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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 มจธ. มหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับัณฑิตศึกษา  จ านวน 144 

หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 98 หลักสูตร มี
จ านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 17,913 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 11,816 คน ระดับ
ปรญิญาโท จ านวน 5,332 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 765 คน ปีการศึกษา 2556 รวมทั ้งสิ้น 4,123 
คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,817 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,247 คน และระดบัปรญิญาเอก 
59 คน อกีทัง้ มบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 2,245 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว ) โดยจ าแนกตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจ ัย  จ านวน 892 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
1,353 คน 

 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมิน
ไดศ้ึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของสถาบันอย่างละเอียด พร้อมทั ้ง
ไดต้รวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการ ตลอดจนไดร้ ับทราบข้อมูล ข่าวสารการ
ด าเนินงานของสถาบันจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั คณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน 
ศิษย์เก่า และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การประเมนิ ดงัน้ี 

 

 มจธ. มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก  (4.67) โดยจ าแนก
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า สถาบันมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 7 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1  ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจ ัย (4.83) องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การ
บ ร ิห ารแ ละการ จ ัดการ  (5.00) และองค์ประกอบที่ 8 การเง ินและงบป ระมาณ (5.00) ส าหร ับ
องคป์ระกอบที่สถาบันมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
การเรยีนการสอน (4.23) และองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน รอบการประเมินปี 2556 ของ มจธ . มี

รายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 

2.  รศ.จนัทนี เพชรานนท์ กรรมการ 

3.  รศ.ดร.วิมลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์ กรรมการ 

4.  รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช กรรมการ 

5.  รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัมหาวิทยาลยั (อย่างย่อ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรเีดมิคอื “วิทยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักัดกองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  
 ปี 2511 คณะกรรมการบรหิารสภาการศึกษาได้มีมติให้วิทยาลัยเทคนิคธนบุร ี รวมกับวิทยาลัย     
โทรคมนาคมและวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ จดัตัง้เป็นสถาบันเทคโนโลยี ม ี3 วิทยาเขต 
 ปี  2513 คณะรัฐมนตรีลงมติร ับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี โดยในวันที่          
28 พฤษภาคม 2513 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “พระจอมเกลา้” เป็นชื่ อของสถาบัน     
มนีามภาษาองักฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology”  

ปี 2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ทั ้ง 3 วิทยาเขต) ได้โอนไปเป็นส่วนราชการสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยั 
 ปี 2525 เน่ืองจากวิทยาเขตทัง้สามมปีระวัต ิปรชัญา และแนวทางในการจดัการศึกษาต่างกัน จงึเร ิ่ม
ด าเนินการแยก 3 วิทยาเขตเพื่อจดัเป็นสถาบันอุดมศึกษาอสิระ 3 แห่ง  
 ปี 2528 รฐัสภาผ่านมตริ่างพระราชบัญญัตซิึง่ร่างโดยวิทยาเขตธนบุร ี ท าให้วิทยาเขตธนบุร ีเป็น       
หน่ึงนิตบุิคคล มอีสิระและมบีทบาทในการบรหิารตนเองอกีคร ัง้ รวมทั ้งได ้เปลี่ยนชื่ อ “สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้วิทยาเขตธนบุร”ี เป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร”ี (สจธ.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพนัธ ์ 2529 
 7 มนีาคม 2541 “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร”ี เปลีย่นสถานะจากมหาวิทยาลยัในควบคุม
ของรฐัเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐับาลและเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี” 
ถอืไดว่้าเป็นมหาวิทยาลยัของรฐัแห่งแรกที่เปลีย่นสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับรฐับาล  

 

ปณิธานของมหาวิทยาลยั 
 ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพและคุณธรรม ท างานวิจ ัย พัฒนา และให้บร ิการวิชาการ เพื่อเสร ิมสร ้าง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

 

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
มุ่งมัน่  เป็นมหาวิทยาลยัที่ใฝ่เรยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลศิทางเทคโนโลยีและการวิจยั 
มุ่งธ ารง ปณธิานในการสรา้งบัณฑติที่เก่งและด  ี
มุ่งสร้าง ชื่อเสยีงและเกียรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม 
มุ่งก้าว  สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลก 
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พันธกิจของมหาวิทยาลยั 
1. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเร ียนรู ้ และระบบ            

การบรหิารงานให้มคีุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
3. วิจยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรู ้และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม 

 

หน่วยงานจัดการศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลยั 
มจธ. มหีน่วยงานภายในที่มหีน้าที่จดัการเรยีนการสอน รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะ

วิชา จ านวน 8 คณะ บัณฑติวิทยาลยั จ านวน 2 แห่ง และสถาบัน ซึ่งจ ัดการเร ียนการสอนในหลักสูตร
เฉพาะทางอกี 1 แห่ง ไดแ้ก่  

1. คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ 
5. คณะวิทยาศาสตร ์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร ์
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม 
10. บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม   
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจเย่ียม) 
วนัองัคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557  

คณะผูป้ระเมนิไดป้ระชุมและวางแผนการประเมนิโดยแบ่งทีมคณะผูป้ระเมนิออกเป็น 3 ทีม ดงัน้ี 
 
ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2  ทีมท่ี 3 

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล      รศ.จนัทนี เพชรานนท์ รศ.ดร.วิมลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์
รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์

    
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. รบัประทานอาหารเช้า 

08.30 – 08.45 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ สกัการะพระบรมรูปรชักาลที่ 4 

08.45 – 09.00 น. น าเสนอ  walk & bicycle society พรอ้มเดนิทางกลบัมาส านักงานอธกิารบดี
ดว้ยรถจกัรยาน 

09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
การประเมนิฯ 

09.30 – 10.30 น. - อธกิารบดกีล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลยั 
- ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าคณะกรรมการประเมนิ 
- วีดโีอน าเสนอมหาวิทยาลยั  
- อธกิารบดนี าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในรอบปี 2556 

10.30 – 12.00 น. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และ รศ.จนัทนี เพชรานนท์  
- สมัภาษณผ์ูบ้รหิารมหาวิทยาลยั 
- สมัภาษณก์รรมการสภามหาวิทยาลยั 

รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช และ รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี 
   - สมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบันระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก  
   - สมัภาษณศ์ิษย์เก่า 

10.30 – 12.00 น. รศ.ดร.วิมลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์ และ ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์
   - สมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ 
   - สมัภาษณผ์ูใ้ช้งานวิจยัหรอืงานบรกิารวิชาการ 
   - สมัภาษณผ์ูใ้ช้บัณฑติ 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา กิจกรรม 

ผู้ประเมินทีมท่ี 1 

13.00 – 13.20 น. ขึ้นรถเดนิทางเยี่ยมชมชุมชนใตส้ะพาน “โครงการครูช่างหัวใจหล่อ”  
13.20 – 14.15 น. เยี่ยมชม “โครงการครูช่างหัวใจหล่อ”  
14.15 – 14.45 น. ขึ้นรถเดนิทางเยี่ยมชมชุมชน “สวนสม้บางมด”  
14.45 – 15.30 น. เยี่ยมชมชุมชน “สวนสม้บางมด”  
15.30 – 18.00 น. ขึ้นรถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

ผู้ประเมินทีมท่ี 2 

13.00 – 13.30 น. ขึ้นรถเดนิทางไป มจธ. บางขุนเทียน  
13.30 – 14.00 น. มจธ. บางขุนเทียนน าเสนอผลการด าเนินงาน ซึง่รายละเอยีดมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 
1. Master Plan ของ มจธ. บางขุนเทียน 
2. R&D Cluster   
3. โครงการ Solar Decathon 
4. คณะสถาปตัย์เสนอโครงการวิจยักับชุมชน ตวัอย่างชุมชนตลาดพลู 

14.00 – 14.30 น. เยี่ยมชมอาคาร สรบ. 
   - ห้องปฏิบัตกิาร Sensor Technology ชัน้ 2 
   - ห้องปฏิบัตกิาร Biogas ชัน้ 3 

14.30 – 15.00 น. เยี่ยมชม โรงงานตน้แบบผลติยาชีววัตถุแห่งชาต ิ  
15.00 – 15.30 น. เยี่ยมชม Lab CSSC หอพกัspot complex และงานวิจยัดา้นพลงังานสะอาด  

15.30 น.– 18.00 น. ขึ้นรถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

ผู้ประเมินทีมท่ี 3 

13.00 – 13.45 น. ขึ้นรถเดนิทางไปอาคาร FIBO เพื่อรบัฟงัตามประเดน็ดงัน้ี 
   - แนวทางการเรยีนการสอนของ FIBO แบบ module base leaning  
   - งานวิจยัและสิง่ประดษิฐข์อง FIBO 
   - สาธติโปรเจคนักศึกษาในโครงการและผลงานต่างๆ เช่น หุ่นยนต ์
Humanoid หุ่นยนตเ์สริฟ์อาหาร เล่นขิม หุ่นยนตท์ี่ให้ความช่วยเหลอืทาง
การแพทย์ เป็นตน้ 

13.45 – 15.00 น. 
 
 

ขึ้นรถเดนิทางไปอาคารส านักหอสมุด  
   - เยี่ยมชมส านักหอสมุด learning space เช่น Pioneer ของ C4ED (LE 
LM LX) นโยบาย Learning Space และ LM (ระบบห้องสมุดอตัโนมตั)ิ  

14.35 – 15.00 น. 
 

เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - น าเสนอ E-Learning 
   - เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยั และห้อง Training  

15.00 – 15.30 น. เยี่ยมชมอาคาร green society  โครงการแลกขวดกับจกัรยาน green heart 
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เวลา กิจกรรม 

และชมรมจกัรยาน  
15.30 – 18.00 น. ขึ้นรถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

 
วนัพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2557   

เวลา กิจกรรม 

09.30 – 10.10 น. ผูบ้รหิาร มจธ. ราชบุร ีน าเสนอภาพรวมเร ื่องการเรยีนการสอนที่ มจธ. 
ราชบุร ี 

10.45 – 12.00 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิาร (ตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี) 
   - ฟิสกิส ์
   - ไฟฟ้า 
   - เคม ี
   - อุตสาหการ 

12.00 – 13-.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.15 น. เยี่ยมชมกิจกรรมวิจยัผึง้ 
   - บรรยายงานวิจยัผึง้ 4 ดา้น  
   - ความเชื่อมโยงงานวิจยัผึง้กับการเรยีนการสอนผ่านวิชา General 
Education และกิจกรรมขนานหลกัสูตร Beeconnex: design for 
sustainable community 
   - เยี่ยมชมพืน้ที่วิจยัผึง้ดา้นนอกอาคารปฐมาคาร 

14.15 – 15.00 น. ขึ้นรถเดนิทางไปเยี่ยมชมโรงเรยีนชุมชนวัดรางบัว 
   - ดู VDO การท ากิจกรรมของนักศึกษากับโรงเรยีน 
   - สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ร.ร. ครูและนักเรยีน 

15.00 – 17.00 น. เดนิทางกลบั มจธ. บางมด 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 

เวลา กิจกรรม 

ผู้ประเมินทัง้หมด 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน  
08.50 – 09.30 น. รบัฟงัการน าเสนอพฒันาการของการท า PI  

   - ระบบ e-meeting  
   - ระบบ GESS 
   - รบัฟงัการน าเสนอ SLA สนง.คลงั เร ื่อง การโอนเงนิของมหาวิทยาลยั



 

 
8 
 

เวลา กิจกรรม 

สแกนเอกสารแลว้ส่งทางอเีมล 

ผู้ประเมินทีมท่ี 1 

09.30 – 10.30 น. ขึ้นรถเดนิทางไป GMI  
    - เยี่ยมชมโครงการที่ท าร่วมกับการประปานครหลวง และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติ   
    - เยี่ยมขมโครงการ WIL “เบทาโกร โมเดล”  

10.30 – 11.15 น. เยี่ยมชม learning space ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตรค์อมพวิเตอร ์  
11.15 – 12.00 น. เดนิทางมายังส านักงานอธกิารบด ี

- ศึกษาเอกสารอา้งองิ 

ผู้ประเมินทีมท่ี 2 

09.30 – 10.30 น. ขึ้นรถเดนิทางไปคณะวิทยาศาสตร  ์
   - เยี่ยมชม Leaning space   

10.30 – 11.30 น. ขึ้นรถเดนิทางไปคณะศิลปศาสตร ์  
   - เยี่ยมชมห้อง SALC ชัน้ 4  
   - นักศึกษาน าเสนอการเรยีนรูใ้นวิชา General Education (Gen 441)  

11.30 – 12.00 น. ขึ้นรถเดนิทางกลบัมายังส านักงานอธกิารบด  ี
- ศึกษาเอกสารอา้งองิ 

ผู้ประเมินทีมท่ี 3 

09.30 – 10.15 น. ขึ้นรถเดนิทางไปอาคารคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ 
   - เยี่ยมชมห้อง HYNAE 
   - เยี่ยมชมนโยบายดา้น Green 
   - เยี่ยมชมห้องและอาคารประหยัดพลงังาน  

10.15 – 11.00 น. น าเสนอโครงการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ Green & Pioneer  
11.00 – 11.30 น. ขึ้นรถเดนิทางไปโรงยิม  

   - ร่วมพูดคุยกับนักศึกษา และเยี่ยมชมชมรมหรอืกิจกรรมนักศึกษา  
   - สมัภาษณอ์าจารย์ที่ปรกึษาโครงการหรอืกิจกรรม 

11.30 – 12.00 น. ขึ้นรถเดนิทางกลบัมายังส านักงานอธกิารบด  ี
- ศึกษาเอกสารอา้งองิ 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ตรวจเอกสารอา้งองิเพิม่เตมิ (มจธ. จดัท าเอกสารอา้งองิใส่แผ่น CD ส่งให้ผู ้
ประเมนิตรวจก่อนล่วงหน้า) 

14.30 – 16.30 น. ผูป้ระเมนิประชุมร่วมกัน อภปิรายสรุปผลการประเมนิ 

16.30 - 18.00 น. รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ  
(รบัอาหารว่างในห้องประชุม) 
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4.2 วิธีการตรวจสอบ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
1. ผูป้ระเมนิเยี่ยมชมสถานที่จรงิของหน่วยงานจดัการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนและบรกิาร

วิชาการ   
2. ผูป้ระเมนิแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั ผูบ้รหิารคณะ อาจารย์ เจา้หน้าที่ 

และสมัภาษณผ์ูใ้ช้บัณฑติ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า ผูป้ระกอบการ ผูใ้ช้งานวิจยัหรอืงานบรกิารวิชาการ  
ผูใ้ช้บัณฑติ และผูแ้ทนชาวบ้าน 

3. ผูป้ระเมนิศึกษาเอกสารและหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์
บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 6 ข้อ 8 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 5 ข้อ 2 ข้อ (1, 2 ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
456 

66.71 5.00 
683.50 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
158.00 

23.26 3.87 
683.50 

ตวับ่งช้ี 2.4 6 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.5 6 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.6 7 ข้อ 4 ข้อ (1, 3, 4, 5) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 6 ข้อ 6 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 180,000 บาท/คน 
49.27 

4.48 4.48 
11.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5) 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 7 ข้อ 8 ข้อ (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 4.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    4.67 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบ  
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 
 

I P O รวม  
  
  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.62 3.75 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.48 5.00 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

    มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    มาตรฐานท่ี 2             

    มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.86 - 4.86 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
    มาตรฐานท่ี 2 ข 4.59 4.44 - 4.49 การด าเนินงานระดบัดี   
    มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
    เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
    ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

 
 
 
 
 

0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 

I P O รวม  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 4.48 5.00 - 4.74 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.44 5.00 - 4.72 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

 
 

0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 

I P O รวม  
  
  
  

1. มาตรฐานด้าน
ศกัยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

          

 

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านวิชาการ 4.44 3.33 - 3.77 การด าเนินงานระดบัดี  

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.62 4.40 - 4.45 การด าเนินงานระดบัดี 
 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
 

0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 
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มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านการวิจัย 4.48 5.00 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (3) ด้านการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   (4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

4.48 5.00 5.00 4.95 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

 
 
 

0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง ตามรายองคป์ระกอบ
คุณภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
จุดแขง็  

มหาวิทยาลยัคงมรีะบบและกระบวนการบรหิารแผนด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ โดยประชาคมของ
มหาวิทยาลยั ฝ่ายบรหิาร และสภามหาวิทยาลยั มส่ีวนร่วมและร่วมมอืกันอย่างใกลช้ิดอย่างต่อเน่ือง มีการ
สื่อสารให้ประชาคมรบัรูแ้ละเข้าใจอย่างทัว่ถงึ นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยังมีความชัดเจนในเร ื่องเป้าหมาย
หลกัของการด าเนินงานในพืน้ที่การศึกษาต่างๆ ที่มคีวามสอดคลอ้งกับพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรมกีารสรา้งความต่อเน่ืองในการด าเนินงานตามเป้าหมายดงักล่าว โดยมกีารตดิตามประเมนิผล
เป็นระยะๆ เพื่อใช้ผลในการพจิารณาทบทวนการด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สรา้งความ
เข้าใจเร ื่องเป้าหมายการด าเนินงานดงักล่าวแก่ผูเ้กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

2. แมว่้ามหาวิทยาลยัมวีิธกีารสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัตใินดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยัให้
ประชาคมในมหาวิทยาลยัรบัรูร้บัทราบอย่างทัว่ถงึแลว้ก็ตาม แต่จากการเยี่ยมชมและพูดคุยกับ
ผูบ้รหิารระดบัตน้และผูป้ฏิบัตงิานบางท่าน พบว่า มหาวิทยาลยัยังจ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธใ์นการ
สรา้งความเข้าใจให้ทัว่ถงึยิ่งขึ้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแขง็  

1. มหาวิทยาลยัมกีารพฒันาหลกัสูตรที่เน้นให้นักศึกษามคีุณลกัษณะที่พรอ้มเข้าสู่การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

2. บัณฑติ มจธ. มจีุดเด่นดา้นการปฏิบัต ิมคีวามเชี่ยวชาญดา้นเทคนิค มคีวามอดทน และสามารถ
ท างานเป็นทีมไดด้ ีรวมทัง้สามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเข้ากับการท างานไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนมี
สมัมาคารวะ 

3. หลายคณะมคีวามร่วมมอืกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจยั และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
ทัง้ภายในและต่างประเทศ ท าให้นักศึกษามโีอกาสเรยีนรูแ้ละสรา้งทักษะ เพื่อรองรบัการปฏิบัตงิาน
จรงิในอนาคต 

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลยัในการมุ่งก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัชั ้นน าระดับโลก และ
เพื่อเตรยีมรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยอาจมุ่งปร ับปรุงและพัฒน า
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หลกัสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานระดบัอาเซยีนและระดับสากล โดยใช้มาตรฐานต่างๆ เช่น AUN-QA , 
ABET 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พบว่ายังมบีางหลกัสูตรยังด าเนินการไม่สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2. จากการสมัภาษณผ์ูใ้ช้บัณฑติ มคีวามเห็นว่านักศึกษาควรมกีารพฒันาทักษะดา้นภาษาและด้านการ
น าเสนอเพิม่ขึ้น 

3. จากการเยี่ยมชมและพูดคุยกับนักศึกษาพบว่านักศึกษายังไม่ทราบถงึแนวปฎิบัต ิในการแก้ป ัญหาใน
การรกัษาความปลอดภยั   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรก ากับและเร่งผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยพัฒนาระบบ
ก ากับ ตดิตาม และควบคุมให้มกีารด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานฯ อย่างครบถว้น 

2. เพิม่กิจกรรมทัง้ในและนอกหลกัสูตร ที่เน้นการพฒันาทักษะทางด้านภาษาและการน าเสนอให้แก่
นักศึกษา 

3. ควรสื่ อสาร ให้นักศึกษาทราบถึง ระบบรักษาคว ามปลอดภัยอย่างทัว่ ถ ึง เ ช่น การติดป้าย
ประชาสมัพนัธห์มายเลขส าคญัต่างๆ 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  ควรมกีารปร ับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นป ัจจุบัน เพื่อให้สามารถติดต่อ แจ ้งข่าวสาร  และ
ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างทัว่ถงึมากขึ้น 

2. ควรมกีารส ารวจความตอ้งการในหัวข้อ “การอบรมเสรมิประสบการณใ์ห้แก่ศิษย์เก่า” เพื่อเพิ่มพูนและ
ต่อยอดองคค์วามรูท้ี่มคีวามเหมาะสมต่อการประยุกต ์ตลอดจนทันต่อการพฒันาองคค์วามรูใ้นวิชาชีพ 

3. ควรพฒันากระบวนการจดัเก็บและถ่ายทอดประสบการณก์ารท ากิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการต่อยอด
พฒันาอย่างเป็นระบบ 4R: Rethink > Record > Reflect > Refer  

4. มกีารสนับสนุน สรา้งบรรยากาศ และยกย่องนักศึกษาที่ท าความดใีห้เป็นต้นแบบ ตามลักษณะที่พึง
ประสงค ์และหลกัเกียรตยิศของ มจธ. เพื่อเป็นแบบอย่างให้ถอืปฏิบัตจินเป็นวัฒนธรรม มจธ . ในแต่
ละประเภท เช่น Pole of Fame: เสาหลกัแห่งความด ี(เป็นผู ้น าในการพัฒนาชุมชน) Wall of Fame 
ก าแพงเกียรตยิศ (ใช้ความรูค้วามสามารถในการพัฒนาประเทศ ), Seed of Goodness เมล็ดพันธ ์
แห่งความด ี(เป็นผูน้ าในการรณรงคป์ลูกฝงัถ่ายทอดให้คนในสงัคมร่วมมอืกันท าความด)ี 



 

 
19 
 

5. มจธ. มกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปอย่างเข้มข้นเพื่อมุ่งพัฒนาลักษณะอันพึง
ประสงคข์องบัณฑติ อย่างไรก็ตามควรสื่อสารให้นักศึกษาเห็นความสอดคลอ้งกับสาขาวิชาของตนเอง 
รวมทัง้แนวทางในการน าไปประยุกตป์ฏิบัต  ิ

6. ขยายกิจกรรมส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลยัให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพืน้ที่การศึกษา โดยอาจมีการ
หมุนเวียนสถานที่จดักิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูล้ ักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมการ
ด ารงชีวิตในแต่ละพืน้ที่ และภาคภูมใิจในอตัลกัษณข์อง มจธ. ร่วมกัน  

7. เพื่อที่จะบ่มเพาะนักศึกษา มจธ. ให้มลีกัษณะบัณฑติอนัพงึประสงคข์อง มจธ. 11 ข้อ ควรน าประเด ็น
ดงักล่าวมาเป็นตวัตัง้ในการตรวจสอบว่ากิจกรรมต่างๆ ทั ้งในระดับมหาวิทยาลัยแ ละระดับคณะมี
ความสอดคลอ้งและตอบสนองกับการพัฒนาแต่ละลักษณะอันพึงประสงค์มากน้อยเพียงใด และมี
ลกัษณะใดที่ยังไม่มกีิจกรรมรองร ับ เพื่อช่วยวิเคราะห์และวางแผนในภาพรวมให้สามารถพัฒนา
ครบถว้นไดทุ้กดา้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแขง็  

1. เป็น Pioneer ในการพัฒนางานวิจ ัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ิงทั ้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิโดยมนีโยบายที่ต่อเน่ืองระยะยาวก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ผ่าน
ความร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่ อมโยงองค์
ความรูข้องแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการเพื่อให้บรกิารทางวิชาการต่อสงัคมไดอ้ย่างครบวงจร  

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สรา้งฐานข้อมูล Research Cluster ที่สามารถเข้าถงึไดง้่าย เพื่อใช้ในการสืบค้น เชื่ อมโยง ข้อมูล
พืน้ฐานที่ครอบคลุมความรูค้วามสามารถและความสนใจของบุคลากรใน มจธ . อันเป็นโอกาสในการ
สรา้งความร่วมมอืที่ตรงกับประเภทและความตอ้งการผูใ้ช้ทัง้ในส่วนของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
รวมถงึยุทธศาสตรข์องชาต ิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

2. จดักิจกรรมเชิงรุกในการเผยแพร่และน าผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมของ มจธ . เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น การจ ัด Technology and Innovation Research 
Showcase 

3. สรา้งฐานข้อมูลที่รวบรวมองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวิจยัและมกีารน าไปใช้ในการเร ียนการสอนแต่ละ
วิชา เพื่อให้มกีารน าไปใช้ในวงกว้าง รวมทัง้เกิดการต่อยอดและบูรณาการระหว่างสาขาวิชา  

4. มกีลไกเชิงรุกของหน่วยงานสนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสรมิให้เกิดทรพัย์สินทางป ัญญาในปริมาณที่
มากขึ้น ซึง่จะเอือ้ให้เกิดการน าองคค์วามรูจ้ากการวิจยัไปพฒันาสู่การน าไปใช้ประโยชน์จรงิ  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแขง็  

1. มโีครงการที่สามารถบูรณาการการเรยีนการสอน การวิจยั และการบรกิาร วิชาการให้แก่สังคมและ
ชุมชนไดอ้ย่างครบวงจรและยัง่ยืน รวมทัง้สามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศในมิต ิต่างๆ ได ้
อาทิ โครงการ Bee Hive หรอืโครงการครูช่างหัวใจหล่อ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ส่งเสรมิการบูรณาการการบรกิารทางวิชาการกับการวิจยัและการเรยีนการสอนโดยเฉพาะโครงงาน

จากรายวิชาศึกษาทัว่ไปที่ลงพื้นที่ ชุมชน มาต่อยอดให้เป็นงานวิจ ัยและงานบริการวิชาการ
โดยเฉพาะในดา้นสงัคมศาสตร ์เช่น การเก็บรวบรวม Video Documentary ของภูมปิญัญาชาวบ้าน 
โดยเฉพาะจากปราชญ์ชาวบ้านที่สูงวัย โดยสามารถสบืคน้และดูย้อนหลงัได้ เพื่อร ักษาและต่อยอด
ภูมปิญัญาไทยให้คงอยู่และประยุกตใ์ช้ไดใ้นสงัคมปจัจุบัน 

2. สรา้งระบบกลไกสนับสนุน อาทิ การส่งเสรมิให้นักศึกษาปรญิญาโทและเอก มาเป็น Facilitator ช่วย
ในโครงการ โดยมอีาจารย์เป็น Director เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและ
นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมโครงการ WiL ที่เพิม่มากขึ้น  

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดแขง็  

1. มหาวิทยาลยัมนีโยบายและแนวทางการสร ้างวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ที่ เ น้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อให้บุคลากรในองคก์รเป็น “คนเก่งและด ี” ควบคู่กับการส่งเสร ิม
งานดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยแบบพอเพียง โดยเน้นการเร ียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเป็นหลกั ท าให้การจดัการมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายด้าน “Humanization” 
ประสบความส าเรจ็อย่างมากในการพฒันางานทุกดา้นของมหาวิทยาลยั (การท างานอย่างทุ่มเทของ
ผูบ้รหิารและคณาจารย์ การมจีติสาธารณะของนักศึกษา การมธีรรมมาภบิาลของผูบ้รหิารระดบัสูง ) 

2. การมนีโยบายเพื่อสรา้งวัฒนธรรมในการบรหิารจดัการการท างาน “มหาวิทยาลยัสเีขียว” ถอืเป็นการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และพฤตกิรรมของบุคลากร ด้านสุนทรียภาพในมิต ิทางศิลปะ
และวัฒนธรรมและการพฒันาวัฒนธรรมองคก์รที่ด ี

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. มหาวิทยาลยัควรมใีนการประเมนิผลส าเรจ็ในการบรหิารจดัการวัฒนธรรม “คนเก่งและดี”  ภายใต้

เป้าหมาย“Humanization” ควบคู่กับการธ ารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณทีี่ดงีามอย่างสอดคล้อง
และต่อเน่ือง  

2. นอกเหนือจากการพฒันามหาวิทยาลยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในเร ื่องพลังงาน และพฤติกรรม
การท างานเท่านัน้ ควรให้ความส าค ัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบ Aging และ Universal 
Design รวมถงึพืน้ที่และกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาวิถชีีวิตแบบไทยและแบบสากล 
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โดยเพิม่บรรยากาศที่มสีสีนัและสรา้งสรรคท์างศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมี
ความสมบูรณแ์บบมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อสงัเกต  
การก าหนดแผนและกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

กระจายตวัสู่บางหน่วยงานหรอืตามกิจกรรมหรอืใช้วิชาศึกษาทัว่ไปเป็นเคร ื่องมอื และการประเมินผลส าเร ็จ
ของภารกิจในดา้นน้ีพจิารณาจากการแสดงผลที่วิถชีีวิตของบุคลากร พระจอมเกลา้ธนบุร ีที่ม ีวัฒนธรรมการ
มนี ้าใจ จติอาสา การมส่ีวนร่วมในการท างานเพื่อสังคมในมิต ิต่างๆ โดยมีวิธ ีบูรณาการงานด้านน้ีกับการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมพฒันานักศึกษา ใช้เป้าหมายกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิโดยสอดแทรกในการ
เรยีนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการสู่ชุมชน ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง มากกว่าการแยกเป็นแผน
เฉพาะดา้น  
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแขง็  

มหาวิทยาลยัยังสามารถรกัษาระบบบรหิารและการจดัการที่มปีระสทิธ ิภาพไว้ได ้อย่างน่าชื่ นชม มี
ความก้าวหน้าในการพฒันาพืน้ที่การศึกษาทัง้ 4 แห่งอย่างต่อเน่ือง สามารถสนับสนุนการด าเนินพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยัไดม้ากขึ้นตามล าดบั 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มหาวิทยาลยัควรพจิารณาผลการประเมนิความพงึพอใจต่องานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสารบางเร ื่อง ที่มผีลการประเมนิต ่ากว่าปี 2555 อย่างมนัียส าคญั ไดแ้ก่ บร ิการโสตทัศนูปกรณ์ บร ิการ
ระบบโทรศัพท์ และบรกิาร internet Account เพื่อน ามาพฒันาให้ดขีึ้น  
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแขง็  

การด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณของมหาวิทยาลยัมปีระสิทธ ิภาพ มีการตรวจสอบโดย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อน าผลมาใช้ปรบัปรุงตลอดเวลา ความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการเง ินของ
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ในปีงบประมาณ 2556 รายรบัจากโครงการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก ลดลงจากปีก่อนถึงร ้อยละ 
41.35 (139.83 ลา้นบาท) มหาวิทยาลยัตอ้งหากลยุทธท์ี่เหมาะสม เพื่อให้รายร ับรายการน้ีเพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดแขง็  

มหาวิทยาลยัมรีะบบและกลไกการสรา้งคุณภาพ ที่ต ัง้เป้าหมายจากกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเ น่ือง 
โดยเน้นการประกันคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยวิจ ัย ตามวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง (1.มุ่งมัน่ เป็น
มหาวิทยาลยัที่ใฝ่เรยีนรู ้2.มุ่งสู่ ความเป็นเลศิในเทคโนโลยีและการวิจ ัย 3.มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร ้าง
บัณฑติที่เก่งและด ี4.มุ่งสรา้ง ชื่อเสยีงและเกียรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม และ 5.มุ่งก้าว ไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในระดบัโลก) และ 6 เป้าหมายกลยุทธ ์(1.New Approach to learning 2.S&T Core 
Capability and Clustering 3.Humanization 4.Organizational Reform 5.Good Governance and 
Modern Management 6.Internalization) โดยผลจากการพฒันาคุณภาพน้ีก่อให้เกิดผลงานต่างๆ ที่ปรากฏ
ชัดทัง้ 3 พนัธกิจ (1.พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศึกษา ให้มคีวามเป็นเลิศทาง
วิชาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2.พฒันาระบบการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบการเรยีนรู ้และระบบการบรหิารงานให้มคีุณภาพอย่างต่อเน่ือง และ 3.วิจ ัยและน าผลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรู ้และการพฒันาประชาคมไทย ) ที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานดงักล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลยัไดร้บัการจดัอนัดบัที่ 1 ในไทย และเป็นอันดับที่ 29 ของการจ ัด
อนัดบัมหาวิทยาลยัที่ดทีี่สุด 100 อนัดบัมหาวิทยาลยัในกลุ่มมหาวิทยาลยัในประเทศที่มกีารพฒันาเศรษฐกิจ
อย่างรวดเรว็ จาก The Times Higher Education และไดร้บัการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
โดย UI Green Metric Ranking of World Universities นับตัง้แต่ปี 2010  
 
แนวทางสริมจุดแขง็ 

เพื่อให้การพฒันาสู่คุณภาพระบบสากลอย่างสอดคลอ้งวิสยัทัศน์ที่ต ัง้ไว้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร ็ว จ ึง
ควรเร่งน าระบบ TQM และ EdPEx มาใช้อย่างทัว่ถงึ 
 
5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของ มจธ . ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า มผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภท    
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00  รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 และตัวบ่งชี้ ด ้านป ัจ จ ัยน าเ ข้า มีค่ าเฉลี่ย  4.59 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ป ระกอบ          
การประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย  4.23 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 
4.62  และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.75 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.83 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 
4.48 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่  5.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 
4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 

 
5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของ มจธ . ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.59 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตี ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.86 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
4.59 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.44 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของ มจธ . มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ 
พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.59 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.71 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 4.56 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.74 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.48 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.72 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.44 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผู ้ปร ะเ มินได้ต รว จสอบผลการด า เนินงานและหลัก ฐานอ้างอิงข อง  มจธ . ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.67 และตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.59 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.45 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 4.62 
และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.40 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

2. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย  3.77 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.44 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33 

3. ดา้นการเง ิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.83 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.95 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการและด้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.48 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่าตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00  
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2. ดา้นการวิจ ัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.83 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลีย่ 4.48 

3. ด้านการให้บร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการประ เมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

 

5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
การจดัการศึกษาในพืน้ที่การศึกษาราชบุร ีมหาวิทยาลยัมเีป้าหมายที่ชัดเจนในการจดัการศึกษาใน

พืน้ที่การศึกษาราชบุร ีโดยก าหนดให้เป็น Residential College มุ่งพฒันานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ม ีความ
เป็นคนอย่างสมบูรณ ์ปรบัเปลีย่นทัศนคตใิห้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่างไรก็ตามจากการร ับฟงัผลการ
ด าเนินงาน ความเห็นจากผูเ้กี่ยวข้อง และเยี่ยมชมพืน้ที่ คณะกรรมการมขี้อเสนอแนะดงัน้ี 

1. การจดัการเรยีนการสอน ในรายวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมศาสตร ์ส าหรบัชัน้ปีที่ 1-2 ที่จดักลุ่มเน้ือหา
สาระวิชาที่สมัพนัธเ์กี่ยวข้องกันเป็น Module และจดัอาจารย์ผูส้อนเป็นทีม (Team Teaching) เป็นรูปแบบที่
น่าจะพัฒนาการ เร ียนรู ้ข อง นักศึ กษาแบบองค์ร วมได้ด ี แต่อาจจะไม่เ ป็น ที่คุ ้นเ คยในสาข าวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ์การสรา้งความเข้าใจและความเชื่อมัน่ให้แก่สภาวิชาชีพ องคก์ร และผูเ้กี่ยวข้อง เป็นเร ื่องที่
ตอ้งใช้เวลา เน่ืองจากเพิง่เร ิม่ด าเนินการ มหาวิทยาลยัตอ้งแสดงให้เห็นว่าโดยรวมเน้ือหาวิชาที่จ ัดให้แก่
นักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการของนักศึกษาไม่น้อยไปกว่ารูปแบบที่จ ัด
โดยทัว่ไปแต่มขี้อไดเ้ปรยีบส าคญัที่ชัดเจน มาตรฐานการประเมนิผลในรายวิชาและหลกัสูตรเดยีวกันกับที่จ ัด
ที่บางมดไม่แตกต่างกัน เป็นตน้ รวมถงึการสรา้งความพรอ้มในเร ื่องทรพัยากรสนับสนุนการจ ัดการศึกษาใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไป และภาษาองักฤษให้เหมาะสม 

2. การเตรยีมการที่เพยีงพอส าหรบันักศึกษาที่จะต้องไปเร ียนในชั ้นปีที่  3-4 ที่บางมด ซึ่งอาจจะ
เปลีย่นไป ทัง้ในเร ื่องรูปแบบวิธกีารเรยีน  สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อนักศึกษา ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลยัพฒันาในช่วงชัน้ปีที่ 1-2 ไว้ได ้

3. การสื่อสารให้ชุมชนที่ต ัง้ของพืน้ที่การศึกษาราชบุร ี เข้าใจในแนวทางการจดัการศึกษาให้ชัดเจน 
อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองจากในระยะยาว เมื่อมหาวิทยาลยัมกีารพฒันาในอนาคต อาจก่ อให้เกิดแรงผลักดัน
ทัง้ในเร ื่องแนวทางการจดัการศึกษา และการแยกตวัเป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศได้ 

4. พืน้ที่การศึกษาราชบุร ีมสีภาพพืน้ที่ที่สามารถพฒันาบางส่วนให้เป็นพืน้ที่ส าหรบัการพกัผ่อนของ  
คนในชุมชน รวมทัง้มอีาคารสถานที่ ตลอดจนครุภณัฑก์ารศึกษาที่ทันสมยั หากสามารถ เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนโดยเฉพาะนักเรยีน เข้ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อการจ ัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั จะเป็นการสรา้งสมัพนัธท์ี่ดกีับชุมชนไดอ้กีทางหน่ึง 
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5.12  รายงานผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ   
การศึกษา 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ ์

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1 รอ้ยละ 70 1,486 / 2,131 * 100 69.73 บรรลุเป้าหมาย 3.49 

ตวับ่งชี้ที่ 2 3.51 - 4.51 บรรลุเป้าหมาย 4.51 

ตวับ่งชี้ที่ 3 รอ้ยละ 25 349 / 1,401 * 100 24.91 บรรลุเป้าหมาย 4.98 

ตวับ่งชี้ที่ 4 รอ้ยละ 50 138.50 / 69 * 100 200.72 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 4.50 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชี้ที่ 5 รอ้ยละ 20 428.75 / 710 * 100 60.39 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ ตวัตัง้ / ตวัหาร 

ตวับ่งชี้ที่ 6 รอ้ยละ 20 231 / 710 * 100 32.50 
ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 7 รอ้ยละ 10 30.50 / 710 * 100 4.30 บรรลุเป้าหมาย 2.15 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4.05 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชี้ที่ 8 รอ้ยละ 30 102 / 157 * 100 64.97 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 9 5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ (1,2,3,4,5) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชี้ที่ 10 5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้4 ข้อ (1,2,3,4) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 11 5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ (1,2,3,4,5) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพันธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.38 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 

ตวับ่งชี้ที่ 12 4 4.68 บรรลุเป้าหมาย 4.68 

ตวับ่งชี้ที่ 13         

ตวับ่งชี้ที่ 14 4.50  3,391.50 / 701.50  4.96 บรรลุเป้าหมาย 4.13 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 4.41 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตวับ่งชี้ที่ 15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.38 
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สรุปบทสมัภาษณ์ระหว่างคณะกรรมการประเมินและกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ผู้ประกอบการ ศิษยเ์ก่า นักศึกษาปัจจุบนัคนไทยและคนต่างประเทศ 

 
บันทึกสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และกรรมการสภามหาวิทยาลยัของ มจธ. (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 
จากวิสัย ทัศน์   5 มุ่ง  มีวิ ธ ีการ
อ ย่ า ง ไ ร ที่ จ ะ บ อ ก ว่ า เ ป็ น
มหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลก 

 

มงีานวิจ ัยที่บ่งชี้ป ัจจ ัยที่ ส่งผลต่อการเป็น world class university 3 
ประเดน็ ไดแ้ก่ 
   1. มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งรวมของอาจารย์และนักศึกษาที่ม ี
ความสามารถ 
   2. งานวิจยัที่มคีุณภาพและส่งผลต่อเศรษฐกิจของสงัคม 
   3. การบรหิารงานอย่างมธีรรมาภบิาล 

การพฒันาบุคลากรที่ก าหนดไว้ใน 
"ภารกิจ" หมายถงึใคร 

บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย ไม่รวมประชาคมภายนอก ทั ้ง น้ี
ประเดน็ที่มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัค ือต้องเป็นสถาบันที่ ช่วยเหลือ
หน่วยงาน องคก์ร หรอืสงัคมได ้  

จากนโยบายของมหาวิทยาลยัที่จะ
ไม่ เพิ่มจ านวนนักศึกษาร ะดับ
ปรญิญาตร ีซึง่ส่งผลต่อรายได้ของ
มหาวิท ย าลัย  มหาวิท ยาลัย มี
มาตรการหรือแนวทางจ ัดการใน
ประเดน็ดงักล่าวอย่างไร 
 
 

- แนวคดิของมหาวิทยาลยัต่อประเดน็ดงักล่าว คอื จะท าอย่างไรในการ
หา resource จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาใช้บร ิหารงาน 
โดยเฉพาะ resource จากงานวิจยัหรอืบรกิารวิชาการกับองคก์รทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน ดว้ยแนวคดิภายใตข้้อจ ากัดข้างตน้ มหาวิทยาลัยจ ึง
ตอ้งท าให้มัน่ใจว่าสามารถส่งมอบผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดต้รงกับความ
ตอ้งการขององคก์รของรฐัและเอกชนไดจ้รงิ 
- การพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรไปท างานกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการเร ียนรู ้และพัฒนาทักษะที่จะ
สามารถมาใช้ท าประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยัไดใ้นอนาคต 
- การสรา้ง awareness ดา้นการเงนิ โดยใช้กลไกการบรหิาร เช่น การ
ให้คณะจดัท าโครงร่างองคก์รเพื่อวิเคราะห์ตนเองและเป้าหมายที่จะมุ่ง
ไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการจดัท าแผน 1+2 เพื่อให้หน่วยงานรูส้ถานะ
ของตนเอง เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนประมาณการหรอืแสวงหา
รายไดเ้พื่อมาสนับสนุนแผนการด าเนินงานดงักล่าว 

มวีิธกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่าง
ค ณ ะ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ กั บ
สงัคมศาสตรอ์ย่างไร  

ด า เนินการ ในรูปแบบคณะท าง าน โดยเ ชิญอาจารย์ที่ ม ีค วามรู ้
ความสามารถที่ต่างกันจากหลาย ๆ คณะมาร่วมเป็นคณะท างาน 

มี วิ ธ ี พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาองักฤษอย่างไร 

- การก าหนด เกณฑ์ก ารสอบคัดเ ลือก บุ คลากรต้อง ได้ค ะแนน
ภาษาองักฤษไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 จากคะแนนสอบภาษาองักฤษ  
- การจ ัดโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยคณะศิลป
ศาสตร ์
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บันทึกสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และกรรมการสภามหาวิทยาลยัของ มจธ. (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

- การรบับุคลากรต่างชาติมาท างานภายในหน่วยงาน เพื่อเกิดการ
เรยีนรูภ้าษาและแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
- การออกแบบ criteria การเลื่อนระดบั โดยใช้ภาษาองักฤษมาเป็นส่วน
หน่ึงในการพจิารณา ทั ้ง น้ีการออกแบบจะค านึงถึงต าแหน่งงานและ
ความจ าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามต าแหน่งวิชาชีพ 
(customized) 

มีวิ ธ ีก ารอย่างไรในการเ ตร ีย ม
บุคลากรส าห ร ับการท าง านใน
อนาคต 

- โครงสรา้งพฒันาบุคลากรตัง้แต่แรกเข้า ดงัเช่นโครงการ NAS ส าหร ับ
อาจารย์ใหม่ หรอืการสรา้ง talent management คดัเลือกบุคลากรที่ม ี
ศักยภาพ ช่วงอายุระหว่าง 35 – 45 ปี และการเตรยีมพรอ้มบุคคลที่จะ
มาเป็นผูบ้รหิารโดยผ่านโครงการ นบก. 
- นโยบายอตัรา 5 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อให้หน่วยงานสามารถจ้างบุคลากร
เกินกว่าอตัราของหน่วยงานได้ร ้อยละ 5 โดยมุ่งหวังให้บุคลากร ณ 
ปจัจุบันสามารถออกไปพฒันาหรอืเพิม่พูนประสบการณ์ได ้
- กลไกการเลื่อนระดับเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร โดย
ผูบ้ังคบับัญชาจะประเมนิว่าบุคลากรที่ร ับการประเมินขาดทักษะด้าน
ใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลยัในการวางแผนพฒันาบุคลากร 
- กลไก rotation เพื่อให้บุคลากรสามารถเรยีนรูง้านไดห้ลาย ๆ งาน  

 

ความเห็นเพิม่เตมิจากการสมัภาษณ ์
1. มหาวิทยาลยัก าหนดประเดน็ของพืน้ที่การศึกษาทัง้ 4 แห่งไดช้ัดเจน ท าให้เห็นความส าค ัญ

ของแต่ละพืน้ที่การศึกษา แต่ควรระวังเร ื่องความต้องการจากการเมืองท้องถ่ ิน ณ มจธ .
ราชบุร ี

2. มหาวิทยาลยัควรเป็นตวัอย่างการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของร ัฐ เพื่อเปลี่ยนความเชื่ อ
ของป ระช าชนทัว่ไปที่เข้ าใจผิดว่ าการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยร ัฐเป็ น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัจะตอ้งขึ้นค่าเทอม ซึง่จากข้อมูลของ มจธ. พบว่ารายไดจ้ากค่า
เล่าเรยีนคดิเป็นเพยีง 1 ใน 4 ของรายไดท้ัง้หมดของมหาวิทยาลยั  

 
บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ศิษย์เก่า 

เหตุใดมหาวิทยาลยัเชิญคุณมาให้
สมัภาษณ ์
 

ช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดต่อและร่วมงานกับมหาวิทยาลัย จ ึงได ้ร ับ
ข่าวสารจากวารสารของ มจธ. ซึง่ไดส้มคัรเป็นสมาชิกตลอดชีพ ช่วยให้
รูข่้าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ การท าวิจยั รวมถงึคอร ์สการอบรม ส าหร ับ
ศิษย์เก่าบางท่านที่ไม่ไดร้บัข่าวสารอาจเน่ืองจากข้อมูลที่พักอาศัยเป็น
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บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ศิษย์เก่า 

คนละที่กับที่ตนเองแจง้ไว้กับมหาวิทยาลยั 

ข่าวสารที่มหาวิทยาลยัส่งให้มี
ประโยชน์หรอืไม่อย่างไร 

 

ช่วยให้รูพ้ฒันาการของมหาวิทยาลัย กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษา ซึง่ปจัจุบันเน้ือหาข่าวสารมคีวามหลากหลายมากขึ้นจากอดตี 

ข่าวสารที่ส่งกลบัไป มเีชิญให้เข้า
มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั
หรอืไม่ 

มข่ีาวสารให้เข้าร่วมประชุม งานเลีย้งสงัสรรค  ์

มหาวิทยาลยัมกีิจกรรมให้ความรู ้
เพิม่เตมิแก่ศิษย์เก่าหรอืไม่ 

 

- มีคอร ์สอบ รมระยะสั ้น  แต่ เมื่ อ เ ปร ีย บเที ยบกับ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มจธ. มจี านวนคอรส์ค่อนข้างน้อย  
- มีการให้ทุ นการศึกษาด้านอุตสาหกรรมที่ร่ว มกับบริษัทศร ีไทย
ซุปเปอรแ์วรม์าศึกษาต่อเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ น่าสนใจต่อการพัฒนา
บุคคลากร 

มคีวามตอ้งการคอรส์การอบรม
ระยะสัน้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หรอืไม่อย่างไร 

มคีวามตอ้งการ เพราะลกัษณะงานมคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ update 
ข้อมูลอย่างสม ่ า เสมอ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งที่ด ีขอ งข้อมูล
ดงักล่าว 

มคีวามตอ้งการให้มหาวิทยาลยัส่ง
ข่าวสารผ่านช่องทางไหนมากที่สุด 

E-mail และ Line เพราะเป็นสื่อที่อยู่ใกลต้วัมากที่สุด 

งานคนืสู่เหย้ามกีารคุยเร ื่อง
วิชาการบ้างไหม 

ไม่ค่อยไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม เน่ืองจากวันจ ัดกิจกรรมตรงกับวันท างาน  
แต่จากที่ทราบ กิจกรรมดงักล่าวจะมศีิษย์เก่าหลายรุ่นมาเจอกัน มีการ
พูดคุยเร ื่องงาน ต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงประสบการณ์การเร ียนแต่ละ
รายวิชากรณเีจอรุ่นน้องที่ยังศึกษาอยู่ 

มคีวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความรู ้
ของนักศึกษาในอดตีกับปจัจุบัน 
 

ภาพรวมของทัง้ประเทศ ค่านิยมของนักศึกษาเน้นเร ียนเพื่อให้ส าเร ็จ
การศึกษามากกว่าศึกษาหรอืคน้คว้าหาความรู ้ ป ัจจุบันนักศึกษาอ่าน
หนังสือต่าง  ๆ น้อยลง ดังเห็นได้จากทักษะการน าเสนองานที่ไ ม่
สามารถน าเสนอให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ ซึ่งต่างจากคนญี่ ปุ่นที่อาจถูก
ปลูกฝงัตัง้แต่เดก็  

คดิเห็นอย่างไรต่อการเรยีน การ
สอนดา้นวิชาชีพ ดา้นเทคนิค 

ควรสอนเพิม่ทักษะการน าเสนอ 

ปจัจุบันศิษย์เก่าไดร้บัสทิธ ิ
ประโยชน์อะไรบ้าง 
 

รบัทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลยัก าลงัด าเนินการในประเดน็ดงักล่าว เช่น 
การลดราคาค่าที่พกัต่างๆ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับศิษย์เก่าที่ม ีกิจการ 
เป็นตน้ 

ศิษย์เก่าที่ไม่เคยท ากิจกรรมจะ
ไดร้บัข่าวสารจากมหาวิทยาลยั

อาจเป็นไปไดแ้ต่น่าจะเป็นส่วนน้อย เพราะส่วนใหญ่เพื่อนจะชักชวน
มาร่วมกิจกรรม 
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บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ศิษย์เก่า 

หรอืไม่ 
มหาวิทยาลยัมกีารเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการท างานในวิชาชีพ
หรอืไม่ 

มกีารเตรยีมความพรอ้ม สามารถต่อยอดท างานไดเ้ลย  

 
บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ นักศึกษาปจัจุบัน 

อะไรเป็นแรงผลกัดนัให้ท า
กิจกรรม 

- การท ากิจกรรมช่วยให้พฒันาทักษะทางสงัคม ซึง่ไม่สามารถหาได้
ในห้องเรยีน  
- รูจ้กัเพื่อน พี ่และน้องๆ มากขึ้น ทัง้ต่างคณะและต่างองคก์ร ท า
ให้ไดป้ระสบการณท์ี่ดทีี่ไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรยีน 
- อยากช่วยเหลอืชุมชน เพิม่คุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน  

ทักษะอะไรที่คดิว่าไดจ้ากการท า
กิจกรรม 

- ทักษะการเข้าสงัคม ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  

Code of Honor คอือะไร มี
อะไรบ้าง และมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่า
เมื่อส าเรจ็การศึกษาจะมี
คุณลกัษณะตามCode of Honor 

- หลกัเกียรตยิศส าหรบันักศึกษาแห่งมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ยึดมัน่ใน
คุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกตอ้ง ให้เกียรต ิ
- ไม่มีกลไกการป ระ เ มิน ว่ าบัณฑิตที่ ส า เร ็จ การศึกษาจะมี
คุณลกัษณะตาม Code of Honor ไดอ้ย่างไร แต่ถ ้ามีการประเมิน
ดว้ยตนเองคดิว่าน่าจะเป็นไปได  ้

ท าไมตดัสนิใจเลอืกเรยีนที่น่ี - มกีารเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และมทุีนการศึกษา 
- มกีารบูรณาการการเรยีนกับการท างาน โดยเฉพาะท าร่วมกับภาค
การผลติและอุตสาหกรรม ตามโมเดลโรงเร ียนฝึกทักษะ (Practice 
School)  

มนัีกศึกษาต่างชาตมิาเรยีนร่วม
ดว้ยหรอืไม่ 

มนัีกศึกษาต่างชาตมิาเรยีนร่วมกับนักศึกษาไทย ช่วยให้นักศึกษา
ไทยไดฝ้ึกประสบการณก์ารสื่อสารภาษาองักฤษ 

โดยเฉลีย่นักศึกษาจบตรงตาม
ก าหนดเวลาหรอืไม่ 

- นักศึกษาปรญิญาโท มบีางสาขาที่ตอ้งใช้ระยะเวลาในการท าวิจ ัย 
ที่ตอ้งมกีารทดลอง จงึอาจท าให้ไม่จบตรงตามก าหนดเวลา ทั ้ง น้ี 
อาจารย์ที่ปรกึษาจะให้ค าปรกึษาจนส าเรจ็การศึกษา  
- นักศึกษาปรญิญาเอกจะใช้ระยะเวลาการท าวิจยัค่อนข้างนาน แต่
มหาวิทยาลยัจดัเตรยีมอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนการท าวิจยัไดค้่อนข้าง
ด ี

อาจารย์มกีารสอนวิชาพืน้ฐาน มกีารสอนเร ื่องการเขียนข้อเสนอโครงการในวิชาสัมมนา และ
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บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ นักศึกษาปจัจุบัน 

เกี่ยวกับการท างานวิจยัหรอืไม่ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั 

เมื่อส าเรจ็การศึกษาอยากประกอบ
อาชีพอะไร 
 

เป็นครู โดยอาจเป็นครูที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของตนเองที่เร ียนอ ยู่ระดับปริญญาโท และท างาน
เกี่ ย วกับ การดู แลสิ่ง แวดล้อ มและคว ามปลอดภัยภาย ใ น
มหาวิทยาลยั 

ฐานข้อมูลเพื่อให้ศึกษาคน้คว้า
เพิม่เตมิมเีพยีงพอหรอืไม่ 

 

มปีรมิาณเพยีงพอกับความตอ้งการของนักศึกษา ทั ้ง น้ีการสืบค้น
สามารถท าไดท้ัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั 

อยากให้มหาวิทยาลยัเพิม่เตมิ 
หรอืปรบัปรุงอะไรบ้าง 

- หนังสอืเฉพาะทางที่ตอ้งการยังมีไม่ครบ และการส่งเสียงดังใน
ส านักหอสมุด ที่บางชัน้ถูกจดัไว้ให้เพื่อการอ่านหนังสอื 
- ส่งเสรมิการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร  
- ความเสถยีรของระบบอนิเตอรเ์น็ต 
- ความสามารถในการรองร ับ (capacity) ผู ้เข้าใช้งานพร้อมกัน
หลาย ๆ คน ของระบบลงทะเบียน  
- ส่งเสรมิหรอืประชาสมัพนัธใ์ห้นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรม 
- ทบทวนหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ป เ น่ืองจากมีความเข้าใจว่าการ
สอนไม่สอดคลอ้งกับเจตนาของหลกัสูตรที่ไดก้ าหนดไว้ 

มช่ีองทางอะไรบ้างที่มกีารให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่มหาวิทยาลยั 

- แบบประเมนิออนไลน์ 
- นักศึกษาพบผูบ้รหิาร ซึง่มรีอบการประชุมทุก 3 เดอืน 

ทราบเบอรโ์ทรศัพท์แจง้เหตุ
ฉุกเฉินในมหาวิทยาลยัหรอืไม่ 

-  ม ีรปภ. ถา้เป็นช่วงกลางคนืจะประจ าประตูหน้าและประตูหลงั
ของมหาวิทยาลยั มสีายตรวจภายในมหาวิทยาลยั และมกีารรบัส่ง
นักศึกษากรณที่นักศึกษารอ้งขอเห็นว่าการเดนิทางกลบัไม่
ปลอดภยั 
- เบอรโ์ทรศัพท์แจง้เหตุฉุกเฉินมหาวิทยาลยั 333 

 
บันทึกสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูป้ระกอบการ 

การท าง านร่ วมกับ มจธ . เป็ น
อย่างไรบ้าง 

- การร่ วมงานเ ป็ นไปได้ด ้วย ดี มหาวิท ยาลัย มีคว ามพร้อมทั ้ง
ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ ์นักศึกษาและอาจารย์ที่ม ีความเชี่ยวชาญ 
ยกตัว อย่างเช่น ผู ้ป ระกอบการเข้ามาป รึกษาอาจารย์เ พื่ อข อ
ค าแนะน าการออกแบบโรงงานใหม่ ซึง่มปีญัหาจากการผลิตสินค ้าไม่
ทัน ทัง้น้ี อาจารย์ที่ให้ค าแนะน าไดม้กีารวิเคราะห์เพื่อหาเหตุว่าการ
ผลติสนิคา้ไม่ทันเกิดจากอะไร และจะแก้ปญัหาโดยการสร ้างโรงงาน
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บันทึกสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูป้ระกอบการ 

ใหม่ไดห้รอืไม่ ทัง้น้ีจากการวิเคราะห์ดงักล่าวช่วยให้ผู ้ประกอบการ
เห็นว่าเหตุของปญัหาเกิดจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค ้า 
และโลจ ิสติกส์ โดยผลจากการวิเคร าะห์ช่วยให้ผู ้ประกอบเกิ ด
กระบวนการปรบัปรุงงาน ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการสรา้งโรงงาน
ใหม่ 

สิ่งที่ต ้องการให้ มจธ . สนับสนุน
เพิม่เตมิ 

- บรษิทัท างานร่วมกับมหาวิทยาลยัมากกว่า 20 ปี  ซึ่งนโยบายของ
ผูบ้รหิารทุกสมยัของมหาวิทยาลยัจะมนีโยบายสนับสนุนภาคเอกชน 
อกีทัง้งานวิจยัของมหาวิทยาลยัไม่ไดเ้ป็นเพยีงงานวิจ ัยที่ต ีพิมพ์ แต่
เป็นงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้รงิ ซึง่เป็นสิง่ที่ด ีอยู่แล้ว 
จงึคดิว่าไม่ตอ้งการสิง่ใดเพิม่เตมิจาก มจธ. 

- มหาวิทยาลยัมงีานวิจยัที่ด ีก็ตอ้งมกีารประชาสัมพันธ ์ที่ด ีด ้วย และ
ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจ ัย เพื่อช่ วยให้ มหาวิทยาลัยน ามาใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ  

 
บันทึกสมัภาษณผ์ูใ้ช้งานวิจยั (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ช้งานวิจยั 

ไดร้่วมงานกับ มจธ . เป็นอย่างไร
บ้าง 

- ท าธุรกิจเกี่ยวกับฟารม์กวางโดยมจีุดมุ่งหมายให้ฟาร ์มเป็นศูนย์การ
เรยีนรูแ้ละแหล่งท่องเที่ยว จ ึงมีความจ าเป็นต้องวางแผนจัดการ
ฟารม์และการเลีย้งกวางให้มคีุณภาพ โดยผสานกับโครงการเกษตร
แนวใหม่ข องในหลวง จ ึงติดต่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร ์และคณะสถาปตัย์ มจธ.  

- ท าธุรกิจกลว้ยไม ้โดยเร ิม่จากอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยระหว่างการพฒันาไดข้อค าปร ึกษาจาก 
มจธ. ดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัท า brand และนวัตกรรม การออกแบบ
โรงเรอืน การใช้ oil ก าจดัเพลีย้ และปจัจุบันอยู่ระหว่างการต่อยอด
เพิม่มูลค่าผลติภณัฑก์ลว้ยไม ้ เช่น อาหารเสรมิ เคร ื่องส าอางค ์

- แนวคดิการท างานร่วมกันระหว่างบรษิทัและมหาวิทยาลัย ค ือ การ 
share resource ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่าย กล่าวคอื บรษิทัไม่
จ าเป็นตอ้งสรา้งห้อง lab หรอืจา้งนักวิจยั ซึง่เป็นต้นทุนค่อนข้างสูง
ในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัมหาวิทยาลยัก็สามารถใช้โครงการของ
บรษิทัเป็นทึ่ฝึกและสรา้งประสบการณ์การท างานของอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะ มจธ. เป็นสถาบันการศึกษาที่
มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นอุปกรณแ์ละอาจารย์ที่จะช่วยพฒันาอุตาหกรรม
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บันทึกสมัภาษณผ์ูใ้ช้งานวิจยั (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ช้งานวิจยั 

ของตนเองได ้

ทราบไดอ้ย่างไรว่าเร ื่องที่ต ้องการ
ปรกึษาควรจะปรกึษากับอาจารย์
ท่านใด 

- ประสานงานกับ โครงการ iTAP กับ สวทช.   

 
บันทึกสมัภาษณผ์ูใ้ช้บัณฑติ (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ช้บัณฑติ 

บริษัท ร ับ บัณฑิต มจธ . สาข า
ใดบ้างเข้าท างาน 

- บรษิทั ISUZU รบับัณฑติปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส ์

- บรษิทั ABB รบับัณฑติปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ก่ อ น ร ับ บั ณฑิต เ ข้ า ท า ง า น มี
ประเดน็อะไรบ้างในการพจิารณา 

- เน้น EQ ตอ้งเข้ากับเพื่อนร่วมงานได ้มเีจตนคตทิี่ดกีับองค์กร เพื่อน
ร่วมงาน และสายงาน 

จุดเด่นบัณฑติของ มจธ. คอือะไร - ความอดทน การท างานภาคปฏิบัต ิการท างานเป็นทีม 
 

มจธ . คว รพัฒนาบัณฑิตด้าน
ใดบ้าง 

- ด้านภาษา ควรมี certificated ร ับรอง เช่น คะแนนสอบ TOEIC 
(รบัรอง 500 คะแนน)  

- ดา้น presentation เพื่อตดิต่อภาคธุรกิจ  
มจธ. มกีารพฒันาหลกัสูตรหรือไม่
อย่างไร 

- บรษิทั ISUZU อาจมกีารตดิต่อผ่านฝ่ายบุคคล 
- บริษัท ABB คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามกลับไปยังบร ิษัท 
ประเดน็การใช้ภาษาของบัณฑติ โดยคณะมกีารเก็บข้อมูลและน าไป
ปรบัปรุง 

 


