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ 

 
บรรลุ 7 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 
(ตัดข้อ 3,9) 

7 ข้อ 
(ตัดข้อ 7) 

4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ 

 
บรรลุ 7 ข้อ 

 
หมายเหตุ :  ควรแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมมากกว่าการเข้าร่วมสัมภาษณ์ เช่น การเป็นกรรมการจากผู้ใช้บัณฑิต 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-01 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555 
http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 

9.1-1-02 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา 

9.1-1-03 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 3/2554 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

9.1-1-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 71/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา 

9.1-2-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดท ารายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-2-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจประเมินภายใน ระหว่างส่วนงานภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
9.1-2-03 วาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2/2555 

9.1-2-04 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญท่านเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2553 

9.1-2-05 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญท่านเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
9.1-3-01 สรุปผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 
9.1-4-01 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2553 

http://eng.src.ku.ac.th/qa/script/qa_documents.php 
9.1-4-02 วาระการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2554 
9.1-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 

2553 
9.1-4-04 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
9.1-4-05 บันทึกข้อความ เรื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 
9.1-4-06 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งชื่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2553 ระดับคณะวิชา 
9.1-4-07 จดหมายข่าวส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2554 หน้าที่ 2 เรื่อง บทบาทและหน้าที่หลักของผู้เกี่ยวข้องในระบบ
ฐานข้อมูลฯ  

9.1-4-08 วาระการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 
9.1-4-09 วาระการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2554 
9.1-4-10 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาปรับปรุงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2553 
9.1-5-01 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01-02) 
9.1-6-01 Link ไปเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th 
9.1-6-02 Link ไปเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องภายในวิทยาเขต http://www.src.ku.ac.th 
9.1-7-01 ใบลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553  
9.1-7-02 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
9.1-8-01 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (ส าหรับผู้ที่ไม่มี

ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจ าปีการศึกษา 2554 
9.1-8-02 รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่น 1 ในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
(ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจ าปีการศึกษา 2554 

9.1-8-03 รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่น 4 ในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 
(ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจ าปีการศึกษา 2554 

9.1-8-04 รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่น 5 ในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 
(ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจ าปีการศึกษา 2554 

9.1-8-05 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม 
9.1-8-06 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตศรีราชา กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 
9.1-8-07 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมเกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3 (มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ส านึกดี 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ส านึกดี มุ่งม่ัน 

สร้างสรรค์ สามัคคี ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน 514 คน (จาก 2,016 คน) มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละด้าน (IDKU) 
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.23 (9.1-3-01) ดังตาราง 

ความคิดเห็นในแต่ละด้าน (IDKU) Mean Std. Deviation 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 

4.33 0.765 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตท างานและปฏิบัติการใดๆ โดยความ
ตั้งใจมั่น มีความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4.25 0.831 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรม 

4.17 0.853 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จัก
ประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.16 0.942 

ค่าเฉลี่ย 4.23 0.752 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.2-01 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นิสิตมี

บุคลิกที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มก. 
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รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
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2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง  
ตำรำง  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

คณะ กรรมกำร คณะ คณะ กรรมกำร กรรมกำร 
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    3.66 ด ี 3.64 ดี 
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต    4.34 ด ี 4.34 ดี 
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
80 80.90 80.90 4.04 ด ี 4.04 ดี 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.00 3.98 3.98 3.98 ด ี 3.98 ดี 

3. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

20 27.27 27.27 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

       

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์    2.25
 

ต้อง
ปรับปรุง 

2.25
 

ต้อง
ปรับปรุง 

5. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

20 85.3 85.3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

6. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

4 2.35 2.35 0.59 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.59 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

7. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

4 2.35 2.35 1.18 ต้อง
ปรับปรุง 

1.18 ต้อง
ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    4.00 ด ี 4.00 ดี 
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

30 33.33 33.33 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

คณะ กรรมกำร คณะ คณะ กรรมกำร กรรมกำร 
9. ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
3 3.00 3.00 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    4.50 ด ี 4.50 ดี 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม 
4 4 4 4.00 ด ี 4.00 ดี 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5 5 5.00 ด ี 5.00 ดี 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน    3.34 พอใช้ 3.34 พอใช้ 
12. การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของ

สภาสถาบัน 
ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4..00 4.03 4.03 4.03 ด ี 4.03 ดี 

14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.00 3.18 3.18 2.65 พอใช้ 2.65 พอใช้ 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพ
ภำยใน 

   4.15 ด ี 3.85 ดี 

15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

4.00 4.14 4.14 4.14 ด ี 3.85 ดี 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 227 301 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 231 306 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            158 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 

3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

160 218 

4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 12 14 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 6 1 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลา

อุปสมบท 
- 3 

7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 49 51 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปี

นั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นบัรวมผู้ที่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

209 291 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

76.56 80.90 

10 คะแนนทีไ่ด ้
5

100
76.56

   =   3.828 5
100
80.90

   =   4.04 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
1 160 76.56 216 80.90 3.83 4.04 85..00 บรรล ุ 80 

209 267 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
1 160 76.56 216 80.90 3.83 4.04 85..00 บรรล ุ 80 

209 267 

รำยกำรหลักฐำน 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
1-2 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 231 306 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
  

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

  

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

  

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน)   
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
  

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

  

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

  

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด   

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.83 3.98 3.83 3.98 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.83 3.98 3.83 3.98 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต จากกองแผนงาน  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25       

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50   6    

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

0.75       
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับชาต ิ
4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 
1.00       

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่   6 3.00   
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด  
 11  

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 6  

13 คะแนนที่ได ้ 5
25
 = 5

25

27.27
× = 5.45 5

25
  =  

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3   3.00 27.27    5.00  20 บรรล ุ 20 

 11  
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3   3.00 27.27    5.00  20 บรรล ุ 20 

 11  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 ผลงานของนิสิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ยังไม่มีผลการด าเนินงานในข้อนี้ 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 23 5.75 5 1.25   

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0.50       
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 7 5.25 1 0.75   

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 1 1.00 34 34   

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 31 12 40 36.25   
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า

ทั้งหมด  
37 42.50  

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            164 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

32.43 85.30  

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

32.43
× = 8.11 5

20

36.25
× = 21.33 5

20
 =  

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 12 32.43 36.25 85.30   5.00 5.00  20 บรรล ุ 20 

37 42.50  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 12 32.43 36.25 85.30   5.00 5.00  20 บรรล ุ 20 

37 42.50  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 ระบบงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=21 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 4 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 3 1  
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์    
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
3 1  

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

37 42.5  

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน ์

8.11 2.35  

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

×
11.8

= 2.03 5
20

×
35.2

= 0.59 5
20

 =  

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 3 8.11 1 2.35   2.03 0.59  4 ไม่บรรล ุ 4 

37 42.5  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 3 8.11 1 2.35   2.03 0.59  4 ไม่บรรล ุ 4 

37 42.5  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 สรุปงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2554 เรื่อง เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ า

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 4 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 8 2.00 4 1.00 12 3.00 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 7 3.50   7 3.50 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75       

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00       

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ 15 5.50 4 1.00 19 6.50 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

รองคุณภาพ 
6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า

ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
37 42.50  

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
14.86

 =7.43  5
10
2.35

 = 1.18 5
10

 =  

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 5.50 14.86 1 2.35   5.00 1.18  4 ไม่บรรล ุ 4 

37 42.5  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 5.50 14.86 1 2.35   5.00 1.18  4 ไม่บรรล ุ 4 

37 42.5  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 สรุปผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2554 

 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

1   

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการ
วิจัย 

   

3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้ง
ในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

 3  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 4 6  
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
25 33.33  

6 คะแนนที่ได้ 5
30
25
  = 4.17 5

30

33.33
×  = 5.55 5

30
  =  

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 25 33.33  4.17 5.00  30 บรรลุ 35 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 25 33.33  4.17 5.00  30 บรรลุ 35 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 สรุปโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน โดยได้มอบหมายให้งานบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการ
วางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนโดยรอบวิทยาเขต ในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 6 
โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการอบรม Computer Aided Engineering (CAE) : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

2) โครงการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” 

3) โครงการพัฒนาวิชาการ "การออกแบบระบบการผลิตแบบโตโยต้า" 

4) โครงการอบรมบริการวิชาการ “การอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า” 

5) โครงการบริการวิชาการ "เยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน" 
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6) โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือบริการชุมชน” 

 อาทิ ในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 ที่เกิดอุทกภัยขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ร่วมกับ บ.ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) จัดท าโครงการ “เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โดยได้มีการวางแผน
ได้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน และศึกษาข้อมูลผลการด าเนินการบริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน (9-1-1) ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-2) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
 จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในโครงการต่างๆ ที่จัดให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโดยรอบวิทยาเขตและมีโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอ ส่งผลให้
โรงเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่องด้วย (9-3-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 สรุปโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2554 
9-1-2 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ 
9-2-1 รายงานสรุปการประเมินโครงการ และสรุปการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
9-3-1 ผลการส ารวจความคิดเห็นของชุมชน 

 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก าหนดนโยบาย และมี

การวางแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (10-1-01) ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการด าเนินตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยด าเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินกิจกรรม โครงการ และน าผลของการประเมินของโครงการ มาปรับปรุงและ
พัฒนา เช่น โครงการถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการถวายเทียน
พรรษา 3 วัด เพื่อชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป การจัดโครงการถวายเทียนพรรษา เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ได้ปรับปรุงให้มีการถวายเทียนพรรษา 3 วัด (10-1-02) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินโครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประเมินผลโครงการตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เช่น 
โครงการออกก าลังกายสร้างสรรค์จริยธรรม  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2554  โครงการ 79 พรรษา เทิดไท้องค์
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ราชินี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม–7 กันยายน พ.ศ.2554  โครงการของขวัญจากใจลูกสู่ใจแม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2554  โครงการศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (10-2-01) 

3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินโครงการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมมาสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เช่น โครงการถวายเทียนพรรษา  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต คณะวิศวกรรม ศาสตร์ศรี
ราชา เมื่อวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2554 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554  โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิพุทธศักราชใหม่ เมื่อวันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2554  
โครงการรณรงค์คุณธรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 2555  
เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี (10-3-01) และมีการรายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทุกโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดโครงการถวายเทียน
พรรษา ซึ่งจัดเป็นประจ าในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2554 (10-4-01) เป็นการ
ถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมและไทยทาน แก่วัดต่างๆ ทั้งในบริเวณจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือให้พระสงฆ์ และคนในชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยบุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของวัน
เข้าพรรษา สร้างจิตส านึกต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ปรากฏจากจ านวนบุคลากรเข้าร่วม
โครงการมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกปี  

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและหรือนำนำชำติ 

- ไม่มีผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 4 4 4 4 บรรลุ 4 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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10 4 4 4 4 4 บรรลุ 4 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

10-1-01 นโยบาย/แผน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
10-1-02 โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2553 - 2554 
10-2-01 สรุปแผน/ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนด าเนินงาน 
10-3-01 โครงการต่างๆ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง

ต่อเนื่อง 
10-4-01 รายงานสรุปผลโครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2550/ 2553/ 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มี

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูราชวงศ์ 
ส่งเสริมการศึกษาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร สนับสนุนให้
บุคลากรมีกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และคุณธรรม มีการจัดโครงการ และกิจกรรมเชิดชูราชวงศ์ และเสริมสร้าง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการด าเนินกิจกรรมมีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ เช่น โครงการถวาย
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เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิพุทธศักราชใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2554  โครงการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2555  (11-1-01) 
เป็นต้น 

2. อำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ศรีราชา จัดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (11-2-01)  ภายในอาคารมีความสะอาดถูก        
สุขลักษณะ โดยมีแม่บ้านท าความสะอาดอยู่ตลอดเวลา และมีสัดส่วนของพื้นที่ที่แบ่งออกอย่างชัดเจน อีกท้ังบริเวณ
อาคารมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน บอร์ดแสดงผลงานทางวิชาการของ
นิสิต ป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ป้ายรณรงค์การแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบนิสิตของโครงการปีแห่งการแต่ง
กายงามตามระเบียบนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รวมถึงโปสเตอร์พิษของบุหรี่ เพ่ือเป็นการเตือนสติ ชี้ให้เห็น
ถึงอันตรายของบุหรี่ แก่บุคลากร นิสิต และผู้มาเยี่ยมชม มีการจัดสวนหย่อมบริเวณ โถง ชั้น 1 ของอาคาร 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างทัศนียภาพ ให้มีความสวยงาม และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ลด
มลภาวะ ท าให้เกิดความร่มรื่น สุขใจ และสบายกาย (11-2-02)   

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีพ้ืนที่ส านักงานเลขานุการตรงบริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ศาสตร์ และพ้ืนที่โล่งตรงบริเวณโถง ชั้น 1 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ โดยให้
บุคลากรและนิสิต มีส่วนร่วมในการจัดสวนหย่อม ประดับด้วยต้นไม้นานาพรรณและไม้ดอกไม้ประดับ ให้ความร่มรื่น 
สวยงาม อีกท้ังบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร มีแนวต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(11-3-01) และมีการจัดท าเป็นรายงานสรุปผลโครงการ 79 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 
กันยายน พ.ศ.2554 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2554 กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554โครงการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 (11-3-02) ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม 

4. มีพื้นที่ทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรม และมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีพ้ืนที่สวนหย่อมบริเวณโถง ชั้น 1 ของอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน
การจัดบอร์ดกิจกรรม หรือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
มหาราชินี 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โครงการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2555 (11-4-01) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ยังสามารถร่วมใช้อาคารและสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เช่น อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร อาคาร 13 พลศึกษา ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5                                 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ 4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (11-5-01) เพ่ือน าผลประเมินที่
ได้ มาพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-01 โครงการ/ รายงานสรุปผลโครงการ 
11-2-01 รูปภาพอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์   
11-2-02 รูปภาพป้ายประกาศ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
11-3-01 รูปภาพสวนหย่อม และภูมิทัศน์ รอบอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  
11-3-02 รายงานสรุปผลกิจกรรม/ โครงการ 
11-4-01 รูปภาพสถานที่การจัดกิจกรรมบริเวณต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

11-5-01 
รายงานผลระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.99 4.03 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.99 4.03 3.99 4.03 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.99 4.03 3.99 4.03 4.00 บรรลุ 4.00 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
13-1-1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 140 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ

ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 
0 6 0.00 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0.00 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0.00 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0.00 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

2 16.5 33.00 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 2 6.00 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 1 5.00 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 1 8.00 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

5 13 65.00 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 3 18.00 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 0 0.00 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ 10 0 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

13 ผลรวม 42.5 135 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 135/42.5 = 3.18 
15 คะแนนที่ได ้

5
6
3.18

  = 2.65 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
14 111 3.00 135 3.18 2.50 2.65 3.15 บรรล ุ 3.50 

37 42.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554  2555 
14 111 3.00 135 3.18 2.50 2.65 3.15 บรรล ุ 3.50 

37 42.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 สรุปรายชื่อบุคลากร 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยต้นสังกัด 
3.51 4.15 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.51 4.15 3.51 4.15 4.00 บรรลุ 4.20 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.14 3.85 3.51 3.85 4.00 ไม่บรรล ุ 4.20 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 
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บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุก
ตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบ
ที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

และแผน
ด าเนนิการ   

องค์ประกอบ
ที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.97 4.75 4.75 4.75 4.00 3.92 3.93 3.99 3.99 3.92 3.97 ด ี ด ี ดี ดี 

องค์ประกอบ
ที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

- 4.33 4.50 4.50 - - - 4.33 4.50 - 4.50 ด ี ด ี - ดี 

องค์ประกอบ
ที่ 4 การวจิัย  

2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- 2.50 2.50 2.50 - 4.00 4.00 2.50 2.50 4.00 3.25 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี พอใช้ 

องค์ประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไกการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.03 4.03 5.00 5.00 4.03 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดี
มาก 

องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไกการ
ประกนั
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.15 - 4.00 4.00 4.15 4.00 ด ี ด ี - ดี 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุก
องค์ประกอบ 

2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.65 4.14 4.15 3.66 3.97     

ผลกำร
ประเมิน 

พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ด ี ด ี ดี     



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            182 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อน
ผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี และมีการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยของคณะให้มากข้ึนต่อไป 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีการด าเนินการด้านการวิจัยอยู่ในระดับพอใช้ ต้องให้
การสนับสนุนการท าวิจัยให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยด้วย 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งต้องมีการ
ประเมินความส าเร็จในภาพรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็น
การจัดโครงการและกิจกรรมตามพันธกิจของคณะอย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณา
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศกึษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 
1 ด้าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.34 4.26 4.00 4.00 4.34 4.26 ด ี ด ี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 
2 ด้านการ
บริหาร
จัดการการ
อุดมศกึษา 

2.83 4.35 4.38 4.38 - 3.98 3.95 4.06 4.07 3.98 4.04 ด ี ด ี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 
2 ก  ด้าน
ธรรมาภิ
บาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศกึษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.03 4.03 4.86 4.86 4.03 4.75 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            183 

มาตรฐานที่ 
2 ข ด้าน
พันธกจิของ
การบริหาร
การ
อุดมศกึษา  

2.83 4.00 4.00 4.00 - 3.97 3.93 3.67 3.64 3.97 3.72 ด ี ด ี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 
3 ด้านการ
สร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้
และสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 2.25 2.25 5.00 5.00 2.25 3.35 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

เฉลี่ยรวม
ทุกตวับ่งชี้
ของทุก
มาตรฐาน 

2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.65 4.14 4.15 3.66 3.97 ด ี ด ี ดี ดี 

ผลการ
ประเมนิ 

พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ด ี ดี ดี ดี     

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.26 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.04 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 

3.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.98 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่  

ตำรำงท่ี    สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองด้ำน
กำรบริหำร

จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
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1. ด้านนิสติ
และผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 

- 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.17 4.00 4.00 4.20 4.09 ด ี ด ี ดี ดี 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.30 4.34 4.60 4.60 4.30 4.54 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

3. ด้าน
การเงิน 

2.42 5.00 5.00 5.00 - - - 3.71 3.71 - 3.71 ด ี ด ี - ดี 

4. ด้าน
บุคลากร
และการ
เรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

1.96 5.00 5.00 5.00 - 2.35 2.35 3.48 3.48 2.35 2.92 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
มุมมอง 

2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.65 4.14 4.15 3.66 3.97     

ผลกำร
ประเมิน 

พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี     

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละ
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.09 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.92 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่  

ตำรำงท่ี    สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
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มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

2.97 4.80 4.80 4.80 - 3.61 3.34 4.38 4.38 3.61 4.24 ดี ดี ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดี
มาก 

   2) ด้านวิชาการ 1.96 4.67 4.67 4.67 - 2.65 2.65 3.58 3.58 2.65 3.43 ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

   3) ด้านการเงนิ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดี
มาก 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.09 4.03 4.83 4.83 4.09 4.72 ดีมาก ดีมาก ดี ดี
มาก 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

2.42 4.00 4.00 4.00 4.00 3.68 3.71 3.86 3.84 3.68 3.76 ดี ดี ดี ดี 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.50 4.67 4.67 4.00 4.34 4.26 4.40 4.50 4.34 4.43 ดี ดี ดี ดี 

   2) ด้านการวจิัย 2.42 4.00 4.00 4.00 - 2.25 2.25 3.47 3.47 2.25 2.86 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 2.50 2.50 2.50 - 4.00 4.00 2.50 2.50 4.00 3.25 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี พอใช้ 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดี
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของทุก
มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

2.83 4.42 4.44 4.44 4.00 3.66 3.69 4.14 4.15 3.66 3.97     

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี     

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุก
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

- ด้านวิชาการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.43 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 

- ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
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2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

- ด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะยาว และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
2. มีการด าเนินการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ PDCA อย่างครบถ้วน 

  จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
4. มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท าให้

ได้ผลการประเมินอย่างรวดเร็ว 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 
2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อยมาก 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวางแผนเชิงรุกและเร่งด าเนินการในการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้เพิ่มขึ้น 
2. ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในทุกด้านและตลอดทั้งปีการศึกษา 
3. มีระบบประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. มีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับนิสิต ท าให้กิจกรรมที่จัดโดยนิสิตมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนืองและมีประสิทธิผล 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิตมาพัฒนาการบริการครั้งต่อไป 
2. ยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนเพื่อแก้ปัญหากิจกรรมนิสิต  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดประชุมคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและกิจกรรมนิสิตอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง 

คือ ก่อนเปิดเทอม ติดตามงาน และสรุปผล 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีฐานข้อมูลด้านการวิจัยของหน่วยงานกลาง คือ สวพ.มก. ที่ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นระบบ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชายังไม่ชัดเจน 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาโดยตรงยังมี

น้อยเม่ือเทียบกับจ านวนผลงานทั้งหมดในรอบปี 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาแนวทางในการสนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ท างานวิจัยมากข้ึนและต่อเนื่อง 
2. ควรจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยให้กับอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

- ไม่มี - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

2. ขาดการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
3. ขาดการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและกว้างขวาง 
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2. ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบในการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมในภาพรวมที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการสนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการมีพันธกิจ 
นโยบาย และกลยุทธ์ ที่เป็นแผนการท างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

2. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับกิจกรรมนิสิตมีอยู่มาก ท าให้เกิดการ
ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้แก่นิสิต 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้มีความ

หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ 
2. ควรจัดโครงการที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ในงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมกับชุมชนได้ 
  ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีคณะกรรมการประจ าคณะในการบริหารจัดการอย่างมีระบบและกลไก 
มีการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง และมีการประเมินตนเองเพ่ือให้รู้ผลของการด าเนินงานเพ่ือได้น าไปและ
ข้อมูลในการพัฒนาต่อไป มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางเป้าหมายและถ่ายทอดให้บุคลากรทราบ
ทั่วถึงกันโดยการแจ้งในการประชุมบุคลากรของคณะ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรยังไม่เห็นความส าคัญในเรื่องการจัดการองค์ความรู้ ยังให้ความร่วมมือน้อย 
2. คณะควรมีคณะกรรมการด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือให้มีระบบและกลไก ในการบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพ 
3. ในเรื่องความเสี่ยงไม่มีการจัดล าดับความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน และยังขาดการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายให้หน่วยงานวางแผนการจัดการองค์ความรู้ตามปีงบประมาณ แต่
ในการตรวจประเมินให้รายงานผลตามปีการศึกษาท าให้มีความไม่สอดคล้องกันในการวางแผน และ
รายงานผล จึงเสนอให้เอาหลักการประเมินของการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางหรือจะเป็น
หลักการประเมินเป็นปีงบประมาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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2. ในเรื่องความเสี่ยงควรมีการจัดล าดับความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน และมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี 

  จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรพัฒนาบุคลากรทางด้านบัญชีการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีตามมาตรฐานการ

บัญชีสากลและระบบบัญชีหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

- ไม่มี - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่สามารถส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2. ยังขาดแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงระบบและกลไกการท างาน 

และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
2. ควรกระตุ้นการติดตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตามรอบปีการศึกษา 
2553 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 โครงการ 24 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 6 โครงการ 23 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
โครงการ ได้แก่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 
1) โครงการรางวัลรางวัลประกันคุณภาพ เนื่องจาก ต้องพิจารณาจากผลการตรวจประเมินคุณภาพจาก

คณะกรรมการประเมินฯ 
2) มีพ้ืนที่บริการการเรียนการสอนคับแคบ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คือ 

1) โครงการประจ าปี ปฏิบัติธรรม เนื่องจาก ระยะเวลาในการจัดยังไม่สอดคล้องกับเวลาว่างของนิสิต 
 

 
 
 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีการศึกษา 2554            192 
 

4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 

รำยงำน วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2554 
 

 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะหต์นเอง 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ผู้รับผิดชอบ 

 รวมทุกองค์ประกอบ     ผู้ก ำกับดูแล ผู้ปฏิบตัิงำน 
1 ไม่พบหลักฐานการด าเนินงานของผู้บริหารใน

การทบทวนนโยบาย และประเมินประสิทธิผล
ของระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนและตอ่เนื่อง 

มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน
เป็นประจ าทุกปี(เร่ิม52-ปัจจุบัน) มี
การน าผลจากการประชุมปรึกษา
คณบดีหรือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

      ผช.ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบาย
และแผน 

2 คณาจารย์ของคณะยังมีต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวนน้อย ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันการศึกษากลุ่มที่เน้นการวิจยั(กลุม่ ง) 
ค่อนข้างมาก 

  กระตุ้นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ฯให้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ท าบันทึกข้อความติดตามการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา 

มีบันทึกข้อความติดตามการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

งานบุคคล 

3 มีพื้นที่บริการการเรียนการสอนคับแคบ ไม่
สามารถขยายงานในอนาคตได้หากมีการรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่างการด าเนินการกอ่สร้าง
อาคารวิจยักลางทางวิศวกรรม 

      คณบดี   

4 ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ด้านประกันคุณภาพอยา่งต่อเนื่องรวมทั้งสร้าง
ความตระหนักให้ผู้บรหิารและบุคลากรทุก
ระดับเข้าใจว่าการประกันคุณภาพการศึกษา

  1) จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
 
 

1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่
บุคลากร  
2) โครงการรางวัลจาก

1) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

ผช.ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะหต์นเอง 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ผู้รับผิดชอบ 

เป็นส่วนหนึ่งของการท างานตามปกติทีต่้อง
ด าเนินการเป็นประจ าและต่อเนื่องรวมทั้งการ
น าผลการประเมินคุณภาพมาเช่ือมโยงกบัระบบ
การสร้างแรงจูงใจ หรือการน ามาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 

2) เสนอผู้บริหารในการ
พิจารณาผลงานตามตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ 

ผู้บริหารในการพิจารณา
ผลงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

2) มีผู้ได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

5 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพในการสร้างรายได้จากทรัพยากรใน
หน่วยงานอย่างเต็มประสิทธภิาพ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัย พัฒนา และบรกิาร
วิชาการทางวิศวกรรม 

      คณบดี   

6 ควรมีกลไกที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในกิจกรรมนิสิตด้านการรณรงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

  จัดโครงการเพื่อรณรงค์
คุณธรรมนิสิต 

1) โครงการประจ าป ีการ
รณรงค์คุณธรรมนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
2)โครงการประจ าปี ปฏิบัติ
ธรรม 

1) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 
2) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

ผช.ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต/ 
ประธานโครงการพิเศษ 

งานจัดการ
ศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

7 ควรมีระบบ กลไก ที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็น
รูปธรรมในการกระตุ้นสนับสนุนให้คณาจารย์
ผลิตต ารา งานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่แก่
คณาจารย์ทุกคนเพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงาน
ทางวิชาการ โดยการใหก้าร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์และการให้รางวัล
ผลงานวิชาการ 

1) จัดท าประกาศเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั และการ
น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ 
2) จัดท าประกาศการให้เงิน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ 

มีประกาศเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ และการให้เงิน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ภายในปี พ.ศ.2554 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการ
วิจัย 

8 ควรเชิญผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
วิทยาเขตที่มีประสบการณ์สูงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ ให้
มากขึ้น 

    เชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ที่เป็น
ผู้ประกอบการ หรือผู้น าชุมชน 
มาให้ค าแนะน า และมีส่วนร่วม

มีการเชิญที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 
ราย 

ผช.ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต/ 
ประธานโครงการพิเศษ 

สาขาวิชา/
โครงการพิเศษ 
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะหต์นเอง 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนการสอน  
 องค์ประกอบที่ 1             

9 ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธโ์ดยการเปรียบเทียบผลของตัวบง่ชี้
เทียบกับค่าเป้าหมาย เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาในที่ประชุมและน าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่รวมถึงแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินงานประจ าป ี

มีการรายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ทุก 2 เดือน และมีการ
รายงานตัวบ่งชี้ คร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2554 วันที่ 25 
ก.พ. 54 

      ผช.ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบาย
และแผน 

10 ควรมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการติดตาม 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
เป็นระยะๆ  ตลอดจนมีการวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจยัที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนหรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี ้

คณะมีนโยบายให้ส่งสรุปเล่ม
โครงการ/กิจกรรมหลังจากสิ้นสุด
โครงการ 1 เดือน ตามหนังสือ ศธ 
0513.304/0708 วันที่ 16 ก.ค.53 
จากนั้นจะมีหนังสือติดตามให้ส่ง
สรุปเล่มโครงการ ถ้าเกิน 1 เดือน 

      ผช.ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบาย
และแผน 

 องค์ประกอบที่ 2             

11 ควรมีเป้าหมายในการเพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ที่ชัดเจนในแต่ละปี 
โดยมีระบบกลไกที่สนับสนุนการน าไปสู่
เป้าหมายที่ชัดเจน 

  1)กระตุ้นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ฯให้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ       
2)กระตุ้นให้อาจารย์ศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มคุณวุฒ ิ

1)ท าบันทึกแจ้งผู้มีคุณสมบัติ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบ      
2)ท าบันทึกข้อความติดตาม
การขอต าแหน่งทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา3)จัดท า
แผนการลาศึกษาต่อของ
อาจารย ์

1)มีบันทึกข้อความติดตามการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา    
2)มีแผนการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ทุกปี 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

งานบุคคล 

 องค์ประกอบที่ 3             
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12 ควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 

    โครงการบริการวิชาการ การ
ทบทวนวิชาที่ใช้สอบขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมฯ 

ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
และผลประเมินความพึงพอใจ ไม่
ต่ ากว่า 3.51 

ผช.ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต/ 
ประธานโครงการพิเศษ 

งานจัดการ
ศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

13 ควรส่งเสริมการน าความรู้ด้านการประเมิน
คุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ด าเนินการในระดับ
บัณฑิตศึกษาอยา่งน้อย 2 กิจกรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 
3.2) 

    ส่งเสริมนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมในระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

ผช.ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต/ 
ประธานโครงการพิเศษ 

งานจัดการ
ศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

14 ควรสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมของเครือข่าย
นิสิตร่วมกันตามวงจร PDCA 

    กระตุ้นและสนับสนุนให้สโมสร
นิสิตคณะน าวงจร PDCA มาใช้
อย่างเข้มข้น 

มีการด าเนินโครงการตามวงจร 
PDCA อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผช.ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต/ 
ประธานโครงการพิเศษ 

งานจัดการ
ศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

 องค์ประกอบที่ 4             

15 ควรจัดสรรเงินรายได้ของคณะเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยของคณาจารย์ในแต่ละป ีเพื่อให้บรรลุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลยั 

  จัดสรรเงินรายได้ของคณะเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย 

อาจารย์ในคณะมีการเสนอขอ
งบประมาณจัดท างานวจิัยโดย
ใช้เงินรายได้ของคณะ 

มีการใช้เงินรายได้ของคณะใน
การสนับสนุนงานวิจัย ไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท/
ปีงบประมาณ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการ
วิจัย 

 องค์ประกอบที่ 5             

16 ควรน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาคเอกชนมาวิเคราะห์สรุป เพื่อน ามาท า
แผนบริการวิชาการวิชาชีพอยา่งเป็นรูปธรรม 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัย พัฒนา และบรกิาร
วิชาการทางวิศวกรรม ซ่ึงจะ
ประกอบไปด้วยแผนการให้บริการ
วิชาการในระยะสั้นและยาว 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

17 ควรบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจยัโดยน าความรู้จากการให้บรกิารทาง
วิชาการมาผลิตเป็นผลงานวิจยั และมีการ

  แจ้งอาจารย์ให้ทราบถึงการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั 

ท าบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการวิจยั 

มีบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบถึง
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 
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ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย 
18 ควรประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย และควรมีระบบให้หนว่ยงานที่น า
ผลงานการให้บริการทางวิชาการไปใช้ให้การ
รับรองหรือข้อเสนอแนะผลของการน าไปใช้ 

  แจ้งอาจารย์ให้ทราบถึงการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงการ
น าไปใช้ประโยชน ์

ท าบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวจิัย รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน ์

มีบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบถึง
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

 องค์ประกอบที่ 7             

19 ควรมีการวิเคราะห ์สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยา่งเป็นระบบอยา่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

  1) จัดให้มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
2) ให้มีการเก็บรวบรวมความรู้
อย่างเป็นระบบและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

จัดอภิปรายกลุ่มผู้ร่วมโครงการ
เพื่อท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน แลว้
รวบรวมในลักษณะรูปเล่มและ
ลงข้อมูลในเว็บไซต์ KM ของ
คณะ 

1) มีการจัดอภิปรายกลุ่ม 
หลังจากผ่านการร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทุก
โครงการ  
2) มีเล่มเอกสารรวบรวมความรู้
โครงการละ 1 เล่ม และเนื้อหา
ตามเล่มเอกสารในเว็บ KM ของ
คณะ 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

20 ควรมีการน าผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ไปพัฒนาความรู้และทกัษะที่
เกี่ยวขอ้งกับประเด็นความรู้ที่คณะมุ่งเน้น และ
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็น
ระยะ 

  1) จัดให้มีการพัฒนาความรู้
และทักษะอยา่งต่อเนื่องใน
ประเด็นความรู้ที่คณะมุ่งเน้น 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวจิัย และด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 
2) ให้มีการติดตามและ
ประเมินผล 

จัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่คณะ
มุ่งเน้น ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย และ
ด้านการบริการจัดการองค์กร 
และมีการติดตามประเมินผล
การน าความรู้ไปใช้โดยการ
ออกแบบส ารวจพร้อมทั้งแนบ
หลักฐานประกอบ 

1) จ านวนโครงการท่ีสอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ท่ีคณะมุ่งเน้น
ท้ัง 3 ด้าน อย่างน้อย 1 โครงการ  
2) มีเล่มสรุปผลติดตาม
ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากเข้า
ร่วมโครงการแล้ว 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

21 ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงยงัไม่เป็น
รูปธรรม ชัดเจน 

  จัดระบบกลไกในการบริหาร
ความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของคณะฯมีการประชุม

มีการประชุมคณะกรรมการ คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 
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เพื่อด าเนินงานบริหารความ
เส่ียง 

บริหารความเสี่ยงของคณะฯเพ่ือ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผน
บริหารความเสี่ยง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและรายงานผล 

เลขานุการ 

22 ไม่พบหลักฐานการด าเนินงานของผู้บริหารใน
การพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

  จัดเก็บหลักฐานในการ
ด าเนินงานการบริหารความ
เส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม 

น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

23 ควรมีการน าข้อมูลเกีย่วกับการระบุความเส่ียง
และปัจจยัต่าง ๆ อยา่งน้อย 3 ด้านตามบริบท
ของคณะมาวิเคราะห์เพื่อน ามาจัดท าแผน
บริหารความเส่ียง 

  มีการประชุมวิเคราะห์เพื่อระบุ
ความเส่ียงมาวิเคราะหแ์ละ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะฯเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียง 

มีแผนบริหารความเสี่ยง คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

24 ควรมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการพจิารณา 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

  น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาความคืบหน้า
ในการบริหารความเสี่ยง 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

 องค์ประกอบที่ 8             

25 ผู้บริหารควรน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจเชิงบริหาร
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

  น าข้อมูลทางการเงินรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
โดยวิเคราะหก์ารใช้เงินว่าตาม
แผนหรือไม่ เพราะอะไร 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน 

มีการเสนอข้อมูลทางการเงินต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณบด/ี 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

งานคลังและ
พัสด ุ

26 ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง   จัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน จัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน มีแผนกลยุทธทางการเงินระยะ คณบด/ี งานคลังและ
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะหต์นเอง 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ผู้รับผิดชอบ 

กับกลยุทธ์ของคณะในทุกด้าน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ
ของคณะ 

ระยะยาวให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธของคณะ 

ยาว หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

พัสด ุ

 องค์ประกอบที่ 9             

27 ควรน ารายงานผลประเมินคุณภาพภายใน และ
แผนพัฒนาปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

  น ารายงานผลประเมินคุณภาพ
ภายใน และแผนพัฒนา
ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

น ารายงานผลประเมินคุณภาพ
ภายใน และแผนพัฒนา
ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

1) มีการน ารายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะภายใน 2 เดือนหลังจาก
ได้รับผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ 
2) มีการน าแผนพัฒนาปรับปรุง 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะภายใน 3 เดือน
หลังจากได้รับผลการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ 

ผช.ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 

รำยงำน ณ วันที่  8  มิถุนำยน พ.ศ. 2555 
 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
3. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 5. ผลกำร

ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ 

 รวมทุกองค์ประกอบ      ผู้ก ำกับดูแล ผู้ปฏิบตัิงำน 
1 ไม่พบหลักฐานการด าเนินงานของผู้บริหาร

ในการทบทวนนโยบาย และประเมิน
ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
และแผนเป็นประจ าทุกป ี
มีการน าผลจากการ
ประชุมปรึกษาคณบดีหรือ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรม 
การประจ าคณะ 

    2 100 ผช.ฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบายและ
แผน 

2 คณาจารย์ของคณะยังมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวนน้อย ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถาบันการศึกษากลุ่มที่เน้นการวิจยั
(กลุ่ม ง) ค่อนข้างมาก 

กระตุ้นอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ฯให้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ท าบันทึกข้อความติดตามการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา 

มีบันทึกข้อความติดตามการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา 

2 100 หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

งานบุคคล 

3 มีพื้นที่บริการการเรียนการสอนคับแคบ ไม่
สามารถขยายงานในอนาคตได้หากมีการรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิจัยทางวิศวกรรม 

    1 50 คณบดี   

4 ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านประกันคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง
รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและ

1) จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
 

1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่
บุคลากร  

1) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

2 
 
 

100 
 
 

ผช.ฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 5. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรทุกระดับเข้าใจว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานตามปกติที่ต้องด าเนินการเป็นประจ า
และต่อเนื่องรวมทั้งการน าผลการประเมนิ
คุณภาพมาเช่ือมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ หรือการน ามาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 

2) เสนอผู้บริหารในการ
พิจารณาผลงานตามตัว
บ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

2) โครงการรางวัลจากผูบ้ริหาร
ในการพิจารณาผลงานตามตวั
บ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

2) มีผู้ได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

1 70 
 

5 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพในการสร้างรายได้จากทรัพยากร
ในหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธภิาพ 

      2 100 คณบดี   

6 ควรมีกลไกที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในกิจกรรมนิสิตด้านการรณรงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

จัดโครงการเพื่อรณรงค์
คุณธรรมนิสิต 

1) โครงการประจ าป ีการ
รณรงค์คุณธรรมนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
2)โครงการประจ าปี ปฏิบัติ
ธรรม 

1) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 
2) ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

2 
 
 
0 

100 
 
 
0 

ผช.ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
โครงการพิเศษ 

งานจัดการศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

7 ควรมีระบบ กลไก ที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็น
รูปธรรมในการกระตุ้นสนับสนุนให้
คณาจารย์ผลิตต ารา งานวิจยั การตีพิมพ์
เผยแพร่แก่คณาจารย์ทุกคนเพื่อน าไปสู่การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการ โดย
การให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
และการให้รางวัลผลงาน
วิชาการ 

1) จัดท าประกาศเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั และการ
น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ 
2) จัดท าประกาศการให้เงิน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ 

มีประกาศเพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ และการให้เงินรางวัล
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ภายในปี พ.ศ.2554 

2 100 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการวิจยั 

8 ควรเชิญผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง   เชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีการเชิญที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 100 ผช.ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา/
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 5. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตที่มีประสบการณ์สูงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา
ต่างๆ ให้มากขึ้น 

ประจ าคณะฯ ที่เป็น
ผู้ประกอบการ หรือผู้น าชุมชน 
มาให้ค าแนะน า และมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน  

1 ราย และกิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
โครงการพิเศษ 

โครงการพิเศษ 

 องค์ประกอบที่ 1               

9 ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธโ์ดยการเปรียบเทียบผลของตัว
บ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาในที่ประชุมและน าไปสู่
การจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่
รวมถึงแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

 มีการรายงานผลการ
ติดตามการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ ทุก 2 เดือน และมี
การรายงานตวับ่งชี้  

    2 100 ผช.ฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบายและ
แผน 

10 ควรมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการติดตาม 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นระยะๆ  
ตลอดจนมีการวิเคราะห์สาเหตุหรือปจัจยัที่
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี ้

 คณะมีนโยบายให้ส่งสรุป
เล่มโครงการ/กิจกรรม
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 1 
เดือน จากนั้นจะมีหนังสือ
ติดตามให้ส่งสรุปเล่ม
โครงการ ถ้าเกิน 1 เดือน 

    2 100 ผช.ฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

งานนโยบายและ
แผน 

 องค์ประกอบที่ 2               

11 ควรมีเป้าหมายในการเพิ่มคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ที่ชัดเจน
ในแต่ละปี โดยมีระบบกลไกที่สนับสนุนการ

1)กระตุ้นอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ฯให้ขอต าแหน่งทาง

1)ท าบันทึกแจ้งผู้มีคุณสมบัติ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบ      

1)มีบันทึกข้อความติดตามการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา    

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน

งานบุคคล 
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น าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน วิชาการ       
2)กระตุ้นให้อาจารย์ศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 

2)ท าบันทึกข้อความติดตาม
การขอต าแหน่งทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา3)จัดท าแผนการ
ลาศึกษาต่อของอาจารย ์

2)มีแผนการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ทุกป ี

เลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ 3               

12 ควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 

  โครงการบริการวิชาการ การ
ทบทวนวิชาที่ใช้สอบขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมฯ 

ผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 และผลประเมินความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

2 100 ผช.ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
โครงการพิเศษ 

งานจัดการศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

13 ควรส่งเสริมการน าความรู้ด้านการประเมิน
คุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ด าเนินการใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอยา่งน้อย 2 กิจกรรม 
(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

  ส่งเสริมนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมในระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

2 100 ผช.ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
โครงการพิเศษ 

งานจัดการศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

14 ควรสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมของ
เครือข่ายนิสิตร่วมกันตามวงจร PDCA 

  กระตุ้นและสนับสนุนให้สโมสร
นิสิตคณะน าวงจร PDCA มาใช้
อย่างเข้มข้น 

มีการด าเนินโครงการตามวงจร 
PDCA อย่างน้อย 1 โครงการ 

2 100 ผช.ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
โครงการพิเศษ 

งานจัดการศึกษา/ 
กิจการนิสิต/
โครงการพิเศษ 

 องค์ประกอบที่ 4               

15 ควรจัดสรรเงินรายได้ของคณะเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยของคณาจารย์ในแต่ละป ีเพื่อให้
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

จัดสรรเงินรายได้ของคณะ
เพื่อสนับสนุนงานวิจยั 

อาจารย์ในคณะมีการเสนอขอ
งบประมาณจัดท างานวจิัยโดย
ใช้เงินรายได้ของคณะ 

มีการใช้เงินรายได้ของคณะใน
การสนับสนุนงานวิจัย ไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท/
ปีงบประมาณ 

2  100 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการวิจยั 
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6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์ประกอบที่ 5               

16 ควรน าผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาคเอกชนมาวิเคราะห์สรุป 
เพื่อน ามาท าแผนบริการวิชาการวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

   มีการจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 

 มีการสรุปผลการส ารวจจาก
แบบสอบถามเสนอผู้บริหาร 

1 70 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

17 ควรบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัยโดยน าความรู้จากการให้บรกิาร
ทางวิชาการมาผลิตเป็นผลงานวิจยั และมี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 

แจ้งอาจารย์ให้ทราบถึง
การบูรณาการงานบรกิาร
วิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

ท าบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการวิจยั 

มีบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

2 100 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

18 ควรประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวจิัย และควรมีระบบให้
หน่วยงานที่น าผลงานการให้บรกิารทาง
วิชาการไปใช้ให้การรับรองหรือข้อเสนอแนะ
ผลของการน าไปใช้ 

แจ้งอาจารย์ให้ทราบถึง
การบูรณาการงานบรกิาร
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย 
รวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน ์

ท าบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวจิัย รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน ์

มีบันทึกแจ้งอาจารย์ให้ทราบ
ถึงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน์ 

2 100 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

 องค์ประกอบที่ 7               

19 ควรมีการวิเคราะห ์สังเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏบิัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

1) จัดให้มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
2) ให้มีการเก็บรวบรวม
ความรู้อยา่งเป็นระบบ
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดอภิปรายกลุ่มผู้ร่วมโครงการ
เพื่อท าการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน แลว้
รวบรวมในลักษณะรูปเล่มและ
ลงข้อมูลในเว็บไซต์ KM ของ
คณะ 

1) มีการจัดอภิปรายกลุ่ม 
หลังจากผ่านการร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทุก
โครงการ  
2) มีเล่มเอกสารรวบรวม
ความรู้โครงการละ 1 เล่ม และ
เนื้อหาตามเล่มเอกสารในเว็บ 
KM ของคณะ 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
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20 ควรมีการน าผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ไปพัฒนาความรู้และทกัษะที่
เกี่ยวขอ้งกับประเด็นความรู้ที่คณะมุ่งเน้น 
และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ 

1) จัดให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่องในประเด็นความรู้
ที่คณะมุ่งเน้น ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน ด้าน
การวิจยั และด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 
2) ให้มีการติดตามและ
ประเมินผล 

จัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่คณะ
มุ่งเน้น ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย และ
ด้านการบริการจัดการองค์กร 
และมีการติดตามประเมินผล
การน าความรู้ไปใช้โดยการ
ออกแบบส ารวจพร้อมทั้งแนบ
หลักฐานประกอบ 

1) จ านวนโครงการท่ี
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ท่ี
คณะมุ่งเน้นท้ัง 3 ด้าน อย่าง
น้อย 1 โครงการ  
2) มีเล่มสรุปผลติดตาม
ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากเข้า
ร่วมโครงการแล้ว 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

21 ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงยงัไม่
เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

จัดระบบกลไกในการ
บริหารความเส่ียงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของคณะฯมีการประชุม
เพื่อด าเนินงานบริหารความ
เส่ียง 

มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ
เพื่อด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
วางแผนบริหารความเสี่ยง 
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผล 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

22 ไม่พบหลักฐานการด าเนินงานของผู้บริหาร
ในการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

จัดเก็บหลักฐานในการ
ด าเนินงานการบริหาร
ความเส่ียงอย่างเป็น
รูปธรรม 

น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

23 ควรมีการน าข้อมูลเกีย่วกับการระบุความ
เส่ียงและปัจจัยตา่ง ๆ อย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของคณะมาวิเคราะห์เพือ่น ามา

มีการประชุมวิเคราะห์เพื่อ
ระบุความเส่ียงมา
วิเคราะห์และจัดท าแผน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะฯเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียง 

มีแผนบริหารความเสี่ยง 2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 
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จัดท าแผนบริหารความเส่ียง บริหารความเส่ียง เลขานุการ 
24 ควรมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการพจิารณา 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา 

น าผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาความ
คืบหน้าในการบริหารความ
เสี่ยง 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
ความเส่ียง 

 องค์ประกอบที่ 8               

25 ผู้บริหารควรน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจเชิงบริหารอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

น าข้อมูลทางการเงิน
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะโดยวิเคราะห์
การใช้เงินว่าตามแผน
หรือไม่ เพราะอะไร 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน 

มีการเสนอข้อมูลทางการเงิน
ต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

งานคลังและพัสดุ 

26 ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับกลยุทธข์องคณะในทุกด้าน 

จัดท าแผนกลยุทธทาง
การเงินให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธของคณะ 

จัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน
ระยะยาวให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธของคณะ 

มีแผนกลยุทธทางการเงินระยะ
ยาว 

2 100 คณบด/ี 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

งานคลังและพัสดุ 

 องค์ประกอบที่ 9               

27 ควรน ารายงานผลประเมินคุณภาพภายใน 
และแผนพัฒนาปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

น ารายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน และ
แผนพัฒนาปรับปรุง เสนอ
ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

น ารายงานผลประเมินคุณภาพ
ภายใน และแผนพัฒนา
ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

1) มีการน ารายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะภายใน 2 เดือนหลังจาก
ได้รับผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ 

2 100 ผช.ฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
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 1. จุดที่ควรพัฒนำ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 5. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ 

2) มีการน าแผนพัฒนา
ปรับปรุง เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับ
ผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

 

  (เล่มรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในทั้งฉบับ จำกคณะกรรมกำรประเมินฯ จ ำนวน 37 หน้ำ) 
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ภำคผนวก 

 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

รายนามที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 1. นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา 
 2. นางจินดา ถนอมรอด   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง 
 3. นายบุญนาค โมกข์มงคลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DANIELI FAR EAST CO.,LTD. 
 4. Mr.Segorini Giorgio   
 5. Mr.Giacomo Mareschi   
 6. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์  ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านบริหารองค์กร 
      บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)   
 
รายนามคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ที่ปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ปรึกษา 
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  กรรมการ 
 5. ประธานโครงการพิเศษ    กรรมการ 
 6. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 7. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
 8. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
 9. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
 10. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการ 
 11. น.ส.จิรดาวัลย ์สุจิรานุธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
 12. น.ส.จตุพร เหรียญเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางยุพิน เสมอวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ที่ปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ปรึกษา 
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
 4. น.อ.พีรพงศ์ วนิชานันท์ ร.น.    รองประธานกรรมการ 
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 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  กรรมการ 
 6. ประธานโครงการพิเศษ    กรรมการ 
 7. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 8. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
 9. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
 10. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 
 11. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการ 
 12. นางยุพิน เสมอวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 13. น.ส.จิรดาวัลย ์สุจิรานุธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. น.ส.จตุพร เหรียญเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ที่ปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  รองประธานกรรมการ 
 4. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 5. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
 6. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
 7. ผู้แทนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
 8. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการ 
 9. นางยุพิน เสมอวงศ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการการด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ที่ปรึกษา 
 2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    ประธานกรรมการ 
 3. นางเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า    กรรมการ 
 4. นางสาวฐนียา สัตยพานิช    กรรมการ 
 5. นายสุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ    กรรมการ 
 6. นางสาวสาริณี อุ่ยตระกูล    กรรมการ 
 7. นางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์    กรรมการ 
 8. นางกมลวรรณ พรหมทอง    กรรมการ 
 9. นางณัฎฐ์ฎาพร สายค าวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554            210 

 11. นางสาวปิยวรรณ คล้ายคลึง   กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  รองประธานกรรมการ 
 5. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
 6. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
 7. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 
 8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 9. ประธานโครงการพิเศษ    กรรมการ 
 10. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 
 11. น.ส.จิรดาวัลย ์สุจิรานุธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. น.ส.จตุพร เหรียญเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางยุพิน เสมอวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 


