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โครงการ KU-KM Mart  (คร้ังท่ี ๓) 

“การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงขอมูล สําหรับงานประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance, QA) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา” 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ  และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ   โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565 ) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4  พันธกิจ  คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีผลการด าเนินงาน 8 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบับท่ี2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)  

1.1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีการก าหนดปรั ชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการเผยแพร่

ให้กับนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ดังปรากฏบริเวณทางเข้าด้านหน้าภาควิชา และในห้องธุรการภาควิชา 

รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของภาควิชา ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังรายละเอียดต่อไปน้ี  “ผลิตวิศวกร

คุณภาพดี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า  เพ่ือพัฒนาสังคม ” (1) 

1.2 คณะมีการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2,3) แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (4) แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  (5) ทั้งน้ีได้มีส่วนร่วม

ในการวิเคราะห์และพิจารณาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (ปีพ.ศ.2556-2559) (6) และวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน ของแผน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะและของ

ภาควิชา ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ   

1.3 จากแผนกลยุทธ์ของคณะสู่แผนปฏิบัติการของภาควิชา โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มี

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ซึ่งได้น าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (2,3) แผนปฏิบัติ

ปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (4) แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  (5) จุดแข็ง จุดอ่อนจากการประเมินคุณภาพภายใน ( 7) มาร่วมกันเขียน

แผนดังกล่าว โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเสมือนการก าหนดเป้าหมายและความส าเร็จของการ

ด าเนินงานในภาควิชา  ที่ต้องสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งระดับ

วิทยาเขตและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน โดยใช้การระดมความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน และ

ก าหนดโครงการต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในภาควิชา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ

ร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินกิจกรรมของภาควิชา  (8)  
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  โดยในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(10) ที่เปรียบเสมือนแผนกลยุทธ์ในระดับภาควิชา  ได้ระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกส่วนทั้งบุคลากร

สายวิชาการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีการถ่ายทอดและรับฟังข้อเสนอแนะผ่านการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน (9) เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวของภาควิชาต่อไป 

(10) และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นคู่มือ เก็บไว้ในชั้นเอกสารของภาควิชา (8) อีกทั้งยังท าบอร์ดติด

ไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ (11)  

3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ     ด้าน
การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ภาควิชาได้น าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2,3) 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (4) และแผนปฏิบัติ

การภาคฯ ประจ าปี พ.ศ. 2555 (9)   รวมถึงผลการประเมินคุณภาพภายใน (7) มาประเมินและวิเคราะห์

ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแปลแผนกลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัติการประจ าปี 2556 (8) ให้

ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ  

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ภาควิชาฯ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด/ เป้าหมาย ให้ครบทุกเป้าประสงค์และภารกิจ ดังปรากฏใน

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของภาควิชาฯ  (8) และคู่มือประกันคุณภาพภายใน ของภาควิชาฯ และมี

กระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ก าหนดเป้าหมาย

ร่วมกัน ในโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (8) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการของภาควิชา  (8) ซึ่งเป็นแผนงานที่

ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการ และจัดท าบอร์ดกิจกรรม

ไว้ด้านในห้องประชุม เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี

ดังกล่าว รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนิน งานและมีเคร่ืองหมายสถานะคอยเตือนให้อาจารย์และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง (11)  
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 
คร้ังและรายงานผลต่อผู้บริหาร /คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีการติดตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ตามไตรมาสที่  1 ( 12) เพื่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ให้ผู้บริหารของคณะรับทราบได้พิจารณาต่อไป  

และมีบอร์ดแผนปฏิบัติการติดไว้  เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ (11)  และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้บุคลากรทราบในการประชุมภาควิชา 

(13)   

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

ภาควิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับเป้าหมาย  และรายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาควิชาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน อย่าง

เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามระบบการจัดการแบบ PDCA ของกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย

ภาควิชาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ให้คณะรับทราบ 

เพื่อจักน าผลการด าเนินงานดังกล่าว แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบและวางแผน

ปรับปรุง แก้ไข แนวทางการบริหารจัดการต่อไป และการรายงาน งผง (14)   

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร /คณะกรรมการประจ า
คณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  (15) และข้อคิดเห็นของผู้บริหารโดยมี

การมอบหมายผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี

ของภาควิชาต่อไป  (8) 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

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 

Bee
Highlight

Bee
Highlight
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 ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

1.1 8 8 5 5 8  
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

1.1 6  4    
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รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 แฟ้ม 01 (1) ปรัชญา ปณิธานของภาควิชา/หน้าภาควิชา/ในห้องธุรการ 

1,4 55-01-01-0-007 (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1,4 55-01-01-0-003 (3) บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.20107/ว.0739 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2555 เรื่อง 

ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1,4 55-01-01-0-005 (4) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556– 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

1 53-01-01-0-002 (5) แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน   
1,2 54-01-24-0-005 (6) ศธ 0513.20301/ว.0938 วันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุม

ระดมสมองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) 
1,4 55-09-03-1-001 (7) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1,2,4,5 ชั้นเอกสาร (8) คู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ของภาควิชา 
2 55-07-12-0-002 (9) รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2555  
2 55-01-51-0-003 (10) บันทึกข้อความ ที่ ศธ.0513.20306/824  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เรื่อง 

ขออนุมัติจัดโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการภาควิชา 
5 ห้องธุรการ (11) บอร์ดแสดงแผนปฏิบัติการภาควิชา 
6 55-01-02-0-003 (12 ) ศธ 0513.20301/ว.0137  ลงวันที่ 11 มกราคม  2556 เรื่องรายงาน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไตรมาส 1  
6 55-07-11-0-022 (13) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2556  
4,7 55-01-02-0-002 (14) บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.20301/ว.3443 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง 

การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

7,8 55-01-03-0-001  (15) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามแบบฟอร์ม สปค.01  

 

Bee
Highlight
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3 เช่น  ผลการประเมิน  หรือผล
การส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ  การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และการ
สร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีผลการด าเนินงาน ครบทั้ง 7 ระดับ ดังน้ี 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
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1.1 ภาควิชา มีข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประกอบในการจัดท าแผนภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังปรากฏในแผนผังการบริหารงานของ

ภาควิชา (1) และเล่มคู่มือจัดท าแผนปฏิบัติการของภาควิชาประจ าปี 2556 (2) อีกทั้งภาควิชายังมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการก าลังของบุคลากรในภาควิชาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ต้องการใน

อนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(3,4) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของคณะ ฯ (5) แผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 5  ปี พ.ศ. 255 4-2559 (6) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย (7) 

ซึ่งทางคณะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (8) โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอัตราก าลังของ

บุคลากรในคณะฯ และยังได้มีการน าข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง โดยจัดท าโครงการพัฒนา

องค์กรและบุคลากร ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาที่มีการจัดท าและทบทวนแผนการบริหารงาน 

แผนอัตราก าลังและการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (2) 

1.2 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถ นะในการ

ปฏิบัติงาน  เช่น  การสรรหา/คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  (9)    

1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์  และบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม (10) และมีการส ารวจความ

ต้องการในการอบรม (Training needs) ของบุคลากร (11,12,13) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

2.1 ภาควิชามีการจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน  (Job Description) (14) และใบมอบหมายงาน 

(Job Assignment; JA) (15,16) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Job evaluation) และการ

วิเคราะห์งานของตนเอง (17,18,19,20) และร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ภาระงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ

ความสามารถของบุคลากร  มีภาระงานที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  (2,17,18,19,20) 

2.2 ภาควิชามีการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านการติดตามตรวจสอบการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการจากทางคณะฯ โดยมีการก าหนดรอบเวลาในการขอต าแหน่งเป็นรายบุคคล (21) และ

ในเทอมที่ผ่านมา ภาควิชามีอาจารย์ยื่นประเมินการสอน 2 ท่าน (22,23) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.1 คณะฯ มีการสร้างบรรยากาศในการท างาน ต้ังแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม การจัดสวัสดิการ 

โดยเฉพาะการสร้างความสุขและความเข้าใจในการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน (24,25) และมีนโยบายในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ต้ังแต่

การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ  การท าและต่ออายุกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลาการ

และครอบครัว ( 26) สนับสนุนให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจ าปี และ

นโยบายเชิงป้องกันได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี (27,28) ให้แก่อาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ  

3.2  ภาควิชาและคณะยังมีรางวัลคณาจารย์และบุคลากรดีเด่น    (29)   เพื่อเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่การส่งเสริมให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักบริการวิชาการ

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (30,31,32,33,34,35) โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติ

ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (36) และบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณคณะฯ (37) 

3.4 มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยการจัดโครงการ

สัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ และประชุมบุคลากรร่วมกัน ( 2,17,18,19) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ

ท างานและเปิดโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน  และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกสายงานใน

คณะ (24,25) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

ภาควิชาและคณะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม สัมมนา 

ประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ( 10)  

รวมทั้งมีการติดตามให้จัดท าข้อมูลและรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ให้กับทางคณะฯ รับทราบ (38,39) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

ภาควิชาได้ยึดหลักการด าเนินการตามประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

(40,41) และมีการจัดท าประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์ไว้ที่

ห้องธุรการ ทั้งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณในระดับคณะ ซึ่งมีตัวแทนของภาควิชาเข้าร่วม เพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (42) อีกทั้งมีกระบวนการและกลไกใน
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การด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องข้อบังคับว่าด้วย

วินัยการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (43) 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

เน่ืองจากแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของภาควิชา ซึ่งจะมีการรายงานผลของแผนปฏิบัติราชการในทุกไตรมาส ( 44,45,46,47,48,49) 

และมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

รวมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน

รอบปีถัดไป  ( 2,47,49) อีกทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารทั้งในระดับ

คณะ และภาควิชา (50) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ภาควิชาฯ มี การน าผลการประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนในระหว่างปี (2,44,45,46,47,48,49)  และรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  (2) 

เกณฑ์การประเมิน  

 

 ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

2.4 7 7 5 5 7  
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

2.4 7  5    

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 

Bee
Highlight

Bee
Highlight

Bee
Highlight

Bee
Highlight

Bee
Highlight

Bee
Highlight
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รายการหลักฐาน 

ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 หน้าห้องธุรการภาค (1) บอร์ดการบริหารงานของภาควิชา  

1,2,6,7 ชั้นวางเอกสาร (2) คู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
1 55-01-01-0-004 (3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1 55-01-01-0-003 (4) หนังสือที่ ศธ 05 13.10107/ว.0739 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  255 5  เรื่อง ขอส่ง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มก. –แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มก. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการกับแผนของ
หน่วยงาน 

1 55-01-01-0-005 (5) แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน (พ.ศ.2556-
2559) 

1 55-01-01-0-001 (6) ข้อมูลจ านวนการเพ่ิมอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ปี (พ.ศ.
2554-2559) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 

1 55-01-01-0-002 (7) หนังสือที่ ศธ 05 13.10103/ว.0688 ลงวันที่ 8 สิงหาคม  255 5  เรื่อง ขอให้
จัดส่งข้อมูลความต้องการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย  

1 55-07-04-0-018 (8) ค าสั่งคณะฯ ที่ 103/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
1 55-07-40-0-002 (9) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20306/527 ลงวันที่  5 มิถุนายน  2555  เรื่อง 

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งช่างเทคนิค  
1,4 55-07-52-0-005 (10) ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา ทั้งในและ

ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 
1,2 55-07-12-0-001 (11) วาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน  2555 
1,2 55-07-12-0-002 (12) รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน  2555 
1 55-07-52-0-006 (13) สรุปแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลาการ ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา 
2 55-07-55-0-003 (14) ใบบอกลักษณะงาน Job Description (JD)  
2 55-07-55-0-00-1 (15) ใบมอบหมายงาน Job Assignment (JA) ภาคต้น ปีการศึกษา 55 
2 55-07-55-0-00-2 (16) ใบมอบหมายงาน Job Assignment (JA) ภาคปลาย ปีการศึกษา 55 
2 55-07-12-0-003 (17) รายงานการประชุมบุคลากรสายธุรการ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 19 ธันวาคม   

2555 
2 55-07-12-0-004 (18) วาระการประชุมบุคลากรสายธุรการ ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  

2556 
2 55-07-12-0-005 (19) รายงานการประชุมบุคลากรสายธุรการ ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 1 

กุมภาพันธ์  2556 
2 แฟ้มสรุปการขอใช้ (20) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ  



บทที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงาน   

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  หน้า 2-32 

ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
ห้องปฏิบัติการภาควิชา

ฯ 
2 55-07-24-0-023 (21) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10103/ว866 ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2556 

เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  

2 55-07-40-0-015 (22) หนังสือที่ ศธ. 0513.20306/1012 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารการเสนอขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (อ.ดร.สิรัญญา)  

2 55-07-40-0-016 (23) หนังสือที่ ศธ. 0513.20306/1029 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารการเสนอขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (อ.ดร.ปนัดดา)  

3 55-07-24-0-003 (24) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว 2662 ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2555  
เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3 55-07-24-0-031 (25) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว 0594 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2556  
เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปี 2556 

3 55-07-22-0-001 (26) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20101/ว.1191 ลงวันที่  12  มิถุนายน  2555 
เรื่อง การต่ออายุกรมธรรม์และจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

3 55-07-22-0-017 (27) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.20111(5)/ว.0014 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 
เรื่อง ส ารวจพนักงาน ลูกจ้าง ที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจ าปี  2556 

3 55-07-22-0-018 (28) บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.20111(5)/ว.0013  ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจ าปี  2556 

3 55-07-48-0-001 (29) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว 0863 ลงวันที่  7  มีนาคม  2556  
เรื่อง ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นและบุคลากรภายนอกหรือสถาน
ประกอบการดีเด่น 

1,3 55-04-48-0-001 (30) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ ว.0645  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  
2556  เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัล IT ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ  ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  พ.ศ.2556 

3 55-05-25-0-001 (31) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนักบริการวิชาการ ประจ าปี  2554 

3 55-04-25-0-005 (32) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เงินรางวัล IT ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน พ.ศ.2556 

3 55-04-25-0-004 (33) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนักวิจัย ประจ าปี  2554 

3 55-04-24-0-004 (34) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว.0644 ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์  2556 
เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  2556 

3 55-04-25-0-002 (35) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล
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ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี   2554-2556 

3  (36) Website คณะ http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng การประชาสัมพันธ์กิจ
กรมการมอบรางวัลต่างๆ 

3  (37) บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณคณะฯ 
4 55-07-52-0-003 (38) รายงานผลการไปอบรมและสัมมนาของอาจารย์ ข้าราชการ  พนักงาน  และ

ลูกจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (สายสนับสนุน) 
4 55-07-52-0-003 (39) รายงานผลการไปอบรมและสัมมนาของอาจารย์ ข้าราชการ  พนักงาน  และ

ลูกจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (สายวิชาการ) 
5 55-07-26-0-005 (40) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553  

5  (41) คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  (มีแจกอาจารย์ทุกคน) 
 

5 55-07-04-0-028 (42) ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 16/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

5 55-07-25-0-004 (43) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

6,7 55-01-40-0-003 (44) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.20301/ว.2436 ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2556  
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ไตรมาสที่ 3 

6,7 55-01-40-0-002 (45) บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.20301/ว.2768 ลงวันที่ 9  สิงหาคม  2555 เรื่อง 
ขอส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์ม สปค.01 

6,7 55-01-52-0-003 (46) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20306/822  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2555 เรื่อง 
ขอส่งรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการภาควิชา
ฯ 

6,7 55-01-02-0-002 (47) บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.20301/ว.3443  ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

6,7 55-01-40-0-006 (48) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20306/1105  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2555  

เรื่อง สรุปการประเมินผลการด ำเนินงานปี 2555  ตามหลัก PDCA  และ
แผนปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2556 

6,7 55-01-02-0-003 (49) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.20301/ว.0137 ลงวันที่  11  มกราคม  2556  
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng%20��û�Ъ�����ѹ��Ԩ�������ͺ�ҧ��ŵ�ҧ�
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng%20��û�Ъ�����ѹ��Ԩ�������ͺ�ҧ��ŵ�ҧ�
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ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2556 ไตรมาสที่ 1 

6,7 55-07-24-0-032 (50) บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว1412  ลงวันที่   23   เมษายน  2556  
เรื่อง  การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ  
2 และข้อ 3 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2555 ภาควิชามีผลการด าเนินงานโดยบรรลุเป้าหมาย  5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
1.1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดย    ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ 2556 (1) ให้มี

ความคลอบคลุมทั้งทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม  รวมทั้งภาควิชาวิศวกรรม

โยธาได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ  การบริการแก่สังคม ภายใต้ระเบียบการพัฒนาวิชาการของ

ส านักงานบริการวิชาการ (2) ทั้งน้ีได้มีการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาท างานบริการวิชาการแบบมีรายได้

และมีนโยบายการจัดสรรรายได้จากการด าเนินงานให้กับภาควิชา (3)  

1.2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 255 6  ให้

สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนวิจัยแม่บทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 255 5 – 255 6 (4) และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน จูงใจในการด าเนินงานบริการวิชาการ เช่น มี
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การให้รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น (5) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปประชุมวิชาการและฝึกอบรม                   

ในต่างประเทศ ( 6) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการเรียนการ

สอน เช่น งานบริการวิชาการ  เรื่อง ที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตอาคาร  2 ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน (7) ได้มีการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 

01203352  ปฐพีกลศาสตร์ (8), 01203354  การออกแบบฐานราก (9), 01203361 วิศวกรรมการก่อสร้าง

และการจัดการ (10), 01203499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา (11) , 01203481 วิศวกรรมสุขาภิบาลและ

การประปา (16), และทางภาควิชาได้ด าเนินโครงการบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม เพื่อให้บริการ

ทดสอบคุณสมบัติวัสดุทางวิศวกรรมโยธา (12) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การวิจัย 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการวิจัย 

เช่น มีการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ในหัวข้อเรื่อง “โครงการตรวจสอบและ

ประเมินความแข็งแรงของอาคาร” (13) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีการด าเนินโครงการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (14)  เป็นการบริการวิชาการ

แก่สังคมโดยทักษะวิชาชีพของบุคลากรของภาควิชา ทั้งน้ีได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการท าโครงการมาใช้

กับการเรียนการสอนโดยการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการก่อสร้างระบบท่อในอาคาร 

(15) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนรายวิชา 01203481 วิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปาใน

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2555 (16, 18) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการด าเนินโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการ 

ก่อสร้างหอพักบุคลากร วิทยาเขตก าแพงแสน และได้มีการประเมินผลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ โดย

สรุปได้ว่า นิสิตน้ันได้รับความรู้เพิ่มเติมและมองเห็นภาพในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาที่
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เรียนดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า การบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการสามารถด าเนิน

กิจกรรมร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระดับค่าความพึงพอใจในโครงการอยู่ในระดับ 4.42 ซึ่งอยู่ใน

ระดับดีมาก และในส่วนข้อความคิดเห็นน้ันทางภาควิชาจะน าไปวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ใน

กิจกรรมอื่นในคร้ังต่อไป (17 , 18) 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

5.1 3 5 3 5 2  
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

5.1 3  3    
 

รายการหลักฐาน 

ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 55-01-02-0-002 (1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 

1 
5.1-1-1 

(หลักฐานคณะฯ) 
(2) ระเบียบพัฒนาวิชาการของส านักงานบริการวิชาการ 
http://kuservice.ku.ac.th/cms_joomla/index.php 

1 
5.1-1-2 

(หลักฐานคณะฯ) 

(3) ข้อมูลพัฒนาวิชาการของหน่วยวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ 
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=85&Itemid=211 

1 
5.1-1-3 

(หลักฐานคณะฯ) 
(4) แผนวิจัยแม่บทคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ปี 2555 - 2556 

1 55-05-25-0-002 
(5) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนักบริการวิชาการ  ประจ าปี 2555 

1 50-07-23-0-001 
(6) บันทึกข้อความที่ ศธ0513.20301/ว.1244 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอส่ง
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือไปประชุมวิชาการและฝึกอบรมใน
ต่างประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พ.ศ. 2550 ฉบับใหม่ 

2 55-05-55-0-004 
(7) ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง
อาคารหอพักนิสิต อาคาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

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://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_
Bee
Highlight



บทที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงาน   

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  หน้า 2-61 

ข้อท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2 55-02-65-1-011 (8) เอกสารประกอบการสอน วิชา 01203352 ปฐพีกลศาสตร์ 
2 55-02-63-1-010 (9) เอกสารประกอบการสอน วิชา 01203354  การออกแบบฐานราก 

2 55-02-65-1-013 
(10) เอกสารประกอบการสอน วิชา 01203361 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
จัดการ 

2 55-02-63-1-023 (11) เอกสารประกอบการสอน วิชา 01203499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

2 55-05-55-0-003 
(12) เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการบริการและทดสอบ
วัสดุทางวิศวกรรม” 

3 55-05-55-0-005 
(13) ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการตรวจสอบและประเมิน
ความแข็งแรงของอาคาร 

4 54-05-55-0-007 
(14) ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

4 55-05-24-0-011 
(15) บันทึกข้อความที่ ศธ0513.20306/146 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขอ
อนุญาตพานิสิตเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างระบบท่อในอาคารโครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักบุคลากร  

4 55-02-63-1-020 
(16) เอกสารประกอบการสอน วิชา 01203481 วิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและการ

ประปา  

5 55-05-24-0-012 
(17)  เอกสารสรุปกิจกรรม “เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างระบบท่อในอาคาร โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 

2, 4, 
5 

55-05-24-0-014 
(18) แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ 

 

 


	Example1_55-01-02-0-002_ตัวบ่งชี้1-1
	55-01-02-0-002.pdf
	ScanJob
	ScanJob (2)


	ตัวบ่งชี้2-4
	51



