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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) มกีารขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั
ตามแผนกลยุทธ ์ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ภายใตก้รอบทิศทางของแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 15 ปี 
(KMUTT Roadmap 2020) ซึง่ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัที่จะพฒันา มจธ. สู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง “คุณภาพ” 
เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฐานความรูด้ว้ยการผลติก าลงัคนระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สรา้งงานวิจยัและพฒันา ตลอดจนให้บรกิารวิชาการแก่สงัคมและชุมชน เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและชุมชน  

มจธ. มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดี  ที่ม ีความสมบูรณ์ทั ้งด ้านวิชาการและการใช้
ชีวิต เป็นผูท้ี่เรยีนรูต้ลอดชีวิตและมคีุณธรรมและจรยิธรรม พร้อมเป็นผู ้น าการเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะ
บัณฑติที่พงึประสงคข์อง มจธ. หรอื KMUTT-student QF โดยส่งเสร ิมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรยีนการสอนในรูปแบบของ Active Learning, Problem/Project Based Learning, Case Study หรือการ
เร ียนรู ้แบบบูรณาการกับการท างาน (Work - integrated Learning, WiL) เป็นบัณฑิตที่ม ีคุณภาพและ
คุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิศักยภาพดา้นการเรยีนรูต้ลอดชีวิต โดย
การจดัพฒันาพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้(Learning Space) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ทั ้งมหาวิทยาลัย 
เพื่อการเรยีนรูร้วมทัง้จดัท าสื่อการเรยีนรูแ้บบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) ซึ่งช่วยกระตุ ้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม (Engagement) แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเร ียน นอกจากน้ี มจธ. ได ้ให้ความส าค ัญกับการ
ส่งเสรมิและพฒันาให้นักศึกษามคีวามเป็นคนอย่างสมบูรณโ์ดยผ่านกิจกรรมการเรยีนการสอนในหลัก สูตรวิชา
ศึกษาทัว่ไป (General Education) และกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ที่บูรณาการเน้ือหาทางวิชาการและกิจกรรม
การเรยีนรูท้ี่ช่วยปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความเคารพในความ
แตกต่างทางความคดิที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรบัทัศนคตแิละด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างดงีาม  

มจธ. มุ่งสู่การวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงและท างานใกล้ชิดกับภาครฐัและภาคเอกชน ผลิตงานวิจ ัยที่
ตอบโจทย์และสนองตอบความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง โดยมุ่งเน้นท างานวิจ ัยเชิงบูรณาการ ใน    
สหสาขาวิชาที่เน้นงานวิจยัดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยีวิศวกรรม และกลุ่มชีวภาพและอาหาร 
ส่งเสรมิให้มกีารท างานในลกัษณะ R&D Cluster เชื่อมโยงระหว่างความตอ้งการของเทคโนโลยี และการสร ้าง
ความรูใ้หม่ มกีารสรา้งศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะทางสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการ
พึง่ตนเองทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ บ่มเพาะและสนับสนุนผู ้ประกอบการระดับต่าง ๆ 
ตลอดจนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการวิจยั อาทิ การลงทุนครุภณัฑก์ลางเพื่อการวิจยั รวมถงึการออกมาตรการ
ต่าง ๆ ที่จูงใจให้อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ทัง้ไทยและต่างประเทศไดท้ าวิจยัในมหาวิทยาลยั  อาทิ การจ ัดสรร
ต าแหน่งเพื่อการวิจยัและบรกิาร การก าหนดเกณฑเ์พื่อจ ัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจ ัย FTERO (Full Time 
Equivalent Research Output) เพื่อให้เหมาะสมกับผลงานวิจยัแต่ละประเภท ตลอดจนการจดัเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคดิ มุมมอง และประสบการณด์า้นการวิจ ัย ร่วมกันระหว่างผู ้บร ิหาร อาจารย์ เจ ้าหน้าที่ และ
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัไดเ้รยีนรูแ้ละน าองคค์วามรูท้ี่ไดป้ระยุกตป์รบัใช้ตามบริบทและ
วัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงาน 
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มจธ. มีกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม และชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเร ียนการสอน การวิ จ ัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเคร ื่องมอืสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจ ัย และนักศึกษา
ของ มจธ. กับชาวบ้านที่อยู่ในพืน้ที่ โดยผ่านกิจกรรมหลกั คอื โครงการมหาวิทยาลยักับชุมชนและสังคม ซึ่งม ี
การเรยีนรูท้ี่เชื่อมต่อกับสงัคม การมส่ีวนร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลยั การช่วยเหลือชุมชนชนบท และชาย
ขอบ การท างานร่วมกับโรงเรยีน การท างานงานอาสา และจติสาธารณะ เพื่อเพิม่และใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างมี
ประสทิธภิาพ พฒันารูปแบบการจดัการที่เหมาะสมต่อท้องถิน่ ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนเพื่อ สร ้าง
ให้เป็นชุมชนที่มเีศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งที่ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

มจธ. ตระหนักในความส าคญัของการส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดว้ยเชื่อ
ว่ากิจกรรมดงักล่าวจะช่วยปลูกฝงัรากฐานอนัดงีามภายในจติใจและช่วยเสรมิคุณค่าให้บัณฑติและบุคลากรของ 
มหาวิทยาลยัเป็นทรพัยากรทีม่คีุณภาพ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรยีน
การสอน กิจกรรมนักศึกษา และการวิจยั อาทิ การเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวิจยัตลาดเพื่อการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑส์นิคา้หัตถกรรมชุมชน รวมถงึมกีารจดักิจกรรมส าคญัทางศาสนาและวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรม
วันไหว้ครู พธิวีางพานพุ่ม พธิวีางพวงมาลาถวายแด่พระบรมราชานุสาวรยี์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  

มจธ. ใช้กลไกการประกันคุณภาพในเชิงรุกโดยน าแนวคิดการบริหารแบบองค์รวมเพื่อให้เกิด
คุณภาพ (Total Quality Management, TQM) มาบูรณาการเข้ากับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย  และได้
น ากรอบตามเกณฑ์คุณภาพการศึ กษาเพื่อก ารด า เนินการที่เ ป็นเลิศห ร ือ  Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นกลยุทธใ์นการผลกัดนัในการสร ้างความมัน่ใจแก่ผู ้ร ับมอบผล
การด าเนินงานของ มจธ. ที่ทันต่อสถานการณแ์ละยัง่ยืนประกอบเป็น KMUTT’s TQM Model ซึ่งจะบรรลุได้
จากการสรา้งฐานของความเข้าใจตรงกันดา้นคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร ไดแ้ก่ แนวความคิดด้านลูกค้า (customer) 
และการด าเ นินการปฏิบั ต ิการด้ว ยหลัก pull system ตามบทบ าทและความรับ ผิดชอบ (role and 
responsibility) ที่เหมาะสมของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลในการระบุป ัญหา สาเหตุของ
ปญัหา และแนวทางแก้ไขปญัหาเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง  

การด าเนินงานในทุกพนัธกิจดว้ยกลไกต่างๆที่มองไปข้างหน้าส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพเชิง
รุกที่ค านึงถงึกรอบการประเมนิที่ สกอ.ก าหนดท าให้ ผลการประเมินตนเองของ มจธ.อยู่ในระดับดมีาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.71 โดยองค์ประกอบที่ม ีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณธิาน วัตถุประสงคแ์ละแผนด าเนินการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 
5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ และองค์ประกอบที่ 8 การเง ินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากัน 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ 4 การวิจ ัย มีค่าเฉลี่ย 4.87 ส าหร ับ
องคป์ระกอบที่มผีลการประเมินอยู่ในระดบัด ี ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบัณฑติ มคี่าเฉลีย่ 4.22 
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บทท่ี 1 
 

ส่วนน ำ 
 

1.1  ช่ือหน่วยงำน ท่ีตัง้ และประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 
 ช่ือหน่วยงำนและท่ีตัง้ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 เลขที ่126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรงุเทพฯ 10140 
 โทร. 0-2470-8000 
 ประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) เดมิคอื “วทิยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้เมื่อ
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักดักองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ต่อมาในปี 2511 ได้
รวมกบัวทิยาลยัโทรคมนาคมและวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ จดัตัง้เป็น “สถาบนัเทคโนโลย”ี มทีัง้หมด 3 
วทิยาเขต วนัที ่28 พฤษภาคม 2513 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ช้นาม “พระจอมเกลา้” เป็นชื่อ
ของสถาบนัมนีามภาษาองักฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology” ท าหน้าทีผ่ลติครอูาชวีศกึษาระดบั
ปรญิญา รวมทัง้ใหก้ารศกึษาทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรท์ัง้ระดบัต ่ากว่าปรญิญาและระดบัปรญิญา  ต่อมา
ในปี 2517 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า (ทัง้ 3 วิทยาเขต) ได้โอนไปเป็นส่วนราชการสงักัด
ทบวงมหาวทิยาลยั  

ในปี 2525 เนื่องจากวทิยาเขตทัง้ 3 มปีระวตั ิปรชัญา และแนวทางในการจดัการศกึษาต่างกนัจงึเริม่
ด าเนินการแยก 3 วทิยาเขตเพื่อจดัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาอิสระ 3 แห่ง ในปี 2528 รฐัสภาผ่านมตริ่าง
พระราชบญัญตัซิึง่ร่างโดยวทิยาเขตธนบุร ีส่งผลให้วทิยาเขตธนบุรเีป็นหนึ่งนิตบิุคคลมอีสิระ และมบีทบาทใน
การบรหิารตนเอง รวมทัง้ได้เปลี่ยนชื่อ “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าวทิยาเขตธนบุรี” เป็น “สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี (สจธ.) จนกระทัง่วนัที ่7 มนีาคม 2541 “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี 
ไดเ้ปลีย่นสถานภาพจากมหาวทิยาลยัในควบคุมของรฐัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลและเปลีย่นชื่อเป็น 
“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี ถอืไดว้่าเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัรฐับาล  
 

1.2  ปรชัญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์  และพนัธกิจของมหำวิทยำลยั  
 ปรชัญำของมหำวิทยำลยั 
 มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจ ัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นทัง้สวนการศึกษา                
และสวนอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ท างานวิจัยพัฒนา                  
และใหบ้รกิารวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 
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ปณิธำนของมหำวิทยำลยั 
 ผลติบณัฑติที่มคีุณภาพและคุณธรรม ท างานวจิยั พฒันา และให้บรกิารวชิาการ เพื่อเสร ิมสร้าง
เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 
 วิสยัทศัน์ของมหำวิทยำลยั 

มุ่งมัน่  เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ฝเ่รยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลศิทางเทคโนโลยแีละการวจิยั 
มุ่งธ ำรง ปณธิานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและด ี
มุ่งสร้ำง ชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูใิหเ้ป็นทีภ่มูใิจของประชาคม 
มุ่งก้ำว  สู่ความเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก 

 พนัธกิจของมหำวิทยำลยั 
1. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศึกษาให้มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี  
2. พฒันาระบบการศกึษา ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ระบบการเรยีนรูแ้ละระบบการบรหิารงาน

ใหม้คีุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  
3. วจิยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
 

1 - 3 บทที ่1  

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
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1.4 รำยช่ือผูบ้ริหำรชุดปัจจบุนั  

  ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

อธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน 
อุปนายกสภามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.หรสิ สตูะบุตร 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.ไพบลูย ์ หงัสพฤกษ์ 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั อาจารย ์ดร.กฤษณพงศ ์ กรีตกิร 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.ไกรวุฒ ิ เกยีรตโิกมล 
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูพีสกุล 
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี อาจารย ์ดร.เกษรา วามะศริ ิ
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร.มรกต ตนัตเิจรญิ 
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร.นกัสทิธิ ์ ควูฒันาชยั 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยส์ุชาต ิ เพรดิพริง้ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยว์สิุทธิ ์ ดามาพงษ์ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา พวกุล 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร.ชติ เหล่าวฒันา 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี ศ.ดร.ชยัยทุธ    ชนิณะราศร ี  
ทีป่รกึษาอธกิารบดดีา้นนโยบายและแผน ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
ทีป่รกึษาอธกิารบดดีา้นกฏหมาย นายนิรุฒ มณพีนัธ ์
ทีป่รกึษาอธกิารบดดีา้นกฏหมาย (พสัดุ) นายปวรโรจน์  พานิชปฐม 
รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ เตยี 
รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร/ ผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท ์

รองอธกิารบด ีมจธ. บางขนุเทยีน รองศาสตราจารย ์ดร.โสฬส สุวรรณยนื 
รองอธกิารบด ีมจธ. ราชบุร ี รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จนัทรช์าวนา 
รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.บณัฑติ ทพิากร 

รองอธกิารบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ อาจารยธ์นิตสรณ์ จริะพรชยั 
รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.บณัฑติ ฟุ้งธรรมสาร 
รองอธกิารบดฝีา่ยบุคคล ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุภาณี เลศิไตรรกัษ์ 
รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา รองศาสตราจารย ์ดร.เชาวลติ ลิม้มณวีจิติร 
รองอธกิารบดฝีา่ยการเงนิและทรพัยส์นิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายบุคคล อาจารยช์ลารตัน์ ชยัสทิธิ ์
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ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ต่อ) 

ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กติเิดช สนัตชิยัอนันต ์
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ อาจารย ์ดร.นันทน์ ถาวรงักูร 
ผูช้่วยอธกิารบดวีทิยาเขตราชบุร ี อาจารย ์ดร.ทศพร ทองเทีย่ง 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑริา นพรตัน์ 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายกจิการนานาชาต ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อนรรฆ ขนัธะชวนะ 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันานกัศกึษา อาจารย ์ดร.วมิลสริ ิ ปรดีาสวสัดิ ์
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายนกัศกึษาเก่าสมัพนัธ ์ อาจารยว์ไิลวรรณ วพิุธานุพงษ์ 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันาการศกึษา นางวราภรณ์ ตราชู 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันาระบบการศกึษา นางอาภากร ผดุงสตัยวงศ ์
คณบดคีณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธชิยั แกว้เกือ้กูล 

คณบดคีณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี รองศาสตราจารยน์ฤมล จยีโชค 
คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ รองศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ ์ เจรญิกจิการ 
คณบดคีณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ อาจารย ์ดร.พฒันะ รกัความสุข 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรนุช เกดิสนิธช์ยั 
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเจรญิ ศริเินาวกุล 
คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง 
คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรฯ์ อาจารย ์ดร.วรีะพนัธุ ์ ชนิวตัร 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยัการจดัการและ
นวตักรรม 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พาสทิธิ ์ หล่อธรีพงศ ์

ผูอ้ านวยการสถาบนัการเรยีนรู ้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ 
ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาและฝึกอบรม-
โรงงานตน้แบบ 

รองศาสตราจารยบ์ุษยา บุนนาค 

ผูอ้ านวยการสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์-
ภาคสนาม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชติ เหล่าวฒันา 

ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์ อาจารยม์นตร ี สุภทัทธรรม 
ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ผูช้่วยศาสตราจารยน์ิธ ิ บุรณจนัทร ์

ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ ดร. ธรีาพร ชยัอรณุดกุีล 
ผูอ้ านวยการส านกัสวนอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย ์ดร. โสฬส สุวรรณยนื 
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ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ต่อ) 
โรงเรียนประถมศึกษำ / โครงกำรควำมร่วมมือ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนดรุณสกิขาลยั นายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา 
ผูอ้ านวยการบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังาน 
และสิง่แวดลอ้ม 

รองศาสตราจารย ์ดร.สรินิทรเทพ เตา้ประยรู 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ผูอ้ านวยการส านกังานอ านวยการ นางญาณี ศรแีสน 
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักบรหิารอาคารและ
สถานที ่

นายประพนธ ์ เรอืงวุฒชินะพชื 

ผูอ้ านวยการส านกังานคลงั นางปรญิดา เจมิจาตุผล 
ผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืง นายพรเทพ ฉตัรภญิญาคุปต์ 
ผูอ้ านวยการส านกังานยุทธศาสตร ์ นางสาววรรณา เตม็สริพิจน์ 
ผูอ้ านวยการส านกังานกจิการนกัศกึษา นายสมพร น้อยยาโน 
ผูอ้ านวยการส านกังานมหาวทิยาลยัสมัพนัธ์ นายสุวชิยั เศรษฐเสถยีร 
ผูอ้ านวยการส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล นางสาวฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ 
หวัหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน นางมาล ี สายวงศ ์
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักงานกจิการ
ต่างประเทศ 

นายรุง่ฤทธิ ์ หวงัอารยี ์

หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั นางสริพิร จกัรวาลพทิกัษ์ 
ผูอ้ านวยการส านกังานทะเบยีนนกัศกึษา นางสาวสุวรรณา เจยีมกจิจาเวโรจน์ 

 

1.5 จ ำนวนหลกัสตูร และจ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนหลกัสตูร 

 มจธ. มหีน่วยงานภายในทีม่หีน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอน รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวชิา 
จ านวน 8 คณะ บณัฑติวทิยาลยั จ านวน 2 แห่ง และสถาบนั ซึง่จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเฉพาะทาง
อกี 1 แห่ง ไดแ้ก่  

1. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
5. คณะวทิยาศาสตร ์
6. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
7. คณะศลิปศาสตร ์
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
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10. บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
11. สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม   

 มจธ. มหีลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 105 หลกัสูตร  จ าแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 32 
หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท 73 หลกัสตูร  และระดบัปรญิญาตร ี45 หลกัสูตร (รวมหลกัสูตรทีง่ดรบันักศกึษาและ
ยบุรวมหลกัสตูร 7 หลกัสตูร) รวมทัง้สิน้ 150 หลกัสตูร 
 จ ำนวนนักศึกษำ 

มจธ. มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 16,808 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 11,307 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 4,819 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 682 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในรุ่น
ปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 3,856 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,781 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
1,026 คน และระดบัปรญิญาเอก 49 คน  
 

1.6 จ ำนวนอำจำรยแ์ละบคุลำกร 
มจธ. มบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 2,050 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏบิตัิ

หน้าทีด่า้นการสอน/การวจิยั จ านวน 858 คน และปฏบิตัหิน้าทีส่ายสนบัสนุนจ านวน 1,192 คน  
 

1.7 ข้อมลูพื้นฐำนโดยย่อเก่ียวกบังบประมำณและอำคำรสถำนท่ี 
 งบประมำณ 

มหาวทิยาลยัมรีายรบัรวม 3,407.93 ลา้นบาท โดยมรีายไดท้ีส่ าคญั ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 
1,342.64  ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าเล่าเรยีน 1,007.19 ลา้นบาท รายไดโ้ครงการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 333.69 
ลา้นบาท รายไดบ้รกิารวชิาการ 366.82 ลา้นบาท  

อำคำรสถำนท่ี 
มจธ. มพีืน้ทีด่ าเนินการรวม 4 แห่ง ไดแ้ก่ พืน้ทีบ่ำงมด พืน้ทีบ่ำงขนุเทียน ศนูยบ์ริกำรทำงกำร

ศึกษำรำชบรุี และพืน้ทีเ่ช่าด าเนินการของศนูยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง (KMUTT City Center) โดยมี
พืน้ทีใ่ชง้านรวมทัง้สิน้ 422,858.83 ตารางเมตร 

มจธ. บางมด ตัง้อยู่เลขที ่126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  มพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 
134 ไร ่2 งาน 26 ตารางวา (ยงัไม่รวมพืน้ทีข่องทีด่นิใหม่) เป็นพืน้ทีเ่ช่าส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์
เริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2503 ประกอบดว้ยอาคารจ านวน 39 หลงั (รวมอาคารย่อย 2 หลงั) จากเดมิ 41 หลงั แต่ได้
ด าเนินการรือ้ถอนไป 2 หลงั คอื อาคารวศิวกรรมอุตสาหการ 2 และอาคารวศิวกรรมอุตสาหการ 3 ปจัจุบนัมพีื้นที่
ใชส้อยรวม 306,638.05 ตารางเมตร มจธ. บางมดถอืเป็นพืน้ทีห่ลกัและศูนยก์ลางในการบรหิาร/จดัการ และการ
จดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 

ในส่วนของการก่อสรา้งอาคารใหม่ ณ มจธ. บางมด ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งในปี 2555 ไดแ้ก่ 
“อาคารปฏิบติัการพื้นฐาน” ในพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดนิใหม่ที่มหาวทิยาลยัจดัซื้อเพื่อ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย พรัง่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนตามรูปแบบของ
มหาวทิยาลยัในระดบัสากล มแีผนว่าจะก่อสรา้งเสรจ็ในเดอืนพฤศจกิายน 2556  ส่วน “อำคำรท่ีจอดรถ” ซึ่ง
เป็นอาคารสูง 14 ชัน้ (High-rise Building) พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยั ประกอบด้วย Student 
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Plaza รา้นอาหาร รา้นคา้ ไปรษณีย ์ธนาคาร สถานทีจ่บัจ่ายสนิคา้ และสถานทีอ่อกก าลงั ฯลฯ ไดด้ าเนินการ
ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ และยงัอยู่ระหว่างเตรยีมความพรอ้มในการที่จะยา้ยหน่วยงานและหน่วยงานบรกิารต่าง  ๆ 
เขา้ไปใชพ้ืน้ทีใ่นระยะอนัใกลน้ี้ 

มจธ. บางขนุเทียน ตัง้อยูเ่ลขที ่49 ซอยเทยีนทะเล 25 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขต
บางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150  เป็นพื้นท่ีขยายของ มจธ. บางมด ห่างจาก มจธ. บางมด ประมาณ 10-12  
กโิลเมตร เป็นทีร่าชพสัดุพืน้ที ่200 ไร่ เริม่การใชพ้ืน้ทีต่ ัง้แต่ปี 2543 ปจัจุบนัมอีาคารตามแผนแม่บทในระยะแรก
จาก 3 ระยะ จ านวน 15 หลงั พืน้ทีใ่ชส้อย 109,303.88 ตารางเมตร ทัง้นี้ ในปี 2555 มจธ. บางขุนเทยีน ยงัคง
ด าเนินการก่อสรา้งอำคำรวิจยัและนวตักรรมกระบวนกำรชีวภำพ (Bioprocess Research & Innovation 
Building - BRI) จ านวน 1 หลงั ซึ่งได้รบังบสนับสนุนจากรฐัในโครงการแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิระยะทีส่อง (2553-2554) จ านวน 360 ลา้นบาท มแีผนว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืนมถุินายน 
2556  

ศนูยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำรำชบรีุ ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณประโยชน์ กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย ณ 
บา้นรางดอกอาว ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ีมพีืน้ทีจ่ านวน 1,117 ไร่ โดยมหาวทิยาลยัไดร้บัความ
รว่มมอืจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการใหค้ าปรกึษาแผนแม่บทและ
ร่วมวางแนวคิดหลกั ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์บรกิารทางการศึกษาราชบุรไีด้ด าเนินการก่อสร้างอาคารตาม
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็แลว้เสรจ็เกอืบทุกรายการ ไดแ้ก่ อาคารเรยีนรวม อาคารวจิยัและบรกิาร อาคารปฏบิตักิาร 
อาคารหอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง และถนนสัญจรหลกั ทัง้นี้ ยงัคงเหลอืเพียงอาคารหอประชุมที่ยงัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสรา้ง นอกจากนี้มหาวทิยาลยัยงัได้จดัสรรงบประมาณในการพฒันาโครงสรา้งทางกายภาพเพื่อพฒันา
พืน้ที ่ตลอดจนจดัเตรยีมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ตดิตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ระยะ 1 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า
และสายน าลงดนิ ระยะ 1 และโรงอาหาร เป็นต้น ส าหรบัที่พกัส าหรบันักศกึษา หน่วยงานหอพกันักศกึษาไดจ้ดัสรร
งบประมาณและด าเนินการก่อสรา้งหอพกัเพื่อรองรบัการเปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2556   
 ศนูยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง จุดประสงคห์ลกัของการจดัตัง้เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง ถ่ายทอด 
และบรกิารวชิาการแก่สงัคม ให้แก่บุคคลทัว่ไป ด้วยการสรา้งให้เป็นสถานที่นัดพบ (Meeting Place) ส าหรบั
แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และเน้นใหเ้ป็นสถานทีใ่นการด าเนินกจิกรรมใน 4 กจิกรรมหลกั คอื 

1. ศูนยก์ารศกึษาต่อเนื่องในเมอืง 
2. ศูนยพ์ฒันามอือาชพีและพืน้ทีเ่ช่า 
3. แกลลอรี่ให้เช่าส าหรบัการจดัแสดงสินค้า ผลงาน และจดักิจกรรมส่งเสรมิทางการตลาด (Event 

Market)  
4. จดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป 
นอกจากการใชจ้ดักจิกรรมดงักล่าวแลว้ ในปจัจบุนัศูนยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืงยงัเป็นเป็นสถานที่

เรียนส าหรบันักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ของสาขาวิชาการจดัการส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม และของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรฯ์ ดว้ย 

การเลือกจดัตัง้ศูนย์ฯ ให้อยู่ในย่านธุรกิจดงักล่าว เพื่อเป็นการช่วยส่งเสรมิให้บุคคลภายนอกและ
ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ สามารถเดนิทางมาตดิต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยั
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ได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทัง้ยงัช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จกัของนักเรียน 
นกัศกึษา นกัธุรกจิ และประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง 

เพื่อการด าเนินการกิจกรรมตามรายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการเช่าอาคารในพื้นที่
บรเิวณถนนสาทร เพื่อใชเ้ป็นอาคารของศูนยฯ์ มาแต่ตัง้แต่ปี 2544 และไดด้ าเนินการเรื่อยมา ต่อมาในปี 2554 
เพื่อให้มหาวทิยาลยัมพีื้นที่ถาวรเป็นของมหาวทิยาลยัเอง มหาวทิยาลยัจงึได้ด าเนินการก่อสร้าง “โครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรศนูยน์วตักรรมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรออกแบบ” (KMUTT Learning Square - KLS) ขึน้ ณ 
บรเิวณถนนกรุงธนบุร ีใกล้ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ในพื้นที่ใหม่ที่ได้มกีารจดัซื้อไว้ โครงการ
ดงักล่าวถอืเป็นมติใิหม่ของวงการการศกึษาที่ต้องการเชื่อมโยงโลกแห่งการเรยีนรูก้บัสงัคมเขา้ดว้ยกนัอย่างลง
ตวั พื้นที่ภายในอาคารนอกจากจะเป็นพื้นที่ส่วนการเรยีนรูแ้ล้วยงัจะประกอบด้วย พื้นที่รา้นค้า  พื้นที่จอดรถ 
หอ้งประชุม หอ้งสมดุ ฯลฯ ซึง่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีต่้องการ
พฒันาตวัเองใหม้ศีกัยภาพมากขึน้ โดยโครงการน้ีคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็สมบูรณ์ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2557  
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องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพฒันาแผน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศึกษามพีันธกิจหลัก คือ การเรยีนการสอน การวิจยั การบริการ
ทางด้านวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกัสถาบนัอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินการของสถาบนั เพื่อให้สถาบนัด าเนินการสอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ สถาบนัต้องก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
สถาบนัในการพฒันาแผนกลยทุธ ์นอกเหนือจากการพจิารณาอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้นของสถาบนัแลว้ จะต้องค านึงถงึ
หลกัการอุดมศกึษา กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐาน
วชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง ยุทธศาสตรด์า้นต่าง ๆ ของชาตริวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมชาต ิ และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมคีุณภาพ เป็น
ทีย่อมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร
สถาบนัและได้รบัความเห็นชอบจากสถาบนั โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัิ
สถาบนัตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555–2559) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ด้านการเรยีนการสอน 

การวจิยั การบรกิารทางดา้นวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้เพื่อวดัความส าเรจ็

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4พนัธกจิ 
6. มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตัิการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ

ผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสถาบนัและได้รบัความเหน็ชอบจากสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรชัญาหรือปณิธานและ
พระราชบญัญติัสถาบนัตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) 

มหาวทิยาลยัตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานทีข่บัเคลื่อนองค์กรด้วยแผนกลยุทธ์ ซึ่งต้องมี
การวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏบิตัิ และมกีารตดิตามและประเมนิผลตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 ไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) และจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ. 2555-2558 เพื่อใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานในระยะ 4 ปี (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2) ภายใต้กรอบทศิทางของแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 
ปี พ.ศ.2549 – 2563 หรอืที่เรยีกว่า KMUTT Roadmap 2020 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3) และกรอบแผนหรอื
นโยบายด้านอุดมศกึษา ตลอดจนทศิทางการพฒันาของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนัทุก
ระดบั อนัน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดยีวกนัเพื่อพฒันาอุดมศกึษาของประเทศ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.4)  

กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.5)
มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม มจธ.ผ่านกลไกการประชุมระดมสมอง โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-
2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.6) มผีู้บรหิารระดบัสูงเป็นที่ปรกึษาและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณบดี
และผู้อ านวยกาสถาบนั/ส านัก ผูแ้ทนอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ เป็นคณะท างาน โดยมปีระชุมหารอื/ระดมสมอง เพื่อ
จดัท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งตลอดเวลาของการจดัท าแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที่ 11 มผีู้ร่วมในการประชุมต่างๆ 
จ านวนทัง้สิน้ 151 คน (เอกสารหมายเลข 1.1.1.7)  

การจดัท าแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) เริ่มจากการทบทวนวิสัยทัศน์และ          
ทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั จากการถอดแผนพฒันาฯ 15 ปี ซึง่เป็นกรอบทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัระยะ
ยาว ที่ได้รบัอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2549 ตลอดจนศึกษาปจัจยัต่างๆ วเิคราะห์
สภาพแวดล้อมปจัจยัภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวทิยาลยั รวมถงึการเชื่อมโยงนโยบายของรฐับาล 
(รฐับาลคุณยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร)ี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555–2559) และแผนพฒันาระดบัประเทศอื่นๆ ทีค่าดว่าจะ
มผีลกระทบต่อการท างานของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.1.1.8) ร่วมกบัการระดมสมอง เพื่อยกร่างกรอบ
ทศิทางแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที่ 11 ที่เชื่อมโยงภาพรวมของกรอบทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ที่ก าหนด      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
8 ขอ้ 
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กลยุทธ ์เป้าหมายหลกั มาตรการ และตวัชี้วดัความส าเรจ็ เสนอทีป่ระชุมต่างๆ ในมหาวทิยาลยั ได้แก่ การประชุม
ผูบ้รหิารระดบัสูง คณะกรรมการประสานงานบรหิาร คณะกรรมการสภาวชิาการ (เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2555) 

แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้รบัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 9 
มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.9) โดยทศิทางการพฒันาของมหาวทิยาลยัในแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นการพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรสีู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่ง 
“คุณภาพ” เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฐานความรูด้ว้ยการผลติก าลงัคนระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีสรา้งงานวจิยัและพฒันา ตลอดจนใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีและมุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัโลก 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
การท างานโดยใช้แผนเป็นตวัขบัเคลื่อนองค์กร มหาวทิยาลยัได้ให้ความส าคญักบักระบวนการมสี่วน

รว่มของประชาคม ผ่านกลไกการระดมความคดิ ซึง่ในการจดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) มี
การจดัตัง้คณะท างานซึ่งเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาร่วมกนัท างานเพื่อที่จะให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ 
เขา้ใจและน ากรอบทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั ไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่ต้อง
สอดคลอ้งตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) และแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 
KMUTT Roadmap 2020 

กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ไปสู่คณะ ส านัก สถาบนั (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) ซึ่งในแผน    
กลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มกีารก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธข์องแต่ละ
หน่วยงานภายในและมกีารมอบหมายอย่างเป็นทางการ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2) หลงัจากที่สภามหาวทิยาลยั
อนุมตัแิผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แลว้ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าคู่มอืการขบัเคลื่อน (ร่าง) แผน
กลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที่ 11 (เอกสารหมายเลข 1.1.2.3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทศิทางการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัในช่วงแผนกลยุทธ ์ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ในการนี้ไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.
2555-2559) ฉบบัย่อ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.4) พรอ้มกบัแผ่นพบัแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2555-2559) 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.5) เผยแพร่ใหป้ระชาคม มจธ. รบัทราบ และเหน็ภาพองคร์วมของการพฒันามหาวทิยาลยั
ในอนาคต 

ผูบ้รหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลยั อธกิารบด ีรองอธกิารอาวุโสฝ่ายบรหิาร และรองอธกิารบดฝี่ายแผน
และสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดและท าความเขา้ใจการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์ด้วยการจดัท าแผนด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี 1+2 (เอกสารหมายเลข 1.1.2.6) เพื่อใหทุ้กหน่วยงานตระหนักถงึการมสี่วนรวมในการพฒันา
มหาวทิยาลยั ตามกรอบเชงินโยบายของผู้บรหิาร ทีม่เีอกภาพ และน าไปเป็นกรอบในการจดัท าแผนของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.7) โดยตอ้งค านึงถงึแผนกลยทุธ ์เป็นส าคญั และสอดคลอ้งตามเป้าหมายแผนกลยุทธ ์มจธ. 
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) และแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว KMUTT Roadmap 2020  

ขณะเดยีวกนั ทมีบรหิารของมหาวทิยาลยัมกีารเดนิสายไปพบผู้บรหิารหน่วยงานทุกหน่วยงานระดบั
คณะ ส านักและสถาบนั เพื่อชี้แจงทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั สรา้งความเขา้ใจให้หน่วยงานในการจดัท าแผน
ด าเนินงานและงบประมาณ 1+2 ซึง่เป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ ์5 ปีของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.1.2.8)   
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กองแผนงานในฐานะหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห ์และจดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยั ใหส้ามารถ
น าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั ไดด้ าเนินการจดัประชุมเครอืข่ายแผนฯ 
จ านวน 3 ครัง้ พรอ้มทัง้อบรมระบบ e-Project & e-Budgeting ใหห้น่วยงานสามารถจดัท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี (เอกสารหมายเลข 1.1.2.9)   

นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัยงัมนีโยบายเน้นการมสี่วนร่วมของประชาคม มจธ. จงึจดัให้มกีารประชุมระดม
สมองเชงิปฏบิตักิาร ซึ่งจดัต่อเนื่องทุกๆ 2-3 เดอืน ในชื่อโครงการ 6+1 Flagships ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวคดิมุมมองใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวทิยาลยัมคีวามเขา้ใจและ
รบัทราบทศิทางการพฒันาตามแผนฯ และเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง ทัง้นี้การประชุม
ระดมสมองดงักล่าวไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมประชุมไว ้3 Tracks ดงันี้ Track 1 เน้นบุคลากรสายวชิาการและ
ผูบ้รหิาร ทีใ่หค้วามส าคญัดา้นการก าหนดกลยุทธ ์แผนพฒันาและนโยบาย Track 2 เน้นบุคลากรสายสนับสนุน มุ่ง
การปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิฒัน์เพื่อสามารถแข่งขนักบั
ภายนอกได ้และTrack 3 กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) เน้นการน าแนวความคดิของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
มาทบทวนและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์(เอกสารหมายเลข 1.1.2.10) ซึง่ในการจดัเสวานา Track 1 ครัง้ที ่
30 หวัข้อ “ก าหนดตัวชี้วดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายหลกัของ มจธ. 
(KMUTT Super KPIs)” (เอกสารหมายเลข 1.1.2.11) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวดัผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตาม
เป้าหมายของ มจธ. อีกทัง้ท าให้การเชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างมหาวทิยาลยัไปสู่หน่วยงานและการเชื่อมต่อของ
ตวัชี้วดัระดบัหน่วยงานกบัมหาวทิยาลยัมคีวามสมบูรณ์ขึน้ ซึ่งผลที่ไดจ้ากการสมัมนาจะน าไปก าหนดตวัชี้วดัของ
มหาวทิยาลยัที่มคีวามสมบูรณ์ขึ้นและน าไปสู่การต่อรองผลงานระหว่างมหาวิทยาลยักบัหน่วยงาน ภายใต้การ
สนับสนุนจากมหาวทิยาลยั เพื่อสรา้งระบบการท างานและการประเมนิผลที่ด ีอนัน าไปสู่ระบบการประกนัคุณภาพ 
(TQM) ทีม่คีวามยดืหยุ่นต่อการขยายงานของมหาวทิยาลยัในอนาคต 
 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการทางด้านวิชาการ และการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

กลไกการถอดแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไปสู่การปฏบิตัิ มหาวทิยาลยัมกีาร
จดัท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏบิตัิการตามกระบวนการ
บรหิารงานและประเมนิผลทัว่ทัง้องคก์ร (Balance Scorecard หรอื BSC) (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1) 

ส าหรบักระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตัติามเป้าหมาย มจธ. ไดจ้ดัท าคู่มอืแผนกลยุทธ ์
มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และมีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน โดยรอง
อธกิารบดทีีร่บัผดิชอบพนัธกจิในแต่ละดา้น จดัท าแผนปฏบิตักิาร ซึง่ประกอบดว้ย  

(1) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา มจธ. พ.ศ. 2555-2559 (KMUTT Educational 
Development) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา (เอกสาร
หมายเลข 1.1.3.2) 

(2) แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันานักศกึษา  
(3) แผนปฏบิตักิารดา้นการวจิยั (เอกสารหมายเลข 1.1.3.3) 
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(4) แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาสู่ความเป็นสากล (Internationalization: 2012-2016) (เอกสารหมายเลข 
1.1.3.4) ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวชิาการ ครัง้ที่ 2/2555 วนัจนัทร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 (เอกสารหมายเลข 
1.1.3.5) อกีทัง้ก าหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณ FTEIO (Full Time Equivalent Internationalization Output)  
โดยก าหนดตวัชี้วดัความส าเรจ็ พร้อมเป้าหมายที่ชดัเจนและวดัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานได้ และน าเสนอต่อ
กรรมการงบประมาณ เมือ่คราวการประชุมครัง้ที ่13 วนัที ่25 ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.3.6)  

(5) แผนกลยุทธส์ านกังานอธกิารบด ีและ  
(6) แผนแม่บทดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารองคก์ร  
จากกรอบการพฒันามหาวิทยาลยัดงักล่าวข้างต้น มหาวิทยาลยัได้ถอดมาเป็นแผนด าเนินงานและ

งบประมาณประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัได้ปรบัการจดัท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณ ให้ต้องค านึงถงึแผนกลยุทธ์เป็นส าคญั โดยปรบัแบบเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าและ
แผนล่วงหน้าอกี 2 ปี เรยีกว่า “การจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง” หรอื “การ
จดัท างบประมาณ 1+2” โดยเริม่การด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2557  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัด าเนินการจดัแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 (เอกสารหมายเลข 1.1.3.7) ซึ่งครอบคลุมภารกจิหลกัของ
มหาวทิยาลยั ประกอบด้วย การจดัการเรยีนการสอน งานสนับสนุนการเรยีนการสอน งานวจิยัและบรกิารวชิาการ 
และท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และภารกจิเพื่อผลกัดนัวสิยัทศัน์หรอืผลกัดนัแผนกลยทุธ ์ 

ทัง้นี้มหาวทิยาลยัตระหนักถึงระบบการน าแผนไปสู่การปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร โดยการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อให้การท างานตามพนัธกจิเป็นไปตามวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้
มหาวทิยาลยัจงึก าหนดให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2 ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายแผน 
กลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 ซึง่แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2558 ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.8) จ าแนกตามแผนงานหรอืภารกจิหลกัของ มจธ. แบ่งเป็น
แผนงานผลติบณัฑติ แผนงานวจิยัและบรกิาร แผนงานบรกิารวิชาการ แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
แผนงานวสิยัทศัน์หรอืแผนด าเนินงานเพื่อผลกัดนักลยทุธ ์ทีก่ าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 และแผนงาน
สนับสนุนการผลติบณัฑติ ซึ่งมแีผนงานย่อย ได้แก่ งานบรหิารทัว่ไป เป็นแผนการท างานของส านักงานอธกิารบด ี
มจธ. บางขุนเทยีน และ มจธ. ราชบุร ีและแผนงานในกลุ่ม Knowledge and Learning Cluster ทัง้นี้แผนงาน
ดงักล่าวจะเน้นแผนงานของส านักหอสมุดส านักคอมพวิเตอร์ และสถาบนัการเรยีนรู้  พร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมาย
ผลผลติแต่ละแผนงานหลกั  

 

4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดั
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

มหาวทิยาลยัก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) (เอกสาร
หมายเลข 1.1.4.1) จ าแนกตามเป้าหมายหลกัของมหาวทิยาลยั 6 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(1) พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน (New Approach to Learning) 
(2) การสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการและวจิยั (S&T Core Capability and Clustering) 
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(3) การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ (Humanization) 
(4) การบรหิารจดัการและธรรมาภบิาล (Good Governance & Modern Management) 
(5) การสรา้งเครอืข่ายและใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Networking and Resource Utilization) 
(6) การพฒันาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
ในระดบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ. 2555-2558 ภายใต้กรอบนโยบายของรฐับาล ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐั ได้ก าหนดตัวชี้ว ัดแยกตามผลผลิตหลัก (ตามค าขอ
งบประมาณแผ่นดนิ) สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) เนื่องจาก
ช่วงเวลาของแผนฯ ทัง้สองทบัซ้อนกนัการก าหนดค่าเป้าหมายทัง้เชงิปรมิาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน จ าแนกตาม
ผลผลติ จงึเป็นการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารค าของบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 1.1.4.2) และ
มหาวทิยาลยัน างบประมาณแผ่นดนิรวมกบัเงนิรายได้ มาจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี มกีาร
ก าหนดตวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อวดัความส าเรจ็ตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี
ตามแผนกลยทุธ ์(เอกสารหมายเลข 1.1.4.3) 

มหาวทิยาลยัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตัแิละการวดัผล
ส าเรจ็ของการปฏบิตัิงานตามแผนกลยุทธ์ โดยในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นการด าเนินงานในช่วงแผนกลยุทธ ์
มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) มหาวทิยาลยัไดน้ าเครื่องมอืการวดัผลองคก์รแบบสมดุล (Balance Scorecard 
หรอื BSC) มาใชเ้พื่อก าหนดตวัชี้วดั “KMUTT Super KPIs” จากการขอให้ทุกหน่วยงานเสนอตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลัก 6 เป้าหมายของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 1.1.4.4) พร้อมก าหนด
เป้าหมายความส าเรจ็ที่จะท าข้อตกลงกบัผู้บรหิารมหาวทิยาลยั (Commitment) ส าหรบัใช้ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ผล 6 เดอืนหลงั) หรอืที่เรยีกว่า “Super KPIs” (เอกสาร
หมายเลข 1.1.4.5) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถประเมินผลการด าเนินงานบนศักยภาพของ
หน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน โดยคาดว่าจะเริม่ใช ้KMUTT Super KPIs กบัหน่วยงาน 
ในรอบการรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า

ระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งได้ด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัๆ 4 ด้าน คอื การผลติ
บณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  โดยมจธ. ไดก้ าหนดเป้าหมายการ
พฒันามหาวทิยาลยัตามแผนฯ เพื่อให้การท างานตามพนัธกจิเป็นไปตามวสิยัทศัน์ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ดใีนการ
ก้าวเดนิตามทศิทางที่ มจธ. ต้องการนัน้ หน่วยงานภายในของ มจธ. ต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนของ
มหาวทิยาลยัด้วยเช่นกนั ซึ่ง มจธ. ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง แยกตามแผนงาน/ภารกจิหลกั และก าหนดเป้าหมายผลผลติแยกรายเดอืน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิานและสะดวกต่อการตดิตามความก้าวหน้าและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปี 

มหาวทิยาลยัมกีารด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ทัง้ตามภารกจิหลกั 
และเป้าหมายหลกัของแผนกลยุทธ์ ไว้อย่างครบถ้วน โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมยงัคงมุ่งให้เป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ ภารกจิ และ KMUTT Roadmap 2020 ของมหาวทิยาลยัตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้(เอกสารหมายเลข 1.1.5.1) 
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(1) แผนงานการผลติบณัฑติ ด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน ให้นักศึกษามโีอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจดัการศึกษาให้สามารถผลติบณัฑติที่มคีุณภาพ ตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ “มี
ค่านิยมทีด่ ีมศีกัยภาพและความสามารถ และมคีวามเป็นผูน้ า” และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ มจธ. คอื “บณัฑติทีเ่ก่ง
และด”ี 

(2) แผนงานการวจิยั ที่ด าเนินงานต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาท ิพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและระบบส่งเสรมิการวจิยัทีแ่ขง่ขนัไดใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิส่งเสรมิการจดัหาทรพัยากรวจิยั และความ
ร่วมมอืกับภาคการผลิตและบรกิาร สร้างสิง่แวดล้อมที่เกื้อหนุนการวิจยั ดึงดูดนักวิจยักับนักศึกษาจากในและ
ต่างประเทศ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในสาขาวจิยัทีเ่ป็นจุดแขง็และสาขาใหม่ทีม่คีวามส าคญัเชงิยุทธศาสตร ์ส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์การวจิยัใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ และสรา้งผลกระทบจากผลงานวจิยั  

(3) แผนงานการบรกิารวชิาการ พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการในทุกมติ ิ“คน-คลงั-แผน” สู่การเป็น 
“องคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูง  มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื (High Performance and Sustainability Organization) ดว้ย
การสรา้ง/เพิม่เครอืข่ายและพนัธมติร ตลอดจนขยายฐานของแหล่งทรพัยากรจากการวจิยัและบรกิารวชิาการ เพื่อ
สรา้งรากฐานงานวจิยัทีด่ ีและตอบสนองความต้องการของสงัคมอย่างรวดเรว็และถูกต้อง อกีทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องคก์ร 

(4) แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้ความส าคญัต่อการพฒันาสงัคมนักศึกษาที่ด ี
(Student Community) ใหม้คีวามเขม้แขง็และพึง่ตนเองได ้และส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ตลอดจนมุ่ง
พฒันานกัศกึษาและบุคลากรใหม้คีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ (Humanization) มสีุขภาวะทีด่ ีและมคีวามสุข 

 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา   

มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัการตดิตามความก้าวหน้า และการประเมนิผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยพฒันาตัวชี้วดัที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลกัของแผนกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.1)  ซึง่มกีลไกการตดิตามประเมนิผลแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
แบ่งเป็นระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวทิยาลยั 

(1) ระดบัคณะ/ ส านัก/ สถาบนั มวีธิกีารตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Monitoring) ของ
หน่วยงานภายใน โดยผ่านกลไกการรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็นรายงานผล 6 เดอืน และรายงาน
ผลทัง้ปี 12 เดอืน โดยคณบดี/ผู้อ านวยการส านักหรอืสถาบนั จะรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อ
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ช่วยให้ผู้บรหิาร มจธ.รบัทราบความก้าวหน้า ปญัหา และอุปสรรคการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการปรบัปรุงแผนและกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้กลไกการ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมรบัฟงัการรายงานผล 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.2)   

(2) ระดบัมหาวทิยาลยั มกีารประเมนิผลการด าเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซึง่เป็นการวดัผล
ส าเรจ็ในการด าเนินงานภายใต้ประเดน็การพฒันา โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเรจ็ (KPI) ที่
ก าหนดไว ้พรอ้มทัง้ประเมนิผลผลติ (Output) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ทีเ่กดิขึน้ โดยมรีอบการ
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ประเมนิผลแผนกลยุทธ ์แบ่งเป็น 2 ระยะ คอืระยะครึง่แผน (ปี 2557) และระยะสิน้สุดแผน (ปี 2559) เพื่อน าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุแผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนกลยทุธ ์ในฉบบัต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน 
จากเดมิรายงาน 2-3 วนัต่อระยะการรายงานผล 6 เดอืน และ 12 เดอืน มาเป็นทุกวนัพฤหสับด ีจ านวน 2-3 
หน่วยงาน โดยตดิตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ของหน่วยงานระดบัคณะ/ ส านัก/ 
สถาบนั รายงานต่อคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ซึง่มอี านาจในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และประสทิธภิาพของ
การใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการปฏบิตัิงาน เพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานได้
ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพของ
หน่วยงาน ซึง่มหาวทิยาลยัได้ก าหนดแนวทางการบรหิาร ก ากบั และตดิตามการด าเนินงานประจ าปี ด้วยวธิ ีPlan-
Do-Check-Act (PDCA) อนัเป็นเครื่องมอืพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อใหม้ผีลการ
ด าเนินงานทีด่ขี ึน้ (เอกสารหมายเลข 1.1.6.3) 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา  

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1) ซึง่เป็นปีแรกของแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555–2559) โดย มจธ. ต้องน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนฯ ทุกๆ สิน้ปี ต่อสภามหาวทิยาลยัในช่วงต้น
ปีงบประมาณถดัไป อย่างไรกต็ามในการเสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าซึ่งมหาวทิยาลยัต้องเสนอ
สภามหาวทิยาลยัอนุมตัภิายในเดอืนกนัยายนของทุกปี เพื่อทีจ่ะไดใ้ชง้บประมาณไดท้นัทเีมื่อเริม่งบประมาณประจ า
ใหม่ กต็้องมกีารรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิในปีมีผ่่านๆ มา และรวมทัง้ผลด าเนินงานและผล
การใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีคาดการณ์ 12 เดอืน  

รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการรายงานผลงานใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยั ที่มาจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในส่วนที่เป็นงานต่อเนื่องและงานที่
พัฒนาขึ้นตาม 6 เป้าหมายหลัก ภายใต้แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ และการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่167 วนัที ่19 เมษายน 2556 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.7.2) 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรอืประเด็นยุทธศาสตร์ที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากปจัจยัภายนอกที่คาดว่าจะมผีลกระทบกบัการด าเนินงานของ มจธ.โดยผ่านกลไกการ
น าเสนอและระดมสมองระหว่างกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้บรหิารในการประชุม Retreat ซึ่งจดัประชุมเป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการท างานและศกึษาแนวทางการพฒันาในอนาคต โดยการประชุม 
Retreat แต่ละครัง้ มจธ.จะไดร้บัแนวทางและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารจะน าผล
นัน้มาปรบัปรุงและทบทวนกระบวนการท างานตามแผนการด าเนินงานของ มจธ. อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 
1.1.7.3) 

 



บทที ่2 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

1 - 9  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรงุแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี  

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการประชุมสภามหาวทิยาลยัร่วมกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั หรอืการประชุมนอก
รอบ (Retreat) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มจธ.ไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรบัปรุงแผนพฒันามหาวทิยาลยัใน
ดา้นต่างๆ อาท ิการพฒันาระบบประกนัคุณภาพของตนเอง (KMUTT’s TQM Model) เน้นนโยบายการจดัการที่
เขม้แขง็ในทศิทางเดยีวกนั โดยเน้นลูกคา้ เน้นกระบวนการดา้นคน เป็นไปแนวทาง Kaizen และ PDCA กบั DPSR 
(Design, Produce, Sale, Research) เป็นกระบวนการเชงิ Operating Unit (Business Unit) ทีม่กีารพฒันาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลยัน าแนวทางการพฒันา มจธ. สู่ความเป็นสากล Internationalization ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของอาเซยีน และ Globalization ทีไ่ดจ้ากการระดมสมอง ในคราวการประชุม KMUTT 
Retreat ครัง้ที่ 20 เสนอประเดน็ เรื่องความส าคญัของการพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นนานาชาตใินยุคแห่งการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เสนอแนะการก้าวสู่ความเป็นนานาชาตหิรอืสากล (Internationalization) ของ 
มจธ. ประเดน็ความคดิเหน็จากทีป่ระชุมเรื่อง “Strategies, Benefits and Risks for Internationalization of KMUTT” 
โดย มจธ. ต้องหาจุดเด่นด้านวชิาการแล้วสรา้งความร่วมมอือย่างแนบแน่นกบัมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัวจิยับาง
แห่งทีไ่ดท้ าบนัทกึความร่วมมอืกนั โดยแลกเปลีย่นหลกัสูตร มกีจิกรรมร่วมกนั มกีารคดัเลอืก/แลกเปลีย่นนักศกึษา 
เพิม่นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก การไดค้นจากหลายแห่งมาท างานรว่มกนั เป็นเครอืขา่ย Public private participation  

นอกจากนี้ยงัเสนอแนะในเรื่องของแผนพฒันา มจธ.ราชบุร ี(หรอืศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร)ี โดย 
“เสน้ทางการพฒันา มจธ. ราชบุร”ี ให้กรอบการพฒันาท าใหเ้ป็นพืน้ที่สเีขยีว และส่งเสรมิใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสขีาว 
Green & Clean University แนวทางทีต่้องพฒันาต่อไปคอืต้องท าภาพใหช้ดัเจนว่า การมศีูนยบ์รกิารทางการศกึษา
ราชบุรจีะช่วยการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัพืน้ทีภ่าคตะวนัตกได ้ภาพของการเรยีนการสอน การวจิยั บรกิาร
วชิาการ ควรเน้นให้เห็นประโยชน์ที่เกิดกบัเศรษฐกิจและสงัคมของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในที่สุด  
(เอกสารหมายเลข 1.1.8.1) อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นทัง้ในเรื่องการก้าวสู่ความเป็นสากล 
(Internationalization) และแผนพฒันา มจธ.ราชบุร ีมาปรบัปรุงกรอบการพฒันามหาวทิยาลยัในแผนกลยุทธ์ ให้
ชดัเจนเพิม่ขึน้  
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [8 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1.1.1.1  แผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.1.2  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ.2555 – 2558   
1.1.1.3  แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2549 – 2563  
1.1.1.4  แผนภูมคิวามเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที ่11 
1.1.1.5  กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธแ์ผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
1.1.1.6  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนกลยทุธ์มจธ.ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.1.7  รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม/ปรกึษาหารอื/ระดมสมองการจดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
1.1.1.8  การวเิคราะหส์ถานการณ์แวดลอ้ม และทศิทางของแผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11  
1.1.1.9  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2555 
1.1.2.1  การขบัเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิตั ิ
1.1.2.2  เป้าหมายในการด าเนินงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
1.1.2.3  คู่มอืการขบัเคลื่อน (ร่าง) แผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
1.1.2.4  แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบบัยอ่  
1.1.2.5  แผ่นพบัแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.2.6  คู่มอืการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556-2558 
1.1.2.7  แผนพฒันาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  
1.1.2.8  สรปุรายงานการเดนิสายทมีบรหิาร  
1.1.2.9  คู่มอืการใชง้านฉบบัที ่1ระบบจดัการแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะกลาง (1+2) 
1.1.2.10  สรปุผลการประชุม โครงการ 6+1 Flagships ประจ าปี 2555 
1.1.2.11  สรปุการสมัมนา 6+1 Flagships Track 1 ครัง้ที ่30  
1.1.3.1  แผนทีก่ลยทุธ ์ มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.3.2  แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา มจธ. พ.ศ. 2555-2559 เสนอสภามหาวทิยาลยั 
1.1.3.3  แผนปฏบิตักิารดา้นการวจิยั 
1.1.3.4  แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาสู่ความเป็นสากล 
1.1.3.5  รายงานการประชุมสภาวชิาการ ครัง้ที ่2/2555 วนัจนัทรท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2555 
1.1.3.6  รายงานการประชุมกรรมการงบประมาณ ครัง้ที ่13 วนัที ่25 ตุลาคม 2555 
1.1.3.7  แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
1.1.3.8  แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะครศุาสตร ์
1.1.4.1  ตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายหลกั 6 ดา้น ของแผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
1.1.4.2  เป้าหมายการด าเนินงานในแผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 
1.1.4.3  เอกสารงบประมาณ ฉบบัที ่3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1.1.4.4  คู่มอื Super KPI 
1.1.4.5  เดนิสาย Super KP  
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1.1.5.1  รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. 
1.1.6.1  การตดิตามประเมนิผลแผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.6.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
1.1.6.3  รายงานประจ าปี 2555 กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบด.ี 
1.1.7.1  รายงานผลการด าเนินงานของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1.7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
1.1.7.3  รายงานการประชุม Retreat 
1.1.8.1  KMUTT Retreat ครัง้ที ่20 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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องคป์ระกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศึกษามหีน้าที่พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับปรชัญาปณิธาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิและความพรอ้มของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวชิาการและวชิาชพี
ของสงัคม มกีารประเมนิหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑแ์ละตวับ่งชี้ของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 
 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
หมายถงึ ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม “ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน กรณีที่หลกัสูตรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม “ตัวบ่ง ช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา” ที่ก าหนดในภาคผนวก ค ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชพีต้องไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจาก
สภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
  (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสตูรเก่าหรอืหลกัสตูรปรบัปรงุทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยดึตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดอ้ย่างครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 
3 ขา้งต้นตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาทีก่ าหนด
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้แรกและอย่างน้อยรอ้ย
ละ 80 ของตวับ่งชีท้ีก่ าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสตูร 

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัให้มกีารด าเนินการให้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชีแ้ละทุกหลกัสตูร 
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เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหว่างคณะกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดับการศึกษา      
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาที่เน้นการวจิยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) 
มจี านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มี
จ านวนนักศกึษาที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหต ุ  : 

1. การนบัหลกัสตูรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ใหน้ับหลกัสูตรทีม่นีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนใน
รอบปีการศกึษาที่ท าการประเมนิ ส าหรบัการนับหลกัสูตรทัง้หมดให้นับหลกัสูตรที่ได้รบัอนุมตัใิห้เปิดสอนทุก
ระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรที่งดรบันักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลกัสูตรที่สภามหาวทิยาลยัอนุมตัใิห้ปิด
ด าเนินการแลว้ 

2. การนับจ านวนนักศกึษาใหน้ับตามจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) ในปีการศกึษานัน้ๆ 
และนบัทัง้นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทัง้ในทีต่ ัง้และนอกทีต่ ัง้ 

3. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่รบัผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรอื
เสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที่รบัผดิชอบบรหิารหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกนัทัง้หมดหรอืต่างชุดกไ็ด้ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 1.  เกณฑท์ัว่ไป  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
2.  เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ         

ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรงุหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  มจธ. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และหลกัสูตรปรบัปรุง  ตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และไดจ้ดัท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรื่อง 
ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอยีดหลกัสูตร  ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)  
ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2555 หลกัสูตรใหม่ และหลกัสูตรปรบัปรุงทุกหลกัสูตร ไดม้กีารด าเนินการตามระบบทีไ่ด้
ก าหนดไว ้(เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 
 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มจธ. มีระบบและกลไกการยุบรวมหรือการปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และได้จดัท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง ระบบ
และกลไกของการจดัท ารายละเอยีดหลกัสูตร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1)  ทัง้นี้ ใน
ปีการศกึษา 2555 ได้มกีารปิดหลกัสูตรตามระบบที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 2 หลกัสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.2.2 
และ 2.1.2.3) 
 

3. ทุกหลกัสตูรมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน กรณีท่ี
หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา” ท่ีก าหนดในภาคผนวก ค ส าหรบัหลกัสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รบัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรบัปรุงท่ียงัไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548) 
  ในปีการศึกษา 2555 มจธ. มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 143 
หลกัสูตร  โดยในปีดงักล่าว มจธ. ได้จดัท าหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ครบทุกหลกัสูตร  โดยทุกหลกัสูตรได้มกีารด าเนินการประเมนิผลตาม 
“ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน” เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอนในเอกสาร มคอ.7 (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.1 – 2.1.3.2) 
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4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคมุก ากบัให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ  
2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสตูร 
 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 มกีารก าหนดอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการประจ าคณะ สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั ในการควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการหลกัสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะจะท าหน้าที่กลัน่กรองการด าเนิ นการด้านหลักสูตรในระดับคณะ
คณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภาวิชาการจะท าหน้าที่กลัน่กรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัก่อนน าเสนอสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1 – 2.1.4.2)    
  กรณีหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง ทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิทุกหลกัสตูรมคีณะกรรมการรบัผดิชอบในการด าเนินการเสนอหลกัสูตร ซึง่ตามกลไกของมหาวทิยาลยัจะ
แต่งตัง้โดยคณะ แต่ต้องมกีารเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกให้สภาวชิาการให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอแต่งตัง้ 
และในคณะกรรมการดงักล่าวจะมอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้แรกและอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีท้ีก่ าหนดในแต่และปี ซึง่ระบุไวใ้น มคอ.2 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา” ดงันี้ 
 ขอ้ 1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร   
 ขอ้ 2  มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวชิา(ถา้ม)ี   
 ขอ้ 3  มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา   
 ขอ้ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 
 ขอ้ 5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา 
   ทัง้นี้ ประกาศรายชื่อของคณะกรรมการจะปรากฏในภาคผนวกของทุกหลกัสูตร และได้มกีาร
ด าเนินการประเมนิตามตัวบ่งชี้ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1.4.3 – 2.1.4.5)  
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5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคมุก ากบัให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสตูร 
 มจธ. มคีณะกรรมการประจ าคณะจะท าหน้าที่กลัน่กรองการด าเนินการด้านหลกัสูตรในระดบัคณะ
คณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภาวิชาการจะท าหน้าที่กลัน่กรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัก่อนน าเสนอสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลยั  ซึง่มกีารควบคุมก ากบัการด าเนินการใหค้รบถ้วน
ทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 และมกีารพฒันาหลกัสตูรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในขอ้ 4 โดยปรากฏขอ้มลูใน 
มคอ.7 หมวดที ่6 สรปุการประเมนิหลกัสตูร ขอ้ 3 และน ามาเป็นแผนในการพฒันาหลกัสตูรในหมวดที ่9  
แผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร ทัง้นี้ ส านักงานพฒันาการศึกษาและบรกิาร จะเป็นผู้ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมก ากับในแต่ละระดับให้มีการด าเนินการให้
ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า
รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1 – 2.1.5.3)   
    

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหว่างสถาบนักบัภาครฐัหรือภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดบั
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค1) 

-      
 

7. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
  มจธ. มหีลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 105 หลกัสูตร  จ าแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 
32 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท 73 หลกัสูตร  และระดบัปรญิญาตร ี45 หลกัสูตร (รวมหลกัสูตรทีง่ดรบันักศกึษา
และยุบรวมหลกัสูตร 7 หลกัสูตร) รวมทัง้สิน้ 150 หลกัสูตร  ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้พบว่า มจธ. มหีลกัสูตรระดบั
บณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) จ านวน 105 หลกัสูตร  คดิ
เป็นรอ้ยละ 70 ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เอกสารหมายเลข 
2.1.7.1) 
 

8. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลกัสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมด
ทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
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  มจธ. มนีักศกึษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท (เฉพาะแผน ก)  จ านวน 1,063 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จ านวน 682 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.38 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา ทัง้นี้ 
ยงัมนีกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ทีย่งัไมไ่ดเ้ลอืกแผนการศกึษาอกีจ านวน 1,638 คน (เอกสารหมายเลข 2.1.8.1)  
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 2 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน  [ 2 ขอ้ : 1, 2 ] 
การบรรลุเป้าหมาย : ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 

2.1.1.2 ขอ้มลูสรปุการด าเนินหลกัสตูรใหม ่และหลกัสตูรปรบัปรงุ ปีการศกึษา 2555 

2.1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า
รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 

2.1.2.2 ขอ้มลูสรปุการด าเนินการปิดหลกัสตูร ปีการศกึษา 2555 

2.1.2.3 ขอแจง้การปิดหลกัสตูร 

2.1.3.1 ข้อมูลสรุปการด าเนินการหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรปรบัปรุง และการปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 

2555 

2.1.3.2 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 

2.1.4.1 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 

2.1.4.2 ข้อมูลสรุปการด าเนินการหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรปรบัปรุง และการปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 

2555 

2.1.4.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 

2.1.4.4 บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การตดิตาม มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรและ 
บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การจดัท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรกลบัมาที ่
ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร  

2.1.4.5 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 

2.1.5.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท า 
รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 

2.1.5.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
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2.1.5.3 บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การตดิตาม มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรและ 
บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การจดัท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรกลบัมาที ่
ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร  

2.1.5.4 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 

2.1.7.1 สรปุจ านวนหลกัสตูรแยกตามคณะ และระดบัการศกึษา ปีการศกึษา 2555 

2.1.8.1 สรปุจ านวนนกัศกึษาและรอ้ยละของนกัศกึษาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยั 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

  

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสูงสุดทีต่้องการบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลกึทางวชิาการ เพื่อปฏิบตัิพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑติ  
ศกึษาวจิยั เพื่อการตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงันัน้ สถาบนัจงึควรมอีาจารย์
ทีม่รีะดบัคุณวุฒทิางการศกึษาในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิหรอืจดุเน้นของสถาบนั 

 
เกณฑก์ารประเมิน :  สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ               

ปีทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 

ขึน้ไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

กบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 
 

สตูรการค านวณ : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก = 
        

 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้    =   
 
หรือ 

1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา   = 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกในปีที่ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าทีม่กีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได ้
=   
 

หมายเหต ุ: 
1. คุณวุฒปิรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิี่ได้รบัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คุณวุฒขิองกระทรวงการศกึษาธกิาร กรณีที่มกีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายใน
รอบปีการศกึษานัน้ ทัง้นี้ อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้ าหรบัทีก่รณีบางสาขาวชิาชพี ทีคุ่ณวุฒิ
อื่นทีเ่หมาะสมกว่า ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2555 มจธ. มอีาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาตร ีจ านวน 24 คน วุฒปิรญิญาโท จ านวน 225 คน 
และวุฒปิรญิญาเอก จ านวน 452.5 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 701.5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.50 เมื่อ
เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 5.38 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย  : รอ้ยละ 60 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 64.50] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
 

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.2.1 สรปุวุฒกิารศกึษาของอาจารย ์ประจ าปี 2555 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปญัญาของประเทศ และมคีวามรบัผิดชอบที่
จะตอ้งส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์นสถาบนัท าการศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่าง 
ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิของสถาบนั 

 
เกณฑก์ารประเมิน :   สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ  

2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทียบกับ             
ปีทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 
1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 
และศาสตราจารยร์วมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

 
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค. และ ง 

1) ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกนั เปรยีบเทยีบกบัทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 
สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 
 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5  
 

คะแนนทีไ่ด ้  =      
 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัทีผ่่านมา =   รอ้ย

ละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการในปีที่ประเมนิ ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการในปีก่อนหน้าปีทีป่ระเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ต ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
คะแนนทีไ่ด ้=  

 
  
 

หมายเหต ุ:  การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
  

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2555 มจธ. มอีาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์จ านวน 360.5 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์จ านวน 182 คน รองศาสตราจารย ์144 คน และศาสตราจารย ์15 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ า
ทัง้หมด 701.5 คน เมื่อพจิารณาเฉพาะอาจารยท์ี่มตี าแหน่งทางวชิาการรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์ 
จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.67 เมือ่เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 3.78 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : รอ้ยละ 30 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 3.78 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 22.67] 
การบรรลุเป้าหมาย : ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.3.1 สรปุต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์ประจ าปี 2555 

 
 
 
 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                        
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมา 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมาทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั จ าเป็นต้องมกีารบรหิาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทัง้ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้                    
สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทัง้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก                 
ความคดิเหน็ของผู้เรยีน นอกจากนัน้ ยงัจ าเป็นต้องมบีุคลากรสายสนับสนุนทีม่คีุณภาพสอดคล้องกบัพนัธกจิ
และเป้าหมายของสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมแีผน

บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้างขวญัก าลงัใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันา

มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ
6. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน       
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และ

บุคคลากรสายสนบัสนุน 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 มจธ. ให้ความส าคญัและตระหนักถงึคุณค่าของการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน เพราะ
บุคลากรเป็นทรพัยากรที่มคี่ายิง่ของมหาวทิยาลยั ซึ่งหากบุคลากรสามารถปฏบิตังิานในหน้าที่ของตนเองได้
อย่างสมัฤทธิผ์ล กจ็ะเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัใหบ้รรลุวสิยัทศัน์และเป้าหมาย
หลกัของมหาวทิยาลยัได ้ 
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1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวดัผล
และมีแผนบริหารและพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหข้์อมลูเชิงประจกัษ์ 

ในปี 2546 มจธ.ร่วมกบัผูม้คีวามรูด้้านทรพัยากรบุคคลและผูเ้ชีย่วชาญด าเนินการศกึษาและวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์จากแหล่งต่างๆ ทัง้แหล่งปฐมภูมแิละทุติยภูมเิพื่อจดัท าแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากร 
(Training Road Map) และด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั 
โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 หมวด ตามขดีความสามารถหลกั (Core Competency) ของบุคลากรมหาวทิยาลยั 
(1) Organization คือความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏบิตัิงานและบรหิารงานที่มปีระสทิธภิาพ) (2) People 
คอืการพฒันาตนเองและการพฒันาทมีงาน และ (3) Function คอืความรูค้วามสามารถและทกัษะในงานทีป่ฏบิตัิ
รวมถงึทกัษะคอมพวิเตอรแ์ละภาษาองักฤษ และแบ่งกลุ่มบุคลากร (ขา้ราชการและพนักงาน) ออกเป็น 3 ระดบั 
คอื (1) ระดบัต้น (ยงัแบ่งออกเป็นระดบัต้น 1 ระดบัต้น 2 และระดบัต้น 3) (2) ระดบักลาง และ (3) ระดบัสูง 
โดยส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนินการพฒันาบุคลากรหมวด Organization และ People ส่วนหมวด Function 
ให้หน่วยงานที่บุคลากรสงักดัเป็นผูด้ าเนินการ ยกเว้นด้านภาษาองักฤษ มอบหมายใหค้ณะศลิปศาสตรด์ าเนินการ 
และดา้นคอมพวิเตอรม์อบหมายใหส้ านกัคอมพวิเตอรด์ าเนินการ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1.)  

นอกจากนี้ มจธ. จดัให้มกีารปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานใหม่ 
ท าใหไ้ดพ้บผูบ้รหิารของ มจธ. ไดร้บัฟงัโครงสรา้งและการบรหิารงาน ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนกลยุทธ์
ของมหาวทิยาลยั หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีต่นเองพงึจะไดร้บั และยงัไดจ้ดัให้
นกัเรยีนทุนทีส่ าเรจ็การศกึษา และคณาจารยท์ีก่ลบัมาจากการลาศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศไดเ้ขา้พบอธกิารบดี
และผู้บรหิารอื่นๆ เพื่อรบัทราบนโยบายและหารอืร่วมกนัซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานต่อไป รวมถงึยงัใช้
กลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดบั โดยมกีจิกรรมการพฒันาบุคลากร 
ประกอบด้วยการจดัฝึกอบรม/สมัมนา การให้ทุนการศกึษา การสนับสนุนการลาศกึษาต่อ ลาดูงานและท าวจิยั
รวมทัง้การส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม/สมัมนา ทัง้ภายในและต่างประเทศตามแผนการพฒันาบุคลากร
ประจ าปีของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2) 

ตัง้แต่ปี 2553 มจธ.ไดด้ าเนินการแต่งตัง้ “คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty 
Development KMUTT)” ทีม่วีตัถุประสงค์ในการเสนอนโยบายและแผน รวมถงึโครงการหรอืหลกัสูตรการพฒันา
คณาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. ใหม้คีวามสามารถในการเป็นครแูละนักวจิยัทีด่มีทีกัษะ ความรู ้ความสามารถที่
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.3) และจากที่ประชุม “คณะท างานพฒันาอาจารย์และ
นักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” ไดม้อบหมายให้สถาบนัการเรยีนรูร้่วมกบัส่วนพฒันา
ทรพัยากรบุคคลด าเนินการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจยัที่บรรจุตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ภายใต้
โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) ทีจ่ดัใหค้ณาจารยแ์ละนักวจิยัไดร้บั
การพฒันาใหเ้ป็นครแูละนักวจิยัทีด่ ีมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่มจีติอาสาในการ
บรกิารวชิาการ สามารถปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมการท างานของ มจธ. และเขา้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องทุกวนั
พฤหสับดแีละวนัศุกร ์โดยเริม่ด าเนินโครงการรุ่นที่ 1 เดอืนธนัวาคม 2554 ถงึพฤษภาคม 2555 รุ่นที่ 2 เดอืน
พฤษภาคม ถงึกนัยายน 2555 และรุ่นที ่3 เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 2556  ปจัจุบนัด าเนินการเป็นรุ่นที ่4 
เดอืนกรกฎาคม ถงึ พฤศจกิายน 2556 (เอกสารหมายเลข 2.4.1.4) 
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ตัง้แต่ปี 2554 มจธ. ได้แต่งตัง้ “คณะท างานแผนพฒันาการศึกษา” โดยมรีองอธกิารบดฝี่ายพฒันา
การศกึษาเป็นประธาน รว่มกบัผูบ้รหิารและผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นพฒันาการศกึษาระดมความคดิเหน็ใน
การก าหนดทศิทางการพฒันาการศกึษาและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิเป็น “แผนปฏบิตักิารด้านพฒันา
การศกึษา พ.ศ.2555-2559” และมกีลยุทธท์ี่ 1 การพฒันาอาจารย ์ที่มวีตัถุประสงค์พฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรู้
และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น สอดรับการปรับเปลี่ยนและความต้องการด้านการเรียนรู้ ของนักศึกษา การ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสาร ตลอดจนการศกึษาในศตวรรษที ่21 ซึง่หมายรวมถงึ
การพฒันาคณาจารยท์างด้านเทคนิคการสอนและการวดัผลด้วยที่มมีาตรการ/โครงการและกจิกรรมก ากบัไว้ 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1.5)  

ทัง้นี้ มจธ. ยงัมแีผนการพฒันาบุคลากรภายใต้ระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 1) ระบบ 
พีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ มพีีเ่ลีย้ง 2 ดา้น คอืดา้นวชิาการ/วจิยั และดา้นสงัคม ช่วยใหค้ าแนะน า/พฒันา
คณาจารย์และนักวิจยัใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการสอนและงานวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1.6) และ 2) ระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่สายสนับสนุน มีพี่เลี้ยง 3 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏบิตังิาน ด้านพฒันาการเรยีนรู ้และดา้นสงัคม ให้ค าแนะน า/พฒันาบุคลากรสายสนับสนุนใหส้ามารถปฏบิตังิาน
และพฒันาการท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.4.1.7) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยงัให้ความส าคัญกับการพฒันาบุคลากรโดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลและคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้มคีวามรู้ความสามารถด าเนินการจดัท า  
แผนกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2554 และเสรจ็สิ้นในเดอืนเมษายน 2555 และน าเสนอ
ท่านอธกิารบดแีละผู้บรหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลยั รวมถงึถ่ายทอดแผนกลยุทธด์งักล่าวใหก้บัผูบ้รหิารของ
คณะผ่าน “ที่ประชุมอธกิารบดแีละผู้บรหิารมหาวทิยาลยัพบผู้บรหิารคณะ/ส านัก” เป็นประจ าทุกเดอืนๆละ 1 
คณะ/ส านัก เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2555 ถึงปจัจุบนั เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมกนัหาแนวทางใน 
การพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.4.1.8) 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน            
ท่ีก าหนด 

มจธ. มกีารบรหิารและการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัทัง้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด โดยใชก้ลไกของคณะท างานและคณะอนุกรรมการในการบรหิารและสนับสนุนแผน 
การพฒันาดงักล่าว กล่าวคอื มจธ. แต่งตัง้ “คณะท างานกลัน่กรองการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั” ทีม่หีน้าที่
กลัน่กรองงานดา้นพฒันาบุคลากรและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์เพื่อเสนอเป็นนโยบาย และแผนเสน้ทางการ
พฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั (Training Road Map) รวมถงึแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี ให้กบั 
“คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั” เพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั ซึง่คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร
มหีน้าที่สนับสนุนการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ของ มจธ. ให้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ดงัทีไ่ดก้ล่าวในขอ้ 1 ผ่านการจดัการประชุมคณะท างานและคณะอนุกรรมการดงักล่าวขา้งต้น ทุกรอบ 2 เดอืน 
ซึ่งคณะท างานและคณะอนุกรรมการจะพจิารณาผลการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1)  
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นอกจากนี้ “คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” 
ได้มกีารประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรหิารและสนับสนุนการพฒันาคณาจารยภ์ายใต้ “โครงการพฒันาบุคลากร
ใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS)” โดยสถาบนัการเรยีนรูแ้ละส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลได้
รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมถงึปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ การแก้ไขปญัหา ทัง้น้ีคณะท างานฯ ยงัให้
ความเหน็และแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.2.2) 

โดยในปีที่ผ่านมาบุคลากรใหม่สายสนับสนุนที่ได้รบัการบรรจุได้เข้ารบัการปฐมนิเทศ นักเรยีนทุนที่
ส าเรจ็การศกึษา และคณาจารยท์ี่กลบัมาจากการลาศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศทุกคนได้เขา้พบอธกิารบดี
และผูบ้รหิารอื่น ๆ และเมื่อพจิารณาการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) 
และแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปีรวมถงึบุคลากรที่ไดร้บัการพฒันาตามกลไกการพฒันาบุคลากร เพื่อให้เกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ โดยก าหนด KPI การพฒันาบุคลากร มจธ. คอื บุคลากรทุกระดบั
ต้องไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 5 วนั/คน/ปี ทัง้นี้ นับรวมหมวด Function ทีใ่หห้น่วยงานทีบุ่คลากรสงักดัเป็น
ผูด้ าเนินการ เช่น คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยจีดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง เทคนิคการสอน
และการวดัผลทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอนส าหรบัอาจารยท์ัง้ภายในและ
ภายนอกคณะฯ และเพิม่พูนเทคนิคการสอนให้คณาจารยจ์ดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผล
สมัฤทธท์ีด่แีก่ผูเ้รยีน (เอกสารหมายเลข 2.4.2.3) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศจดัเสวนาพฒันาเทคนิคการสอนและ
การวดัประเมนิผล เรื่อง นักศึกษาศตวรรษที่ 21 กับศิลปะการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสรมิสร้างความเป้นเลิศ
ทางด้านการสอนใหก้บัอาจารยใ์ห้รูถ้งึเทคนิคการสอนและการวดัประเมนิผลท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการเรยีนรู้
ส าหรบันกัศกึษาและอาจารยส์ามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการวางแผนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2.4) เป็นตน้  

นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัไดส้นับสนุนทุนการศกึษาต่อคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ตัง้แต่ปี 
2551 เป็นต้นมา ดงันี้ 1) ระเบียบมหาวทิยาลยัฯ ว่าด้วยการพิจารณาพนักงานต าแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรอื
ขา้ราชการสาย ข. และสาย ค. เพื่อรบัทุนการศึกษาเฉพาะทางหรอืทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 
มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ  และสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันามหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ในปีงบประมาณ 2555 มบีุคลากรสายสนับสนุนได้รบัทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปรญิญาโท จ านวน 6 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1 คน (เอกสารหมายเลข 2.4.2.5) และ 2) ระเบยีบ
มหาวทิยาลยัฯ ว่าด้วยการสนับสนุนทุนการศกึษาเพื่อพฒันาบุคลากรสายวชิาการ พ.ศ.2555 มวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ดา้นวชิาการ การวจิยั  การบรกิารวชิาการ และ
การบรหิารจดัการใหม้คีวามเขม็แขง็ สามารถพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถของบุคลากรใน
วชิาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ปลูกฝงัความรูใ้หแ้ก่บุคลากรในระยะยาว และสรา้งแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิาน รวมถงึสนบัสนุนใหบุ้คลากรมคีุณวุฒทิีส่งูขึน้ในสาขาวชิาทีต่อบสนองต่อการด าเนินงานของคณะ 
และมหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีไ่ดร้บัอนุมตัโิครงการพฒันาบุคลากร จ านวน 2 หน่วยงาน คอื คณะศลิปศาสตร ์
มผีูไ้ดร้บัการสนบัสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ทัง้สิน้จ านวน 3 ราย และคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
และเทคโนโลย ีมผีูไ้ดร้บัการสนับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1 ราย (เอกสารหมายเลข 2.4.2.6) 
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มจธ. ได้ส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรที่จดัโดยองค์กรภายนอกจ านวน 64 คน รวม 24 
หลกัสตูร เช่น โครงการสมัมนาทางวชิาการเรื่อง “สารพนัปญัหาการพสัดุและระบบ e-GP” และโครงการพฒันา
ผูน้ าและนักบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อความส าเรจ็ในการบรหิารทุนมนุษย ์หลกัสูตร “การบรหิารทรพัยากร
มนุษยแ์ละกลยทุธอ์งคก์าร (HR&OS)” เป็นตน้  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.7)   

มจธ. ไดจ้ดัโครงการ Capacity Enhancement in Management (for KMUTT Executives) ; CEM 
หรอื โครงการพฒันาผู้บรหิารระดบักลางและระดบัสูงที่รวมทัง้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจในมติกิารบรหิารงาน 3 ด้าน คลอบคลุมการด าเนินงาน 2 ส่วน 
คอื การบรรยายและการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากวทิยากรใน 3 หวัขอ้ คอื Financial Management / Strategic 
Human Resources Management และ Leadership และการอบรมเชงิปฏบิตักิารและบูรณาการทีแ่บ่งกลุ่มตาม
คณะ/ส านัก จ านวน 2 รุ่น ให้ทดลองน าความรู้ที่ได้รบัมาปฏบิตัจิรงิภายในคณะ/ส านัก (เอกสารหมายเลข 
2.4.2.8)   

มจธ. ไดจ้ดัโครงการวจิยัมหาวทิยาลยั” หรอื University Research – UR เป็นโครงการทีไ่ดเ้ริม่
ด าเนินงานมาตัง้แต่ปี 2546 และไดร้บัการจดัตัง้หน่วยงานอย่างเป็นทางการในปี 2547 ท าหน้าทีใ่นการสานต่อ
แนวคดิในการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้การวจิยัตามแนวทาง Six Sigma รวมทัง้ปรบักระบวนทศัน์ในการคดิ 
การตดัสนิใจและการบรหิารจดัการใหแ้ก่บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั โดยในระยะเริม่ต้นไดจ้ดัการอบรมใหก้บั
ผู้บรหิารระดบักลางของมหาวทิยาลยั ต่อมาได้ด าเนินการต่อเนื่องกบับุคลากรระดบัปฏบิตักิารสายสนับสนุน
ทัง้นี้ ในปี 2555 ไดด้ าเนินการโครงการเป็นรุ่นที ่6 แบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1  “การเรยีนรู้
คอืความสุข” และระยะที ่2 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้น  (เอกสารหมายเลข 
2.4.2.9)   

มจธ. มนีโยบายใหแ้ต่ละคณะจดัท าแผนการให้ความรูด้้าน TQM โดย Trainer ที่แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คอื Trainer กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ และ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ที่ผ่านการเขา้ร่วม “โครงการ 
Train the Trainer” เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู ้TQM แก่บุคลากรท่านอื่นๆ ภายในคณะ ทัง้นี้ในการจดัท า
แผนของแต่ละคณะนัน้ขึน้อยู่กบัความพร้อมของแต่ละคณะเองว่าจะด าเนินการหรอืจดัรูปแบบการให้ความรู้
อย่างไร โดยงานประกนัคุณภาพฯ จะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรกึษาตลอดการด าเนินการ  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2.10) และเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดในการให้ความรู ้หลายคณะได้ด าเนินการ workshop 
โดย base-on the job training นอกจากนี้ยงัม ี“โครงการ Facilitator” ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้แ้ทนหน่วยงาน
ระดบัคณะเขา้ใจความหมายและหลกัการหลกัการบรหิารโดยขอ้เทจ็จรงิ (Management by Fact) และน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขบัเคลื่อนการด าเนินการด้าน TQM ให้กับหน่วยงานระดบัคณะอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 2.4.2.11) ทัง้นี้ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล ส านักงานอธกิารบดี เป็นหน่วยงานน าร่องใน
การด าเนินโครงการ TQM for HR โดยมวีตัถุประสงค์ใหบุ้คลากรส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลมคีวามเขา้ใจถงึ
ความจ าเป็นของ TQM ตลอดจนความหมาย หลกัการ และแนวคดิของ TQM และสามารถน าหลกัการของ 
TQM และวถิ ีTQM มาปรบัเปลีย่นกระบวนการประจ าเป็นวถิ ีTQM (TQMly Process) ตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
ในปจัจุบนัด าเนินการเป็นปีที ่2 ระยะที่ 2 แล้ว รวมถงึขยายผลการด าเนินงานโดยจดัโครงการดงักล่าวให้กบั
บุคลากรกองแผนงานดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.2.12-2.4.2.13)   
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มจธ. สนับสนุนและบรหิาร “แผนปฏบิตักิารด้านพฒันาการศกึษา พ.ศ.2555-2559” ที่มกีลยุทธ์การ
พฒันาอาจารยใ์ห้มคีวามรูแ้ละทกัษะต่างๆ ที่จ าเป็น สอดรบัการปรบัเปลี่ยนและความต้องการดา้นการเรยีนรู้
ของนักศกึษา การเปลีย่นแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสาร ตลอดจนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 
โดยใหร้องอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษาขบัเคลื่อนแผนการด าเนินงานในฐานะผูก้ ากบักลยุทธ ์และใหค้ณบด/ี
ผูอ้ านวยการ และหน่วยงานที่มภีารกจิที่สอดรบักบักลยุทธ์เป็นผู้รบัผดิชอบ ผ่านกลไกการสื่อสารแผนปฏบิตักิารฯ 
ไปยงัส่วนงานต่างๆ พร้อมกับท าความเข้าใจถึงเป้าหมายหลกั และสร้างกลไกการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นพลังร่วมในการขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.4.2.14)  

มจธ. สนบัสนุนและบรหิารระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน โดยใหห้น่วยงาน
ก าหนดรายชื่อพี่เลี้ยงให้กบัคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ คดิเป็นผลส าเรจ็ 100% กล่าวคอื 
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมพีี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ ตามที่ก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2.15-2.4.2.16) จากผลส าเรจ็ที่ไดก้ล่าวขา้งต้นอาจจะกล่าวได้ว่า มจธ. มกีารบรหิารและให้การ
สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไวใ้นทุกกจิกรรม 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขสภาพท่ีดีและสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร                
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี มสีวสัดกิารสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ใีหก้บัคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน  โดยงานพยาบาล  สงักดัส านกังานอธกิารบดรีบัผดิชอบดา้นสุขภาพและอนามยั  และมี
งานสวสัดกิาร  สงักดัส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลรบัผดิชอบดา้นสวสัดกิารของบุคลากร  ซึง่เป็นการสรา้งขวญั
และก าลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยงานพยาบาล
ไดด้ าเนินการดา้นต่าง ๆ  ดงันี้ 

ด้านการดูแลรกัษาพยาบาลบุคลากรและนักศึกษา โดยแพทย์ทัว่ไปและแพทย์เฉพาะทาง เช่น  
แพทยเ์ฉพาะทางอายุรกรรม แพทยท์างหู-คอ-จมูก และจติแพทย ์เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2555 ผูใ้ช้บรกิาร
ดา้นดแูลรกัษาพยาบาล มจี านวนทัง้สิน้  58,701 ราย (นบัจากจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร) เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีง่าน
พยาบาลบางมด 51,331 ราย ผู้ใช้บรกิารที่งานพยาบาลบางขุนเทยีน 7,270 ราย เมื่อพจิารณาตามประเภท
กิจกรรม พบว่า ประเภทบรกิารที่มผีู้ใช้บรกิารมากที่สุด ได้แก่ บริการจ่ายยาสามญัโดยพยาบาลวิชาชีพ 
รองลงมา ไดแ้ก่ บรกิารตรวจรกัษาโรค และใหบ้รกิารพยาบาลอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 55.20, 34.53  และ 9.69 
ตามล าดบั (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1) ทัง้นี้  งานพยาบาลได้มกีารส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโดย
แบบส ารวจออนไลน์  พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นมเีก้าอี้นัง่รอพบแพทย/์รอรบัยาอย่างเพยีงพอ  
(ค่าเฉลีย่ 4.2.4) รองลงมา คอื เจา้หน้าที่จุดบรกิารพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลา และสถานทีก่วา้งขวาง 
สะอาด เพยีงพอ (ค่าเฉลีย่ 4.08) และผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจดา้นระยะเวลาในการรอแพทยต์รวจ (ค่าเฉลีย่ 3.90)    
อยา่งไรกต็ามผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (เอกสารหมายเลข 2.4.3.2) 

ดา้นส่งเสรมิ/สรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค งานพยาบาลไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการส่งเสรมิ/สรา้ง
เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคแก่นกัศกึษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัโดยไดจ้ดัโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการจดั
ตรวจสุขภาพประจ าปี  โครงการเรารกัษ์สุขภาพกบั มจธ. โครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค  โครงการ “มจธ. ร่วม
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ใจ ต้านภยัโรคมะเร็งเต้านม”  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การส่งเสรมิและป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพแบบองค์รวม กับ มจธ.” โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าดื่ม โครงการเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหาร    
โครงการ “คดักรองสุขภาพสู่ประชาชน 2556”  เป็นตน้   

อนึ่ง โครงการจดัตรวจสุขภาพประจ าปี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดัโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากรและครอบครวัทุกปี โดยจดัสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนสงิหาคม  ในระหว่างวนัที ่
21-24 สงิหาคม 2555 มวีตัถุประสงคใ์นการจดัโครงการนี้ขึน้เพื่อกระตุ้นใหบุ้คลากร มจธ. ตระหนักในการดูแล
สุขภาพตนเอง  ดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและค้นหาความผดิปกติที่อาจเกดิขึน้ ลดค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลที่อาจเกิดจากการเจบ็ป่วยที่รุนแรง  และเพื่อทราบถึงสถานะสุขภาพบุคลากร มจธ. ที่ได้รบั
บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยได้รบัความร่วมมอืจากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล ในการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเอกซเรยป์อด และจดัแพทยม์าใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ โรงพยาบาลบางปะ
กอก 1 ในการตรวจมะเรง็ปากมดลูกและคล าหาก้อนเนื้อทีเ่ต้านม บรษิทัภูมริงัสจี ากดั ในการตรวจความเสีย่ง
ต่อมะเรง็เตา้นมในสตร ี โดยวธิแีมนโมแกรมและอลัตราซาวดเ์ต้านม ตรวจหาความผดิปกตใินช่องทอ้ง โดยอลั
ตราซาวดช์่องทอ้ง และการตรวจหาความหนาแน่นของกระดกู เป็นต้น ในส่วนของงานพยาบาลทีไ่ดด้ าเนินการ
เองนัน้  ได้แก่  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) ซึง่ผู้รบับรกิารส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 58.0) มคีวามพงึพอใจใน
ระดบัดมีาก และผูร้บับรกิารรอ้ยละ 37.6 มคีวามพงึพอใจระดบัด ี(เอกสารหมายเลข 2.4.3.3)   

ในส่วนของโครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคให้แก่บุคลากรและครอบครวั  เช่น  โครงการฉีดวคัซนี
ป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล ซึง่เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที ่8 ส าหรบัในปีงบประมาณ 2555 งานพยาบาล
ไดด้ าเนินการโครงการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ใหแ้ก่บุคลากรและครอบครวั มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งภูมคิุม้กนัและ
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล ด าเนินการในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2556 จ านวนผู้รบับรกิารทัง้สิ้น 
1,057 ราย ซึ่งจ าแนกเป็นบุคลากร มจธ. จ านวน 747 ราย และผู้เขา้ร่วมโครงการ/ญาต ิจ านวน 310 ราย 
นอกจากนี้งานพยาบาลไดจ้ดับรกิารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ดงักล่าวใหก้บับุคลากร  นักเรยีน และผูป้กครองของ
โรงเรยีนดรุณสกิขาลยั จ านวน 107 ราย (บุคลากร จ านวน 43 ราย นักเรยีน จ านวน 40 ราย และผู้ปกครอง
นักเรยีน จ านวน 24 ราย) ทัง้นี้ งานพยาบาลได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการฉีด
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล พบว่า ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุดในทุกด้าน นอกจากนี้ได้มี
การสอบถามหลงัจากไดฉ้ีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่แลว้  ปีทีผ่่านมาไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไขห้วดัหรอืไขห้วดัใหญ่ คดิ
เป็นรอ้ยละ 61.10 ในกลุ่มที่ป่วยซึ่งมรีอ้ยละ 28.20 นัน้มคีวามถี่ในการป่วยด้วยโรคไขห้วดัหรอืไขห้วดัใหญ่
น้อยลงรอ้ยละ 21.80 และปว่ยมากขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.20 เท่านัน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.4) 

โครงการ “มจธ. ร่วมใจ ต้านภยัโรคมะเรง็เต้านม” งานพยาบาลไดร้่วมมอืกบัสถาบนัมะเรง็แห่งชาติ
ในการตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมดว้ยวธิีตรวจแมมโมแกรมและอลัตราซาวด์ภายในรถเอกซเรยเ์คลื่อนที่ของ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ไดแ้ก่ ขา้ราชการ  ขา้ราชการบ านาญ  
และลกูจา้งประจ าของมหาวทิยาลยั  โดยผูเ้ขา้รว่มโครงการดงักล่าวสามารถใชส้ทิธกิารเบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ 
(ส าหรบัพนักงานของมหาวทิยาลยัที่ไม่สามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลได้นัน้ งานพยาบาลได้มกีารแนะน าให้
ตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมในช่วงการตรวจร่างกายประจ าปีบุคลากร ซึ่งจะจดัในช่วงสปัดาห์ที่ 3 ของเดอืน
สงิหาคมของทุกปี  แต่พนักงานดงักล่าวต้องเสยีค่าใช้จ่ายเอง แต่ในราคาที่ถูกกว่าการตรวจรกัษาทัว่ไป) มี
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จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 40 คน ซึ่งได้มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ผลสรุปจากการ
ประเมนิ  พบว่าผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกดา้น (เอกสารหมายเลข 2.4.3.5)   

เมื่อวนัเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556  งานพยาบาลได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การ
ส่งเสรมิและป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม กบั มจธ.” เพื่อใหค้วามรูเ้ชงิปฏบิตักิารแก่บุคลากรที่
เจบ็ป่วยเรือ้รงัดว้ยการแพทยท์างเลอืก อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สามารถดแูลสุขภาพของตนเองอยา่งถูกต้องและเหมาะสม  มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้จ านวน 55 คน  จากการ
ประเมนิความพงึพอใจ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในภาพรวมของการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใน
ระดบัมาก (เอกสารหมายเลข 2.4.3.6)   

ส าหรบัโครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าดื่ม  เพื่อตรวจตดิตามคุณภาพน ้าดื่มฟรภีายในมหาวทิยาลยัให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภบิาลน ้าดื่ม  ในปีงบประมาณ 2555 งานพยาบาลไดด้ าเนินการรวมทัง้สิ้น  2  
ครัง้ ผลการตรวจครัง้ที ่1 พบว่าจ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 116 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน 4 จดุ  ผลการตรวจครัง้ที ่2 พบว่า จ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 32 
จุด  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 1 จุด  ซึง่ไดด้ าเนินการแจง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบและด าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ข  นอกจากนี้งานพยาบาลไดด้ าเนินการโครงการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ จาก
การสุ่มเก็บตวัอย่างอาหารจากร้านอาหารที่ให้บรกิารภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 33 รา้นค้า เพื่อตรวจสาร
ปนเป้ือนและเชือ้ก่อโรคทีเ่กดิจากน ้าและอาหารเป็นสื่อทัง้หมดจ านวน 163 ตวัอย่าง พบว่า  รอ้ยละ 100 ทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  รวมถึงการสุ่มตรวจภาชนะสมัผสัอาหารจากร้านอาหารที่ให้บรกิารภายในมหาวทิยาลยั 
จ านวน 59 ตวัอยา่ง  พบการปนเป้ือนจ านวน 13 ตวัอย่าง  ตลอดจนการสุ่มตรวจมอืผูส้มัผสัอาหารจากรา้นคา้  
จ านวน 33  ตวัอย่าง  พบการปนเป้ือน  จ านวน 7 ตวัอย่าง  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.7)  จากผลการตรวจ
คุณภาพน ้าดื่มและอาหารขา้งต้น  แสดงใหเ้หน็ว่ามหาวิทยาลยัไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ ดา้นสุขภาพอนามยั
อย่างต่อเนื่อง อนัจะส่งผลต่อคุณภาพชวีติของประชาคมในมหาวทิยาลยั  ทัง้นี้งานพยาบาลไดส้่งผลการตรวจ
คุณภาพน ้าดื่มและอาหารใหก้บัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและผูป้ระกอบการไดร้บัทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
พรอ้มกบัการจดัโครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการรา้นค้าอาหารภายในมหาวทิยาลยั  ในชื่อโครงการ
อบรม “โครงการอาหารปลอดภยั กบัมจธ.” ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2556  ณ หอ้งบรรยาย 2201 ชัน้ 2 อาคาร
เรยีนรวม 2 (CB2)  เวลา 13.30–16.00 น. เพื่อให้ผูป้ระกอบการรา้นอาหารไดม้คีวามรู ้เกดิความตระหนัก 
สามารถด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขการจดัการอาหารใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหาร โดยมตีวัแทน
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารจ านวน 62 คน เขา้รว่มโครงการอบรม นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพใหก้บัประชาคม
ในมหาวทิยาลยัแลว้  งานพยาบาลไดน้ าองคค์วามรูท้างวชิาการเพื่อการบรกิารแก่สงัคม  โดยจดัโครงการ “คดั
กรองสุขภาพสู่ประชาชน 2556”  ซึ่งได้ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอรเ์นชัน่แนล ในการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆแก่ประชาชนผู้สนใจทัง้เพศหญงิและเพศชายโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วม
โครงการ  ได้แก่  พนักงานของมหาวทิยาลยั ลูกจ้างโครงการ แม่บ้านท าความสะอาด พนักงานรกัษาความ
ปลอดภยั  และผูส้นใจทัว่ไป ในวนัเสารท์ี ่9 มนีาคม 2556 เวลา 0.7.00–15.00 น. มจี านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
โดยตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืดและไขมนัในเลอืด  และวดัดชันีมวลกาย รวมทัง้สิน้ 101 คน จ านวนผู้เขา้ร่วม



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 22 บทที ่2 

โครงการโดยตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 57 คน  และตรวจคดักรองมะเรง็เต้านม  64 คน  จากการประเมนิ
ความพงึพอใจ พบว่า ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น (เอกสารหมายเลข 2.4.3.8)   

งานพยาบาลยงัไดด้ าเนินการจดับรกิารดา้นสุขภาพใหผู้ใ้ชบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ  ซึง่รวมทัง้การใหก้าร
บรกิารดา้นสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ  ไดแ้ก่  นกัศกึษา  นกัศกึษาโครงการแลกเปลีย่น  และ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัที่เป็นชาวต่างประเทศ ทัง้นี้  งานพยาบาลได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้  พบว่า  ผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศมคีวามต้องการการบรกิารของงานพยาบาล  โดยรวมใน
ระดบัมาก-มากทีสุ่ด (เอกสารหมายเลข 2.4.3.9)  

นอกจากน้ี งานพยาบาลยงัได้จดัโครงการเฝ้าระวงัโรคระบาดใน มจธ. เช่น โรคไขเ้ลอืดออก  ได้
ด าเนินการใหทุ้กหน่วยงานในมหาวทิยาลยัก าจดัลูกน ้าและยุงลาย  อบรมแม่บา้น  คนงาน  คนสวน ใหค้วามรู้
ด้านโรคระบาดและให้ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย  และหน่วยงานพยาบาลได้จดัให้พ่นเคมฆี่าลูกน ้าและยุง 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้  และไดผ้ลติโลชัน่ตะไครห้อมใหฉ้ีดตามซอกตกึ-อาคาร  เพื่อไมใ่หเ้ป็นทีอ่ยูข่องยงุ 

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน                  
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

มจธ. มกีารติดตามการพฒันาบุคลากรทัง้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในหลากหลาย
รปูแบบ เช่น โครงการ Research Forum ครัง้ที ่6 การจดักจิกรรมใหค้ณาจารยแ์ละนักวจิยัพบผูบ้รหิารหรอืผูท้ี่
มปีระสบการณ์ในด้านการสอนและการวจิยั เพื่อเป็นเวททีี่จะได้น าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการพฒันาไปแล้วนัน้มา
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานซึง่ถอืเป็นการตดิตามการพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นงาน
สอนและงานวจิยัดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1) นอกจากนี้ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลมกีลไกในการตดิตาม
ผู้เข้ารบัการอบรมในโครงการต่างๆ ที่ผ่านการอบรมไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ไปยงัผู้บงัคบับัญชาผ่าน
แบบสอบถามเพื่อทราบถงึการน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการอบรมไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการมากน้อยเพยีงใด อาท ิโครงการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร ระดบัต้น 1 
รุ่นที่ 7 พบว่า ผู้บงัคบับญัชามคีวามเห็นว่าผู้เขา้รบัการอบรมมเีจตคติที่ดต่ีองานที่ท าสูงมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอืความสามารถในการพฒันางานอย่างต่อเนื่อง มคีวามรูใ้นงานที่ท า มคีวามสามารถในการท างาน
เป็นทมี และสามารถสื่อสารสรา้งความเขา้ใจกบับุคคลโดยรอบไดอ้ยู่ในระดบัดมีาก (เอกสารหมายเลข 2.4.4.2) 
หลกัสตูรสนทนาภาษาองักฤษส าหรบัต าแหน่งงาน พบว่า ผูบ้งัคบับญัชามคีวามเหน็ว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมกีาร
น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้และตรงกับความคาดหวัง รวมถึงการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานได้ในระดบัดมีาก (เอกสารหมายเลข 2.4.4.3) รวมถงึ “โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สาย
วชิาการ (The New Academic Staff; NAS)” ทีม่หาวทิยาลยัใหผู้บ้รหิารของหน่วยงาน 1 คน เป็นตวัแทนในการ
ตดิตามดแูลบุคลากรทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ โดยมหาวทิยาลยัจะเรยีนเชญิตวัแทนหน่วยงานร่วมประชุมหารอืเรื่อง
ดงักล่าวเป็นระยะๆ นอกจากนี้สถาบนัการเรยีนรู้และส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลยงัได้เชญิบุคลากรที่ผ่าน
โครงการฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แสดงความเห็นและบอกเล่าถึงการน าความรู้และทกัษะที่ได้รบัจาก
โครงการไปประยกุตใ์ช/้พฒันาการท างานกบับุคลากรทีก่ าลงัเขา้รว่มโครงการฯ และรวมถงึรองอธกิารบดอีาวุโส
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ฝ่ายวชิาการได้เชญิบุคลากรที่ผ่านโครงการฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และตดิตามความก้าวหน้าของ
โครงการวจิยัทีเ่กดิขึน้ระหว่างเขา้รว่มโครงการ NAS อกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.4.4) 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยจัด
หลกัสตูรอบรมใหก้บับุคลากรระดบัตน้ จดัสื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและบรกิารรปูแบบต่างๆ ทีส่ามารถเรยีนรู้
ได้ดว้ยตนเอง เช่น ศูนยก์ารเรยีนรูแ้บบพึ่งตนเอง คณะศลิปศาสตร ์จดัการบรกิารใหค้ าปรกึษาส าหรบัผู้ทีต่้องการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยการเรยีนรูแ้บบพึ่งตนเอง ซึ่งที่ปรกึษาประจ าศูนย์จะช่วยวเิคราะห์จุดเด่นและ 
จุดด้อยของผู้เรยีนรวมถงึความจ าเป็นในการใช้ภาษาองักฤษ ช่วยผู้เรยีนวางแผนการเรยีนทีเ่หมาะกบัตนเอง 
ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรยีนในการเลอืกสื่อการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัตนเอง ใหค้ าแนะน าผูเ้รยีนในการรบัผดิชอบต่อ
การเรยีนของตนเอง ระบบสนับสนุนการเรยีนรูด้้วยตนเองแบบออนไลน์ (My English) เน้นทีก่ารเรยีนรูด้้วย
ตนเอง โดยผูเ้รยีนสามารถทดสอบความสามารถของตนเอง แลว้สามารถเลอืกสื่อการเรยีนรูห้ลากหลายชนิดที่
เหมาะกบัความสามารถทางภาษาองักฤษและความสนใจของตนเพื่อฝึกฝนภาษาองักฤษได้ตามอธัยาศยัและ
สามารถบนัทกึผลการเรยีนของตนได ้โปรแกรมการเรยีนภาษาองักฤษ Ellis เน้นดา้นการพูดและฟงั ซึง่ผูเ้ขา้ใช้
สามารถฟงับทสนทนา ดูวดีทิศัน์และดูบทสนทนาไปพร้อมๆกนั ผู้เข้าใช้ยงัสามารถอดัเสยีงตนเอง และท า
แบบทดสอบหลงัการฝึก และสามารถดูคะแนนทีไ่ดใ้นทนัท ีเป็นต้น และในปี 2555 มหาวทิยาลยัจงึตดิตามผล
การพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษของบุคลากรโดยจดัทดสอบภาษาองักฤษ 2 ส่วนคอื 1) Paper based 
(Listening Grammar Vocabulary Reading Writing) 2) Speaking และน าผลการทดสอบดงักล่าวมาวเิคราะห์
รว่มกบัผลการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของบุคลากรทีผ่่านมา (เอกสารหมายเลข 2.4.4.5) 

มหาวทิยาลยัไดม้กีลไกการตดิตามคณาจารยใ์หน้ าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ผ่านแบบประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นวชิาการ 
ส าหรบัพนักงานกลุ่มวชิาการ (ว) ในเรื่องขอ้เสนอแนะในการส่งเสรมิและพฒันา รวมถงึจุดเด่นและ/หรอืสิง่ที่
ควรปรบัปรุง ทีส่ะท้อนถงึความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาที่มต่ีอการพฒันาของคณาจารย ์(เอกสารหมายเลข 
2.4.4.6) 

ระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่เป็นกลไกในการพฒันาบุคลากรไปพร้อมๆ กบัการตดิตามให้พนักงาน
ใหม่น าความรู้และทกัษะที่ได้จากพี่เลี้ยงไปใช้ในการปฏิบตัิงาน เนื่องจากพี่เลี้ยงมหีน้าที่ในการก ากับดูแล
พนักงานใหม่ให้สามารถปฏบิตังิานได้ กล่าวคอื พี่เลี้ยงพนักงานใหม่สายวชิาการสามารถช่วยให้ค าแนะน าและ
พฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัใหม่ให้สามารถปฏบิตัิงานด้านการสอนและงานวจิยัได้อย่างดยีิง่ขึน้ รวมถงึพี่เลี้ยง
พนักงานใหม่บุคลากรสายสนับสนุน สามารถให้ค าแนะน าและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เอกสารหมายเลข 2.4.4.7-2.4.4.8) 
 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม              
ให้คณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุนถือปฏิบติั 

มจธ. ให้ความส าคญัในการส่งเสรมิบุคลากรของ มจธ. ให้มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
วชิาชพี ไดบ้รรจุวาระ “มาตรฐานการปฏบิตังิาน : Code of Conduct” ในการประชุม 6+1 Flagships Track 1 
ครัง้ที ่20 วนัที ่13 - 14 กนัยายน 2551 ซึง่การประชุมดงักล่าวถอืเป็นกลไกส าคญัในการระดมสมองของผูบ้รหิาร 
ทุกระดบัและบุคลากรสายวชิาการ ทัง้นี้  ผลจากการประชุมได้น าไปสู่การจดัท า “หลกัปฏบิตัิด้านคุณธรรม 
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จรยิธรรม” เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิตัิในการส่งเสรมิและรกัษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณวชิาชพีของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.1) ซึ่งก่อนการที่จะน ามาใช้เป็นหลกัปฏบิตัิฯ นัน้ มจธ. ได้มกีารท าประชาพิจารณ์ และการ
ประชุม สมัมนา โดยไดน้ าขอ้คดิเหน็ของบุคลากรมาปรบัปรงุ และจดัท าขอ้บงัคบั ระเบยีบ และหลกัปฏบิตั ิใหม้ี
ความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมคีณะกรรมการบรหิารงานบุคคลเป็นผู้พจิารณา และเสนอให้สภามหาวทิยาลยั
อนุมตัเิมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2553 ประกอบดว้ย 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
พ.ศ. 2553  

- ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลกูจา้ง พ.ศ. 2553  

- หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct)  

 มจธ. มกีระบวนการส่งเสรมิการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ู้สอน เรื่อง จรรยาบรรณวชิาชพี
และบทบาทหน้าที่ในการเป็นอาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษา โดยผ่านกลไกการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.2) ในระยะแรก มจธ. ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธท์าง Web site ของมหาวทิยาลยัเมื่อวนัที ่ 
29 กนัยายน 2553 และบนัทกึแจง้เวยีนหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 (บนัทกึ
ขอ้ความ ที่ศธ. 5801.85/สทบ.585/1 ลว. 20 ตุลาคม 2553) พรอ้มกนันี้ได้ประชาสมัพนัธ์ถงึบุลากรโดยตรง 
ทุกท่านผ่านระบบ e-mail ของแต่ละบุคคล เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2554 จดัท าบอรด์และโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์
ภายในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3) รวมถึงการจดัท าคู่มอืหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กร 
ฉบบัพกพา เพื่อมอบใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยัทุกท่าน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.4) 
  มจธ. จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสรมิการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม หลกัปฏบิตัดิ้าน
จรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) และการสรา้งค่านิยมองค์กร (Core Values) ของมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 2.4.5.5) และมกีารก ากับดูแลการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยผ่านกลไกของ
ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัในการสอดส่อง ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานของตน นอกจากนี้ในการประเมนิผล  
การปฏบิตังิาน ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิในส่วนที่ 2 คุณลกัษณะในการปฏบิตังิานและคุณสมบตัเิฉพาะตวั  
ซึง่ประเมนิทุก 6 เดอืน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.6) นอกจากนี้ มจธ.ยงัมกีลไกการด าเนินการกบัผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณวชิาชพี โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ วนิิจฉัยการประพฤติผดิจรรยาบรรณ 
และก าหนดกระบวนการด าเนินการทางวนิัยของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.4.5.7) 
  ในปี 2554 มจธ. ได้ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามโครงการส่งเสรมิหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณ
องคก์ร (Code of Conduct) และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบั
การปฏบิตัขิองบุคลากรในการน าหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณองคก์รมาใช้ในการปฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยั 
เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและวเิคราะหม์าปรบัปรุงกระบวนการส่งเสรมิและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหลักปฏบิตัิ
ดา้นจรรยาบรรณองค์กร (เอกสารหมายเลข 2.4.5.8) ทัง้นี้ ผลการประเมนิพบว่า มกีารรบัรูห้ลกัปฏบิตัดิ้าน
จรรยาบรรณองค์กรของบุคลากรอย่างถูกต้องเฉลีย่ 91.72% ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด และ
บุคลากรน าหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กรมาใช้ในการปฏบิตัิงานภายในมหาวทิยาลยัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.88 จากคะแนนเตม็ 5) ท าให ้มจธ. สามารถรบัรูถ้งึเสยีงสะทอ้นจากบุคลากรและจะเพิม่ช่องทางใน
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การเผยแพรห่ลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) 
เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิการปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.5.9) 
  ในปี 2555 มจธ. คณะท างานโครงการส่งเสรมิหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) ไดจ้ดัท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงค ์
ให้กบับุคลากรของมหาวทิยาลยั ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) ทีม่หาวทิยาลยัไดจ้ดัท าคู่มอืพรอ้มแจกจ่ายใหบุ้คลากรทุกท่านน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัหิน้าที ่สรา้ง
ความกา้วหน้า ความส าเรจ็แก่ตนเอง ส่วนรวม มหาวทิยาลยัฯ และประเทศชาตต่ิอไป เช่น การรกัษาวนิัย การ
ตรงต่อเวลา วฒันธรรมการแต่งกาย จติอาสา การประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคผ์่าน Social Network (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.10) 
 

6. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

มจธ. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากรโดยคณะอนุกรรมการ
พฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเป็นผู้พจิารณาผลความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรจากข้อมูลหลายด้าน 
อาทเิช่น ผลการด าเนินงานตามแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ผลการด าเนินงาน
แผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี ผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากแบบประเมนิผลโครงการภายหลงัจาก
เสรจ็สิ้นโครงการแล้ว (เอกสารหมายเลข 2.4.6.1) การติดตามและประเมนิผลโครงการภายหลงัจากบุคลากร
ได้รบัการพฒันาตามแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากรไปแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน (เอกสารหมายเลข 2.4.6.2) 
ผลการสอนของคณาจารยโ์ดยนกัศกึษาเมือ่สิน้ภาคการเรยีน ผลการประเมนิพนกังานใหมโ่ดยพีเ่ลีย้ง เป็นตน้ 

ในปี 2555 มจธ. บุคลากรมหาวทิยาลยัไดร้บัการพฒันาโดยเฉลี่ย 18.18 วนั/คน/ปี ทัง้นี้มจี านวน
บุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาซึง่จดัโดยงานพฒันาและฝึกอบรม ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล หรอืร่วมกบัหน่วยงานอื่น
ในมหาวทิยาลยัฯ จ านวนทัง้สิน้ 1,994 คน (จากแผน 1,720 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 115.93 โดยไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 25 
โครงการ (จากแผน 29 โครงการ) คดิเป็นรอ้ยละ 86.21 เมื่อพจิารณาแผนและผลการพฒันาบุคลากรแยกตาม
แผนกลยุทธ ์ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ ์คอื กลยุทธท์ี ่1 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามเป็นมอือาชพี  
กลยทุธท์ี ่2 การพฒันาสู่ความเป็นสากล  และกลยุทธท์ี ่3 ส่งเสรมิใหบุ้คลากร มจธ. มคีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสุข 
และมคีุณธรรมจรยิธรรม  พบว่าการพฒันาบุคลากรในกลยุทธท์ี่ 2 การพฒันาสู่ความเป็นสากล มผีลส าเรจ็ที่ 
สูงกว่าแผนมากที่สุด (เอกสารหมายเลข 2.4.6.3) นอกจากนี้ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลยงัตดิตามการพฒันา
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของ มจธ.ทุกปีตามกลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากแบบประเมนิผลโครงการภายหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการแลว้ เปรยีบเทยีบ
กับการติดตามและประเมนิผลโครงการภายหลงัจากบุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนเส้นทางการพฒันา
บุคลากรไปแลว้อยา่งน้อย 6 เดอืน พบว่า หลายโครงการมผีลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาบุคลากรที่
ต้องการเพิม่ความรู้/ทกัษะให้กบับุคลากร และสามารถน าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้อีกด้วย  เช่น การพฒันา
บุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

สถาบนัการเรยีนรูแ้ละส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลซึง่เป็นผูด้ าเนินการ “โครงการพฒันาบุคลากรใหม่
สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS)” ก าหนดใหม้กีลไกในการประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการ
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บรหิารโครงการ โดยแต่งตัง้ “คณะท างานประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ” เพื่อออกแบบและ
พฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล ครอบคลุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในโครงการ การด าเนินงาน และผลลพัธ์ที่
เกดิขึน้จากโครงการ พรอ้มทัง้ด าเนินการวดัผลดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.6.4) 

ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลได้ประเมนิผลส าเรจ็ของระบบพีเ่ลีย้งผ่านแบบประเมนิผลพนักงานใหม่
โดยระบบพี่เลี้ยง กล่าวคอื ในปี 2555 พนักงานใหม่สายสนับสนุนที่ผ่านระบบพี่เลี้ยงครบ 1 ปี และ 1-2 ปี 
สามารถปฏบิตังิานไดต้ามมหาวทิยาลยัก าหนดคดิเป็นรอ้ยละ 53.85 และ 73.91 ตามล าดบั (เอกสารหมายเลข
2.4.6.5) ทัง้นี้ มจธ. คาดหวงัให้รอ้ยละของพนักงานใหม่สามารถปฏบิตังิานได้โดยไม่ต้องก ากับดูแลเมื่อผ่าน
ระบบพีเ่ลีย้งครบ  2 ปี เพิม่ขึน้ทุกๆ ปี จนกระทัง่ครบ 100% (2 ปีแรก พนักงานใหม่จะเป็นพนักงานทดลองงาน 
หรอืสญัญาจา้งฉบบัแรก)  

นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารประเมนิผลการสอนของคณาจารยโ์ดยนักศกึษาเมื่อสิ้นภาคการเรยีนซึ่ง
สะท้อนถึงผลความส าเรจ็ของการพฒันาคณาจารย์ด้านต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสอนและการวดัผลอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 2.4.6.6) 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรบัปรงุการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุน 

มจธ. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั ซึ่งได้พิจารณาการประเมนิผล
ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรเพื่อน าไปปรบัปรุงการด าเนินงานการพฒันาบุคลากรให้ดยีิง่ขึน้ กล่าวคอื
การน าผลการด าเนินงานตามแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ผลการด าเนินงาน
แผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี ผลการติดตามการพฒันาบุคลากรจากแบบประเมนิผลโครงการภายหลงัจาก 
เสรจ็สิ้นโครงการแลว้ และการตดิตามและประเมนิผลโครงการภายหลงัจากบุคลากรได้รบัการพฒันาตามแผน
เส้นทางการพฒันาบุคลากรไปแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน มาพจิารณาเพื่อปรบัปรุงแผนการบรหิารและพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน อาท ิ 

การพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งแต่เดิมเป็นการให้ความรู้ทัว่ ไปในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และเมื่อพิจารณาผลประเมนิของ
โครงการ มจธ. จงึเปลีย่นแปลงการพฒันาบุคลากรโดยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเตรยีมขอ้มลูในงานทีต่นเองปฏบิตัิ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอบรมในหลกัสูตรนัน้ ๆ มาใช้ในการทดสอบในห้องเรยีนเพื่อเป็นการพสิูจน์ว่าผูเ้ขา้รบัการ
อบรมสามารถน าไปในการปฏิบตัิงานได้จรงิ และวิทยากรจะให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้ฝึกปฏิบตัิจรงิโดยการ
ทดสอบท ากรณีศึกษาในชัน้เรยีน และมอบหมายงานให้กบัผู้เข้ารบัการอบรมน ากลบัไปท าและส่งงานให้กบั
หน่วยงานผูจ้ดัโครงการเพื่อท าการประเมนิผล หน่วยงานผูจ้ดัจะท าการส่งผลการประเมนิใหผู้บ้งัคบับญัชาของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรมทราบต่อไป ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิจากความเหน็จากการพจิารณาการประเมนิผล
ความส าเร็จของการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.7.1)  

โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) ที่น าผลการประเมนิ
โครงการในทุกมติิโดย “คณะท างานประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ” และความเห็นจาก 
“คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” มาปรบัปรุงโครงการใหม้ี
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ความเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ท าใหเ้กดิการปรบัปรุงโครงการทัง้ในดา้นการถ่ายทอดความรู ้การคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ รายละเอียดเนื้อหาที่เหมาะสมกับเป้าหมายต่างๆ ของโครงการ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ให้ให้
บุคลากรที่สนใจทัว่ไปมีโอกาสได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับวิทยากร
ผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.7.2)  

นอกจากนี้ มจธ. ยงัได้มกีารปรบัปรุงแผนการพฒันาคณาจารย์และนักวจิยัอย่างต่อเนื่องภายใต้ 
“คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” ซึง่มหีน้าทีใ่นการเสนอ
นโยบายและแผน รวมถงึโครงการหรอืหลกัสตูร การพฒันาคณาจารย์และนักวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึง่แผนและ
หลกัสูตรการพฒันาดงักล่าวมรีปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นระหว่างคณาจารยอ์าวุโส
และคณาจารยใ์หม่ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสอน และการวดัผล โดยคณะท างานฯ ได้มกีารประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.4.7.3) 

และจากการวเิคราะห์ผลการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษของบุคลากรสายสนับสนุน 2 ส่วนคอื1) 
Paper based (Listening Grammar Vocabulary Reading Writing) 2) Speaking ท าใหม้หาวทิยาลยัพจิารณา
และปรบัเกณฑ์การผ่านทดสอบภาษาองักฤษของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใช้ประกอบการพจิารณาเลื่ อน
ระดบัต าแหน่งให้เหมาะสมกบับุคลากร โดยพจิารณาเกณฑใ์ห้เหมาะสมกบับุคลากรแต่ละกลุ่มต าแหน่งด้วย 
เช่น ต าแหน่งนายช่างเทคนิคและครูปฏบิตักิาร จะเน้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้าน Reading และ 
Writing เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.7.4)  
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.4.1.1 แผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั (Training Road Map) 
2.4.1.2 รายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 101-109 
2.4.1.3 ค าสัง่มหาวทิยาลยัฯ ที ่660/2554 เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของ

มหาวทิยาลยั (Faculty Development KMUTT) 
2.4.1.4 โครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ 
2.4.1.5 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

พ.ศ.2555-2559 
2.4.1.6 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ 
2.4.1.7 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหม่สายวชิาชพีอื่นๆ 
2.4.1.8 แผนกลยทุธก์ารพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.4.2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร ปี 2555 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 28 บทที ่2 

2.4.2.2 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
(Faculty Development KMUTT) ปี 2555 

2.4.2.3 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง เทคนิคการสอนและการวดัผลทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.4.2.4 
 

เสวนาพฒันาเทคนิคการสอนและการวดัประเมนิผล เรือ่ง นกัศกึษาศตวรรษที ่21 กบัศลิปะ 
การถ่ายทอดความรู ้

2.4.2.5 ระเบยีบมหาวทิยาลยัฯ ว่าดว้ยการพจิารณาพนกังานต าแหน่งวชิาชพีอื่นๆ หรอืขา้ราชการ 
สาย ข. และสาย ค. เพื่อรบัทุนการศกึษาเฉพาะทางหรอืทุนการศกึษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 

2.4.2.6 ระเบยีบมหาวทิยาลยัฯ ว่าดว้ยการสนบัสนุนทุนการศกึษาเพื่อพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 
พ.ศ.2555 

2.4.2.7 รายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 101-109 
2.4.2.8 สรปุผลการด าเนินงานโครงการ Capacity Enhancement in Management (for KMUTT 

Executives) ; CEM 
2.4.2.9 สรปุผลการด าเนินงานโครงการเป็นรุ่นที ่6 ระยะที ่1 คอื “การเรยีนรูค้อืความสุข” 
2.4.2.10 โครงการ Train the Trainer 
2.4.2.11 โครงการ Facilitator 
2.4.2.12 โครงการ TQM for HR ระยะที ่1-2 
2.4.2.13 โครงการพฒันาระบบ TQM กองแผนงาน 
2.4.2.14 
 

แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
พ.ศ.2555-2559 

2.4.2.15 รายชื่อพีเ่ลีย้งพนกังานใหม่สายวชิาการ 
2.4.2.16 รายชื่อพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาชพีอื่นๆ 
2.4.3.1 รายงานประจ าปี 2555 งานพยาบาล มจธ. 
2.4.3.2 รายงานประจ าปี 2555 งานพยาบาล มจธ. 
2.4.3.3 สรุปผลแบบสอบถามการปฏิบตัิงานของหน่วยสุขภาพนอกสถานที่ คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.4.3.4 สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล 
2.4.3.5 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ “โครงการ มจธ.รว่มใจ ตา้นภยัโรคมะเรง็เตา้นม” 
2.4.3.6 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การส่งเสรมิและป้องกนั การ

ฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองคร์วม กบั มจธ.” 
2.4.3.7 สรปุผลการจดักจิกรรม การเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าดื่ม 
2.4.3.8 สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการคดักรองสุขภาพสู่ประชาชน 2556 
2.4.3.9 ขอ้มลูสรปุความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ 
2.4.4.1 โครงการ Research Forum ครัง้ที ่6 
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2.4.4.2 ผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการพฒันา
บุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร ระดบัตน้ 1 

2.4.4.3 ผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรสนทนา
ภาษาองักฤษส าหรบัต าแหน่งงาน 

2.4.4.4 ผลการประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) 
รุน่ที ่2 

2.4.4.5 โครงการ Training Road Map ภาษาองักฤษ ฉบบัแกไ้ข 6 
2.4.4.6 แบบสรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นวชิาการ ส าหรบัพนกังานกลุ่มวชิาการ (ว) 
2.4.4.7 แบบประเมนิผลพนกังานใหมโ่ดยระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ 
2.4.4.8 แบบประเมนิผลพนกังานใหมโ่ดยระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาชพีอื่นๆ 
2.4.5.1   หลกัปฏบิตัดิา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร  ี
2.4.5.2 รายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 110-112 
2.4.5.3 ภาพบอรด์และโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธห์ลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร 
2.4.5.4 คู่มอืหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร ฉบบัพกพา  
2.4.5.5  การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติด้าน

จรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) และการสรา้งค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2.4.5.6 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน ส่วนที ่2.2  ขอ้ 8 
2.4.5.7 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2553 

และ ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลกูจา้ง พ.ศ. 2553 

2.4.5.8 แบบสอบถามโครงการส่งเสรมิหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct)  
และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Value) 

2.4.5.9 การน าหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์รมาใชใ้นการปฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยั 
2.4.5.10 รายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 110-112 
2.4.6.1 แบบประเมนิผลโครงการภายหลงัเสรจ็สิน้การพฒันาบุคลากร 
2.4.6.2 แบบตดิตามและประเมนิผลโครงการภายหลงับุคลากรไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 6 เดอืน 
2.4.6.3 รายงานผลการด าเนินการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั ปี 2555 
2.4.6.4 ค าสัง่มหาวทิยาลยัฯ ที ่626/2555 เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานกลุ่มย่อย (ประเมนิโครงการพฒันา

บุคลากรใหมส่ายวชิาการ) 
2.4.6.5 สรปุแบบประเมนิผลพนกังานใหมโ่ดยระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาชพีอื่นๆ ปี 2555 
2.4.6.6 แบบประเมนิผลการสอนของอาจารย ์
2.4.7.1 สรุปการประเมนิผลการพฒันาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 30 บทที ่2 

2.4.7.2 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
(Faculty Development KMUTT) ปี 2555 

2.4.7.3 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
(Faculty Development KMUTT) ปี 2555 

2.4.7.4 โครงการ Training Road Map ภาษาองักฤษ ฉบบัแกไ้ข 6 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  :        ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :        ปจัจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :        นอกเหนือจากการเรยีนการสอน สถาบนัอุดมศกึษาควรจดับรกิารดา้นกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีน เช่น สื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษา หอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ การบรกิารดา้นงานทะเบยีน การบรกิารนักศกึษานานาชาต ิเป็นต้น 
นอกจากนัน้ ยงัจ าเป็นต้องมสีภาพแวดลอ้มและการบรกิารด้ายกายภาพที่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของนักศกึษา 
เช่น สิง่แวดลอ้มในสถาบนั หอพกันักศกึษา หอ้งเรยีน สถานที่ออกก าลงักาย บรกิารอนามยั การจดัจ าหน่าย
อาหาร เป็นตน้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้ักศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ

เครือ่ง 
2. มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใช้

งานใหแ้ก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 
3. มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่างน้อยใน

ดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปการณ์การศกึษา  และจดุเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา 
5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยใน

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพที่

สนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเคร่ือง 
มจธ. จดับรกิารเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัให้บรกิารนักศึกษา โดยหน่วยงานหลกัที่ให้บรกิาร คอื 

ส านักคอมพิวเตอร์ นอกจากนัน้ มีการจดับริการเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานให้บริการอื่นๆ เช่น 
ส านักหอสมุด ตามคณะและภาควิชาต่างๆ เป็นต้น จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของ ส านัก
คอมพวิเตอร ์ดงันี้  

1.1 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ณ หอ้งคอมพวิเตอรล์านแดง จ านวน 57 เครือ่ง 
1.2 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ชัน้ลอยหอ้งสมดุบางขนุเทยีน จ านวน 30 เครือ่ง 
1.3 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ ของนักศกึษาทีม่กีารลงทะเบยีนการใช ้Wi-Fi 

กบัสถาบนั จ านวน 11,960 คน  
1.4 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ดับรกิารใหน้กัศกึษาทีห่อ้งสมดุ จ านวน 121 เครือ่ง 
1.5 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีภ่าควชิาใหบ้รกิารนกัศกึษา จ านวน 2,443 เครือ่ง 
ดงันัน้ จงึสรุปได้ว่า มจธ. มจี านวนเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ Mobile Device ทีใ่หบ้รกิารนักศกึษา 

จ านวน 14,524 เครือ่ง เฉลีย่ 1.13 FTES/เครือ่ง ซึง่เป็นอตัราทีไ่มส่งูกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมนิ  
 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

ส านักหอสมุดตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศในยุคดิจทิลั  ซึ่งนอกเหนือจากการให้บรกิาร
สารสนเทศประเภทสิง่พมิพ์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารสบืคน้และจองออนไลน์ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์หรอืสามารถ
เขา้มาเรยีนรูด้ว้ยตนเองในเวลาท าการของส านักหอสมุดแลว้ ยงัจดัใหม้บีรกิารทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยการจดัซือ้/จดัหา ความร่วมมอืของหอ้งสมุดเครอืข่าย  จดัท าโดยอาจารย์ผูส้อน หรอืคดัสรร
โดยบรรณารกัษ์ ที่ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต ์
www.lib.kmutt.ac.th โดยรายละเอยีดของทรพัยากรสารสนเทศดงักล่าวประกอบดว้ย 

2.1 ทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยวารสาร/ฐานขอ้มลู
ออนไลน์/หนังสอืออนไลน์ วทิยานิพนธ/์โครงงานศกึษาทัง้ในรปูบทคดัย่อ  เอกสารฉบบัเต็ม ฐานขอ้มลูเฉพาะ
เรื่องที่เน้นตามทศิทางการพฒันาของประเทศและทศิทางการวจิยั  บทความด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
รวบรวมและคดัสรรสื่อมลัติมเีดียที่ให้ความรู้ในวิชาพื้นฐานโดยบรรณารกัษ์ (e-Content) สรุปข่าวด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสิง่พมิพ์พเิศษ สื่อโสตทศันวสัดุ มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.)/
Standards ฯลฯ การรวบรวมและคดัสรรทรพัยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ทีส่นับสนุนการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง/ตามอธัยาศยั ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lib.kmutt.ac.th)  

2.2 ฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี           
พระจอมเกล้าธนบุร ีได้จดัท าแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลของพระมหากษตัรยิ ์3 
รชักาล (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จ          
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พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช) ฐานข้อมูลเอกสารและสิง่พมิพ์ มจธ. ฐานข้อมูลของที่ระลกึ ฐานข้อมูลด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและฐานขอ้มลูอาเซยีน รวมทัง้จดันิทรรศการหมุนเวยีนและนิทรรศการออนไลน์
ผ่านเวบ็ไซต ์http://archive.lib.kmutt.ac.th    

2.3 สื่อการเรยีนรู้แบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนแบบ
ใหม่ในรปูแบบของ Active Learning และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยั สามารถศกึษาบทเรยีนก่อนเขา้
เรยีน เพื่อใช้เวลาในห้องเรยีนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้หรอืท ากจิกรรมเพิม่ขึน้ หรอืทบทวนบทเรยีนเพื่อเพิม่ความ
เขา้ใจในเนื้อหา ส านกัหอสมุดไดเ้ตรยีมบทเรยีนดงักล่าว ทัง้ในรปูแบบของสื่อการสอนออนไลน์ที่บนัทกึเนื้อหา
หลกั (Main Concept) ความยาวไม่เกนิ 20 นาทโีดยเน้นวชิาพื้นฐาน  บนัทกึวดีทิศัน์การเรยีนการสอนใน
ห้องเรยีนแบบเต็มชุดวชิา สื่อการเรยีนการสอนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดสดการบรรยาย
พเิศษเนื่องในโอกาสต่างๆ และบนัทกึเก็บในรูปแบบดจิทิลัให้ผู้ใช้สบืค้นได้จากระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์   
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.myle.kmutt.ac.th และ www.youtube.com/kmutteducation) 

เพื่อใหผู้ใ้ชค้้นหาสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามหลกัการสบืค้น
ขอ้มลู ส านักหอสมุดได้จดัอบรมการใช้หอ้งสมุดและการสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ ฐานขอ้มูลออนไลน์ และ
แหล่งเรยีนรู้ให้กบันักศึกษา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ ที่เอื้อต่อการท างานวจิยัของนักศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา เช่น การใชโ้ปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวรรณกรรม (Turn it in) โปรแกรมการท า
บรรณานุกรม (EndNote) โดยจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปีตามค ารอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิาร ในปีการศกึษา 2555 
ไดด้ าเนินการจดักจิกรรม 40 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 1,148 คน (เอกสารหมายเลข 2.5.2.1) และเพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นสากล (Internationalization) ส านักหอสมุดได้จดัอบรมเป็นภาษาองักฤษส าหรบันักศกึษาต่างชาต ิ
หรอืหลกัสตูรนานาชาตหิรอืตามค ารอ้งขอของผูร้บับรกิาร เช่น การฝึกอบรมใหก้บันักศกึษาคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละการออกแบบ คณะศลิปศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อปุกรณ์การศึกษา  และจดุเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต 

มจธ. จดัพฒันาพืน้ที่กายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาให้
ครอบคลุมทุกดา้น ดงันี้ 

3.1 พืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้(Learning Space) มหาวทิยาลยัค านึงถงึการปรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักศกึษาและบุคลากร เพื่อสรา้งบรรยากาศและโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ในปี 2548 
ไดป้รบัปรงุพืน้ทีช่ ัน้ 1 บางส่วนของอาคารส านกัหอสมดุเพื่อเป็นโครงการน าร่องส าหรบัการพฒันาพืน้ทีส่่งเสรมิ
การเรยีนรู ้(Learning Space) โดยมชีื่อเรยีกอย่างเป็นทางการว่าหอ้ง KLINICS1 (KMUTT’s Learning and 
Information Commons) ใหเ้ป็น “บ้านหลงัที่สองแห่งการเรยีนรู้” เพื่อเป็นสถานที่ส าหรบัการเรยีนรูร้่วมกนั 
เรยีนรูด้้วยตนเอง สรา้งทกัษะพื้นฐานด้านการวจิยัและสารสนเทศ รวมทัง้ลดช่องว่างดจิทิลั ปี 2549 ได้สรา้ง
ห้อง KLINICS2 ที่พื้นที่บางขุนเทียน โดยจ าลองรูปแบบการใช้งานจากห้อง KLINICS1 ในปี 2551 
ส านักหอสมุดได้พฒันาห้อง KLINICS3 (ชัน้ 5) เพื่อให้เกดิการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้กระตุ้นให้เกดิความ
อยากรู ้อยากเหน็ มกีารปฏสิมัพนัธ์เกิดเป็นสงัคมแห่งความรู้ มคีวามรูใ้หม่ที่เกิดจากการร่วมแบ่งปนัความรู ้
รวมทัง้ท าให้ความรูถู้กน ากลบัมาใช้ และเก็บเป็นองค์ความรูใ้หม่ที่เกดิขึน้ในองค์กรและในปี 2553 ได้พฒันา
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โดยขยายพืน้ที ่KLINICS4 (ชัน้ 1 ทัง้ชัน้) ภายใต้กรอบแนวคดิและการท าใหห้อ้งสมุดเป็นบา้นหลงัทีส่องแห่ง
การเรยีนรู้ บวกกบัโจทย์ที่สร้างความท้าทายเรื่องการกระตุ้นให้นักศึกษาและผู้ใช้บรกิารเกิดความร่วมมอื 
ความคดิสรา้งสรรค์ และน าไปสู่การสรา้งนวตักรรม (Collaborative, Creative & Innovative) ปจัจุบนั 
มหาวทิยาลยัมแีผนขยายพื้นที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านกายภาพเพิม่ขึ้น เช่น บรเิวณคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เข้าใจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
ภายใตแ้นวคดิ “WHY” และบรเิวณคณะวศิวกรรมศาสตร ์ภายใตแ้นวคดิ  Do It by Yourself (DIY)  เป็นตน้  

ทัง้นี้ ส านักหอสมุดได้มกีลไกการติดตามประเมนิผลการใช้พื้นที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการจดัสภาพแวดล้อมและกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.16  
และ 4.06 ตามล าดบั โดยขอใหม้หาวทิยาลยัเพิม่พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ดัโซนพืน้ทีก่ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และ
การเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (เอกสารหมายเลข 2.5.3.1) 

3.2 ห้องเรยีนและห้องปฏบิตักิาร มจธ. มหี้องเรยีนที่เป็นทัง้ส่วนกลางและของคณะ/ส านักต่าง ๆ 
เนื่องจากการเรยีนการสอนของ มจธ. เน้นการเรยีนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 40 – 80 คน ยกเว้นวชิาพื้นฐานที่เรยีน
ร่วมกันหลายภาควิชาจะจดัเป็นห้องเรยีนขนาดมากกว่า 100 คนขึ้นไป (โดยมผีู้ช่วยสอนเพิ่มเติม) ท าให้
หอ้งเรยีนของคณะ/ส านกัต่างๆ จะเป็นหอ้งเรยีนขนาด 40 – 80 คน ส าหรบัส่วนกลางซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของงานบรกิารโสตทศันูปกรณ์มจี านวนทัง้หมด 51 หอ้ง โดยมอีตัราส่วนหอ้งเรยีนขนาดความจุ 40 – 80 คน 
ต่อ หอ้งเรยีนขนาดความจมุากกว่า 100 – 600 คน เป็น 64:36 

ห้องเรยีนของ มจธ. ทัง้ของคณะ/ส านัก และส่วนกลางจะเป็นห้องเรยีนที่มขีนาดมาตรฐาน
พร้อมเครื่องปรบัอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์การศึกษาจดัไว้ตามลกัษณะการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
หอ้งเรยีนแบบมลัตมิเีดยี รองรบัการใชส้ื่อการเรยีนการสอนในรปูสื่อประสมดจิทิลั โดยมอุีปกรณ์มาตรฐานไดแ้ก่ 
อุปกรณ์น าเสนอทัง้ระบบภาพและเสยีง เช่น เครื่องฉายภาพ LCD Projector, Computer, Visualizer, 
Overhead projector, Microphone เป็นต้น รวมถงึการตดิตัง้ระบบ LAN เพื่อเชื่อมต่อ Internet ภายใน
หอ้งเรยีนทุกหอ้งอยา่งน้อยหอ้งละ 2 จดุ 

ส าหรบัห้องปฏบิตัิการทุกห้องปฏบิตัิการจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามประเภทของ
หอ้งปฏบิตักิาร โดยมชี่างเทคนิคหรอืครวูทิยาศาสตร ์เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัหา ดูแล และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้จากการจดัสรรงบประมาณของมหาวทิยาลยั และหรอืคณะ/ส านกั และหรอืภาควชิา  

3.3 ห้องบรกิารคอมพิวเตอร์ลานแดง ณ อาคารเรยีนรวม 2 ซึ่งมสี านักคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้รบัผดิชอบดูแลการให้บรกิารคอมพวิเตอร์แก่นักศกึษาของมหาวทิยาลยั ทุกวนั ตลอด 24 ชม. โดยการ
ใหบ้รกิารประกอบดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ ระบบงานต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ านวน 57 เครือ่ง  
- เครือ่ง Write CD (ตดิตัง้ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยเป็นแบบ Combo) 
- Wireless LAN จ านวน AP 2 ตวั ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารทัง้หอ้ง 
- เครือ่งพมิพ ์Dot Matrix จ านวน 14 เครือ่ง 
- เครือ่ง Scanner จ านวน 2 เครือ่ง 
- หฟูงั 
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- อุปกรณ์ส านักงาน และอุปกรณ์เขา้เล่มท ารายงาน ได้แก่ แท่นตดักระดาษ  เครื่องเขา้เล่ม
(กระดกูง)ู เครือ่งเยบ็กระดาษ และเครือ่งเจาะกระดาษชนิด 2 ร ู

- โต๊ะส่วนกลางส าหรบันัง่ใช้งาน Wireless LAN หรอือ่านหนังสอืและประชุมกลุ่มย่อย 
จ านวน 6 ตวั 

ทัง้นี้ ส านักคอมพวิเตอร์จดัให้มนีักศึกษาพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรกึษา ช่วยแก้ไข
ปญัหาในการใช้งาน ในแง่ของการบ ารุงรกัษาเครื่อง มกีารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ภายในห้องจ านวน 4 ครัง้/ปี มี
การเปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ุก 3 ปี 

 

ข้อมลูสถิติการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอรล์านแดง ปี 2555 

ปีงบประมาณ 2555 จ านวนครัง้ 
ตุลาคม 54 15,242 
พฤศจกิายน 54 4,207 
ธนัวาคม 54 20,379 
มกราคม 55 22,838 
กุมภาพนัธ ์55 30,929 
มนีาคม 55 25,749 
เมษายน 55 16,024 
พฤษภาคม 55 17,228 
มถุินายน 55 9,810 
กรกฎาคม 55 12,322 
สงิหาคม 55 18,767 

รวม 193,495 
 

3.4 จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2555 มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการเปลี่ยนระบบ
เครอืข่ายไรส้ายใหม่ทัง้มหาวยิาลยั รองรบัอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ (Mobile device) ระบบเครอืข่ายไรส้ายทัง้ที่ใช้
ความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz ท าใหน้กัศกึษาและบุคลกรของมหาวทิยาลยัเขา้ถงึระบบเครอืข่าย ระบบสารเทศ
ของมหาวทิยาลยัได้สะดวกขึน้ โดยมอุีปกรณ์ Access Point จ านวน 600 ตวั ตดิตัง้ ณ อาคารต่างๆของ
มหาวทิยาลยั 

 

4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 
 มจธ. ไดด้ าเนินการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ดงันี้ 

4.1 งานทะเบยีนนกัศกึษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์  
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 ส่วนทะเบียนและประเมินผลเป็นหน่วยงานที่มภีารกิจหลกัในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
นกัศกึษาตัง้แต่แรกเขา้จนกระทัง่ส าเรจ็การศกึษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษา การผลติบณัฑติ และการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การให้บรกิารงานต่าง ๆ แก่นักศกึษา บุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอก  
ตลอดจนศษิยเ์ก่าและบุคคลทัว่ไป เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้าใชบ้รกิาร สบืเนื่องจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิารการศึกษาเดมิได้ใช้งานมานาน ไม่รองรบัความต้องการที่เปลี่ยนไป รวมถึงความต้องการที่
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัเครื่องแม่ข่ายก็มอีายุไม่น้อยกว่า 8 ปี ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึได้ด าเนินการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษาขึน้มาใหม่ (New Academics Information System : NewACIS) มกีาร
ปรบัปรุงทัง้ด้านฮารด์แวรใ์หม้คีวามทนัสมยั สามารถรองรบัการจ านวนผูใ้ชง้านพรอ้มๆกนัปรมิาณทีสู่งได้เป็น
อย่างด ีและส่วนของระบบสารสนเทศฯ มีการพฒันาให้เป็นระบบฐานขอ้มูลเดยีวกนั ระบบทุกระบบทีม่คีวาม
เกี่ยวเนื่ องกัน สามารถน าข้อมูลไปสนับสนุนทัง้ทางด้านการปฏิบัติงานและด้านการบริหารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ (เอกสารหมายเลข 2.5.4.1) 

4.2 การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 
 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัการคงไว้ซึ่งระดับการเรียนที่ดีและการมคีุณภาพชีวิตที่ด ี 

ดงันัน้ งานพยาบาล มจธ. จงึมจีดุมุง่หมายทีจ่ะบรกิารดา้นสุขภาพส าหรบันักศกึษาและบุคลากร เช่น การรกัษา
ทางการแพทย ์การปรกึษาและการบรกิารดา้นสุขภาพ และการบรกิารฐานขอ้มลูสุขภาพ เป็นต้น ทัง้นี้ มจธ. มี
การให้บรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 2 พื้นที่การศกึษา ได้แก่ พืน้ที่บางมด และพื้นที่บางขุนเทยีน 
รวมทัง้มกีารใหบ้รกิารเชงิป้องกนั เช่น การใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล การรณรงคก์าร
ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การให้บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปี ด าเนินการคดักรองปญัหาสุขภาพจติของ
นกัศกึษาและบุคลากร รวมถงึการใหค้วามรูต่้าง ๆ ดา้นสุขภาพอนามยั เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.5.4.2) 

4.3 การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหาร  
 มจธ. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารด้านอาหารให้กบันักศกึษาและบุคลากร โดยสถานที่หลกัใน

การใหบ้รกิาร คอื อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) และโรงอาหารทีบ่รเิวณหอพกันักศกึษา
หญงิและชาย เพื่อรองรบัการใชบ้รกิารของนกัศกึษาและบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.5.4.3) 

4.4  สนามกฬีา 
  กองกิจการนักศึกษาได้จดับรกิารทางกายภาพที่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

ไดแ้ก่ สนามกฬีากลางแจง้ และโรงยมิฯ รวมทัง้หอ้งบรกิารออกก าลงั (Fitness) (เอกสารหมายเลข 2.5.4.4) 
 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 มจธ. มพีนัธกจิเพื่อพฒันาระบบการศกึษา โดยจดับรกิารด้านกายภาพอย่างครบถ้วน ดงัประเดน็
ต่อไปนี้ 

 5.1 การจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั 
มจธ. มกีารจดับรกิารดา้นกายภาพอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในเรือ่งการบรกิารสิง่อ านวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน ด้านระบบสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น 
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สิง่แวดล้อมในสถาบนั หอพกันักศกึษา หอ้งเรยีน สถานที่ออกก าลงักาย บรกิารอนามยั เป็นต้น ดงันัน้ จงึได้
จดัระบบการบรหิารจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภค และแผนการด าเนินการปรบัปรุงภายในมหาวทิยาลยั โดย
มกีารตดิตามการด าเนินงาน การจดัประชุม การจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อประเมนิผลการปฏิบตัิงานในด้านการบรหิารจดัการด้านระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้น าผลการ
ประเมนิมาจดัท าแผนพฒันาดา้นการจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั เช่น จดัท าโครงการ
อนุรกัษ์พลงังาน ฯลฯ   

5.2  การจดัการด้านระบบรกัษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภยัของอาคารและบริเวณ
โดยรอบมหาวทิยาลยั 

มจธ. มรีะบบการบรหิารจดัการด้านระบบรกัษาความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคภียัของ
อาคารและบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั โดยมกีารตดิตามการด าเนินงาน การจดัประชุม การจดัท ารายงานผล
การด าเนินงาน และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิานในดา้นการบรกิารจดัการดา้น
ระบบรกัษาความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคภียัของอาคารและบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั โดย มจธ. มี
ศูนย ์EESH จดัท าโครงการดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารและการป้องกนัอคัคภียัของอาคาร
และบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั และจดัฝึกอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ  

นอกจากนี้ มจธ. ยงัจดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัดูแลความปลอดภยัให้แก่บุคลากร
และนักศกึษาตลอด 24 ชัว่โมง มกีารตดิตัง้ Fire Alarm และกลอ้งวงจรปิดประจ าทุกอาคาร มกีารตดิตัง้ระบบ
ขอความช่วยเหลอื (SOS) ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั เพื่อใหบุ้คลากรและนักศกึษาทีป่ระสบเหตุฉุกเฉินสามารถกด
สญัญาณขอความช่วยเหลอืไดท้นัท ี(เอกสารหมายเลข 2.5.5.1) 

 

6. มีผลการประเมินคณุภาพในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพใหบ้รกิาร  

ขอ้ที ่2 มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละฝึกอบรมการ
ใชง้านแก่นักศกึษาทุกปีการศกึษา มีผลการประเมิน 3.91 คะแนน จากเกณฑ ์5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 
2.5.6.1)  

ขอ้ที ่3 มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่าง
น้อยดา้นหอ้งเรยีน ห้องปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 มีผลการประเมิน 4.14 และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 มีผลการประเมิน 4.20 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.2) ระบบเครอืข่ายหลกั มีผลการ
ประเมิน 3.61 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.3) และระบบเครอืข่ายไรส้าย มีผลการประเมิน 3.52 จากเกณฑ ์5 
คะแนน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.4) 

ขอ้ที่ 4 มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศกึษาผ่าน
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ มีผลการประเมิน 3.53 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.5) การบรกิารอนามยัและการ
รกัษาพยาบาล มีผลการประเมินเฉล่ียรวม 4.04 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.6) การจดัการหรอืการบรกิารดา้น
อาหาร มกีารสุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารจากรา้นอาหารทีใ่หบ้รกิารภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 33 รา้นคา้ จ านวน 
163ตวัอยา่ง พบว่า รอ้ยละ 100 ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.7)  
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ขอ้ที ่5 ระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้ความปลอดภยั โดยการสอบถามความพงึ
พอใจของนกัศกึษา มผีลการประเมินเฉล่ียรวม 3.57 จากเกณฑ ์5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.8) 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจดับริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รบับริการ 

จากผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ที ่6 มหาวทิยาลยัไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้น
กายภาพทีส่นองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ยกตวัอยา่งเช่น  

7.1 ปรบัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน พรอ้มใหบ้รกิารสารสนเทศ 
และองคค์วามรูท้ีส่นับสนุนการเรยีนรู้ เพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัการเรยีนรูร้่วมกนั เรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ 
และน าความรูไ้ปใชใ้หท้นัตามความตอ้งการของนักศกึษาตลอดจนผูร้บับรกิาร โดยส านักหอสมุดได้เพิม่จ านวน
ทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่นับสนุนการเรยีนรูข้องผูใ้ชใ้นยุคดจิทิลั เช่น หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์การ
แนะน าสื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูเ้น้นวชิาพื้นฐาน (e-Content) และจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้และการ
ใหบ้รกิารเชงิรุกเพื่อผูใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเรื่องการสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ การใชโ้ปรแกรม 
Turn it in การใชโ้ปรแกรม EndNote การเรยีนรูส้ารสนเทศเพื่อชุมชน และการใหบ้รกิารช่วยคน้ควา้วจิยัของ
บรรณารกัษ์ อกีทัง้มคีวามรว่มมอืในการจดักจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ โดยจดันิทรรศการ 
KMUTT’s Survival Guide เพื่อใหน้ักศกึษาและผูส้นใจได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจสภาพแวดล้อมรอบตวั ทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยั ใหส้ามารถใชช้วีติรอบรัว้ มจธ. ไดอ้ย่างด ีจดันิทรรศการ Proud to be KMUTT  
เพื่อใหน้กัศกึษาและบุคลากรมคีวามภาคภมูใิจในการเป็น มจธ. รวมทัง้ กระตุน้ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการเรยีน
และการปฏบิตัิงาน และนิทรรศการส่งเสรมิการผลิตคุณลกัษณะบณัฑติอันพงึประสงค์ของ มจธ. (KMUTT 
Student QF) เพื่อใหทุ้กส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัติามแนวทางการพฒันาใหไ้ดคุ้ณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้ 

ส านกัหอสมดุไดส้่งเสรมิความเป็นสากลตามแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นสากล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพฒันาพื้นที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้  
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ กบันักศกึษานานาชาติ หรอืชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม
ส านกัหอสมดุ (เอกสารหมายเลข 2.5.7.1 – 2.5.7.3) 

7.2 มหาวิทยาลยัส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่
ภายในมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2555 คณะท างานแผน Learning Space มจธ. ไดอ้อกแบบพืน้ที่
ส่งเสรมิการเรยีนรูบ้รเิวณคณะวทิยาศาสตร ์พรอ้มเตรยีมการจดัจา้งผูด้ าเนินการปรบัปรุงพืน้ทีต่่อไป นอกจากนี้ 
ส านักหอสมุดได้พฒันาห้องเรยีนต้นแบบ ณ อาคารเรยีนรวม 2 จ านวน 4 หอ้ง เพื่อรองรบักระบวนการเรยีน
การสอนในรปูแบบของ Active Learning โดยใหน้ักศกึษามสี่วนร่วม (Engagement) กบักจิกรรมในหอ้งเรยีน 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรยีนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถวิเคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละคดิเชงิสรา้งสรรคไ์ด ้
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การประเมินตนเอง (SAR)   
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.5.2.1 สถติกิารฝึกอบรมประจ าปีการศกึษา 2555 ส านกัหอสมุด 
2.5.3.1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุด ปีการศกึษา 2555 
2.5.4.1 ตวัอยา่งหน้าระบบ ACIS  
2.5.4.2 รายงานประจ าปีงานพยาบาล ประจ าปี 2555 (ทัง้เล่ม) 
2.5.4.3 รปูถ่ายโรงอาหาร 
2.5.4.4 รปูถ่ายสนามกฬีาและฟิตเนส 
2.5.5.1 รายงานประจ าปีส่วนอาคารและสถานที ่ประจ าปี 2555 (ทัง้เล่ม)  
2.5.6.1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุด ปีการศกึษาที ่2555 
2.5.6.2 ผลประเมนิเกีย่วกบัอุปกรณ์และสภาพหอ้งเรยีนปีการศกึษา 2555 
2.5.6.3 ผลการประเมนิงานบรกิารระบบเครอืขา่ย ประจ าปี 2555 
2.5.6.4 ผลการประเมนิงานบรกิารระบบเครอืขา่ยไรส้าย ประจ าปี 2555 
2.5.6.5 ผลการประเมนิระบบสารสนเทศนกัศกึษาประจ าปี 2555 
2.5.6.6 รายงานประจ าปีงานพยาบาล ประจ าปี 2555 หน้า 25 
2.5.6.7 รายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มงานบรกิารสุขภาพและอนามยั (สไลดท์ี ่5) 
2.5.6.8 รายงานประจ าปีส่วนอาคารและสถานที ่ประจ าปี 2555 หน้า 137 - 141 
2.5.7.1 สรปุโครงการ KMUTT’s Survival Guide   
2.5.7.2 สรปุโครงการ Proud to be KMUTT 
2.5.7.3 สรปุโครงการ ส่งเสรมิการผลติคุณลกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคข์อง มจธ.  

(KMUTT Student QF) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 40 บทที ่2 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  :         ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ชนิดของตวับ่งช้ี :         กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :     กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด   ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มี
การจดัรูปแบบการเรยีนการสอนที่เหมาะสมและยดืหยุ่น โดยการมสี่วนร่วมจากบุคคล สถาบนั หรอืชุมชน
ภายนอก มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีค่ านึงถงึความแตกต่างเฉพาะของตวันักศกึษาซึง่เป็นเรื่องทีส่ าคญัมาก
ต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าวจิยัโดยอสิระในรูปโครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัให้มชีัว่โมงเรยีนในภาคปฏบิตัิ ในห้องปฏบิตักิาร 
รวมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพยีง มกีารจดัสมัมนา จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท าโครงการ 
มกีารเรยีนการสอนทางเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์(Internet) และมหีอ้งสมุดและระบบสบืคน้ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
เพยีงพอส าหรบัการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
 
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร 
2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 
4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วม

ในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการ

สอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนการ

เรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 
หมายเหต ุ  : 

1. มหาวทิยาลยัหรอืคณะจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอนและ
สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา ยกเวน้ รายวชิาทีไ่มม่กีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนหรอืใน
ห้องปฏิบตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ ์   
เป็นตน้ 
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2. งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถงึ งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัทีไ่ด้
พฒันาขึน้ และน าไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 

กรณหีลกัสูตรทีไ่ม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมกีารจดัท า
รายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาดว้ย 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัทุก
หลกัสตูร 
  มจธ. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ทุก
หลกัสูตร โดยทุกหลกัสูตรจะต้องจดัท าหลกัสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนพฒันาของ มจธ. ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรื่อง ระบบและกลไกของการ
จดัท ารายละเอยีดหลกัสูตร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 ซึ่งทัง้พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาตแิละแผนพฒันาของ 
มจธ. ได้เน้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และประกาศมหาวทิยาลยัดงักล่าวไดก้ าหนดใหทุ้ก
หลกัสตูรทัง้หลกัสตูรใหมแ่ละหลกัสูตรปรบัปรุงตัง้แต่ พ.ศ. 2553 จะต้องจดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.
2) ทีม่กีารระบุไวช้ดัเจน ในหมวดที ่4 ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลที่จะต้องมกีารจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และก าหนดใหม้กีารประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวใ้นหมวดที ่7 การประกนั
คุณภาพหลกัสตูร (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1 – 2.6.1.4)     
  ทัง้นี้ หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรจีะมวีชิาโครงงานและหรอืวชิาฝึกงานทุกหลกัสูตร  ส าหรบัหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศกึษาจะมวีชิาสมัมนา วทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ  และหลกัสูตรทุกระดบัจะมวีชิาหวัขอ้พเิศษ 
โดยสามารถเลอืกหวัขอ้การศกึษาไดต้ามความสนใจของผูเ้รยีน โดยในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัไดใ้ห้
ความส าคญักบัผูเ้รยีนโดยจดัท าแนวทางการจดัการศกึษาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท พ.ศ. 2555 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทัง้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่ อง และมี     
การบูรณาการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5) และมหาวิทยาลยัได้มกีิจกรรมการเรยีนการสอน        
ที่ผู้เรยีนสามารถเตรยีมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ เช่น การปรบัปรุงรายวิชา LNG 121   
ความสนใจพเิศษในการเรยีนภาษาองักฤษ เป็น การเรยีนภาษาและวฒันธรรม เพื่อให้เนื้อหาของรายวชิา
ครอบคลุมกจิกรรมการเรยีนการสอนทีก่วา้งขึน้ในเรื่องของการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรม  ซึง่รายวชิาดงักล่าว
มวีตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศกึษาที่สนใจจะไปเรยีนรู้ภาษาและวฒันธรรมในต่างประเทศสามารถน า
กิจกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้มาใช้เป็นรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรได้ โดยผ่านกระบวนการ        
ของรายวชิาดงักล่าวซึ่งต้องมกีารวดัและประเมนิผล นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยั ได้มกีารท าบนัทกึขอ้ตกลง
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ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ (Memorandum of Understanding with Foreign University) 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสเตรยีมความพรอ้มสู่ความเป็นนานาชาต ิโดยผ่านกจิกรรมการเรยีนการสอนและการ
วจิยัในต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.6.1.6)     
 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม   
( ถ้ามี)  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
  ทุกรายวิชาของหลกัสูตรของ มจธ. มรีายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม     
(ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2552  ส าหรบัหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรทีป่รบัปรุงตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 โดยรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศึกษา 2555 จะมจี านวนทัง้หมด 3339 วชิา (เอกสารหมายเลข 2.6.2.1 – 2.6.2.2) ทัง้นี้  
มหาวทิยาลยั ไดด้ าเนินการพฒันาระบบ KMUTT Learning Environment (LE) โดยไดม้กีารน าขอ้มลูรายละเอยีด
ของรายวชิาซึง่มอียู่ในระบบฐานขอ้มลูหลกัสูตร เพื่อน าไปใชใ้นการตดิตามผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาและเป็น
เครื่องมอืในการสนับสนุนการเรยีนการสอน รวมทัง้สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าไปใช้ระบบ LE ซึ่งต่อไป         
จะพฒันาให้เป็นระบบที่ใช้แทน มคอ.3 - 7 ได้ในอนาคต (เอกสารหมายเลข 2.6.2.3 - 2.6.2.4) โดยใน
รายละเอยีดรายวชิาจะมกีารก าหนดให้ต าราและเอกสารหลกัที่ใช้ในการเรยีนการสอนต้องเป็นภาษาองักฤษ 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้กีารเรยีนรูเ้นื้อหาทีม่คีวามเป็นสากลและฝึกการใชภ้าษาองักฤษ ซึง่เป็นภาษาสากล 
 
 3. ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบติัทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 

 มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัที่เน้นการผลติบณัฑติทีไ่ดร้บัการฝึกฝนจากประสบการณ์ในการท างานจรงิ 
(Learning by Doing) หรอืเป็นบณัฑติ “ท าได้” มาตัง้แต่ก่อตัง้มหาวทิยาลยั ดงันัน้ ทุกหลกัสูตรจะก าหนดให้
ผูเ้รยีนมกีารปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม และหรอืจากการท าโครงการต่างๆ ในแต่ละวชิา เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และประยกุตอ์งคค์วามรูท้ีเ่รยีนมาเพื่อแกป้ญัหาจากการท างานจรงิ 

ส าหรบัคณะ/ส านัก และหรอืภาควชิาทีเ่น้นงานวจิยั ห้องวจิยัต่างๆ จะท างานในลกัษณะบูรณาการ
เรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างนักศกึษาทุกระดบั ภายใต้การดูแลของอาจารย ์นักศึกษาปรญิญาเอก และปรญิญาโท 
เป็นล าดบัขัน้ 

การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีุกหลกัสูตร นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น วชิา GEN 111, GEN 121 ฯลฯ ซึง่ในวชิาดงักล่าว มจธ. เน้นให้ม ี   
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการท ากจิกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของผูเ้รยีนทีเ่หมาะกบับรบิทของแต่ละวชิาและ
แต่ละผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนด อกีทัง้ ในทุกหลกัสูตรยงัมวีชิาที่เสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จากการปฏบิตัิ
ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั เช่น การศกึษาอสิระ รายวชิาสมัมนา รายวชิาปฏบิตักิาร รายวชิา
ออกแบบ การฝึกงานภาคฤดรูอ้น รวมถงึการเรยีนรูร้ว่มกบัอุตสาหกรรม ฯลฯ  
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โดยธรรมชาตขิองทุกหลกัสูตรในระดบับณัฑติศกึษา นักศกึษามโีอกาสเรยีนรูด้ว้ยตนเองในสดัส่วน
ที่สูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีเช่น การท าวทิยานิพนธ์ การศึกษารายบุคคล รายวชิาสมัมนา การสอบประมวล
ความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิฯลฯ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1 – 2.6.3.2) ทัง้นี้ มหาวทิยาลยั ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการเตรยีมความพรอ้มด้านภาษาองักฤษซึ่งจะเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูศ้าสตรต่์าง ๆ ที่เป็นสากลทัง้ใน
ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาโดยก าหนดใหทุ้กหลกัสูตรต้องมกีารเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษทีส่อดคลอ้ง
กบัระดบัการศกึษา ซึง่นกัศกึษาทุกคนจะตอ้งมกีารทดสอบวดัระดบัเพื่อจดักลุ่มการเรยีนใหเ้หมาะสม ทัง้ผูเ้รยีน
ทีม่พีื้นฐานค่อนขา้งต ่าจนถงึผู้ที่มคีวามสามารถสูงโดยเนื้อหารายวชิาจะเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้พฒันาการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองให้สอดคล้องกับสาขาวิชาของตน นอกจากนัน้ มหาวิทยาลยั ได้มีศูนย์การเรยีนรู้แบบ
พึง่ตนเอง (Self– Access Learning Centre: SALC) (เอกสารหมายเลข 2.6.3.3) โปรแกรม My English และ
โปรแกรม TETET (Test of English for Thai Engineers and Technicians) (เอกสารหมายเลข 2.6.3.4 และ 
2.6.3.5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษากบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.6) เพื่อให้
นกัศกึษาสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมินอกชัน้เรยีนไดอ้กีดว้ย โดยในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยั ได้ด าเนินการ
ทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ส าหรบันกัศกึษาเขา้ใหม่ชัน้ปีที ่1 และนักศกึษาชัน้ปี
ที ่2 ประจ าปีการศกึษา 2555 และ 2556 ระดบัปรญิญาตร ีทุกคณะ ทัง้หลกัสูตรปกต ิหลกัสูตรภาษาองักฤษ และ
หลกัสตูรนานาชาต ิเพื่อส ารวจระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนักศกึษาตัง้แต่แรกเขา้จนเรยีนจบ
รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน เพื่อน าผลสอบที่ได้ไปใช้ในการพฒันาการจดัการศกึษา และพฒันาศกัยภาพ    
ในการใช้ภาษาองักฤษของนักศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการด าเนินการเพิม่เตมิจากเดมิที่มกีารทดสอบ
เพื่อจดักลุ่มการเรยีน(เอกสารหมายเลข 2.6.3.7) 
   

 4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสตูร 
  มจธ. ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรต้องเชญิผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอื
ชุมชนภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน  ตัง้แต่การจดัท าหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตร
ปรบัปรุงทีจ่ะต้องมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัทางดา้นวชิาการและวชิาชพี พจิารณาหลกัสูตรและให้
ขอ้คดิเหน็ โดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาวชิาการ  นอกจากนัน้ทุกหลกัสูตรจะมี
การเชญิผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีมาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ ซึ่งอย่างน้อยหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตรทีุกหลกัสตูรจะตอ้งเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทีจ่ะมกีารเชญิผูม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพี
จากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1) 
นอกจากนัน้ในทุกหลกัสูตรจะมรีายวชิาที่ผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชน
ภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.4.2) 
 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา  
การเรียนการสอน 
  มหาวทิยาลยั มกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันา  การเรยีนการสอน เช่น คณะศลิปศาสตร ์ไดด้ าเนินโครงการวจิยั “การประเมนิผลหลกัสูตรรายวชิาปรบั
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พืน้ฐานภาษาองักฤษ English Preparation Course ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร”ี เพื่อใหท้ราบถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา ความคดิเหน็ต่อหลกัสูตร และความ
คดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนในการปรบัปรุงหลกัสูตร และน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร 
ใหต้รงกบัความต้องการของผูเ้รยีน (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1) คณะพลงังาน สิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดด้ าเนิน
โครงการพฒันาเครื่องมอืค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์องค์กร เพื่อน ามาพฒันาในการเรยีนการสอนและวจิยัของ
สายวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม วชิา EEV 642  Environmental Quality Management ในหวัขอ้ Greenhouse 
gas management และวชิา EEV 605 Research Study II (เอกสารหมายเลข 2.6.5.2 และ 2.6.5.3) คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ไดด้ าเนินโครงการศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแบบสหวทิยาการ
ในการศึกษาด้านการออกแบบ โดยน านักศึกษาสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ในรายวิชา IND 446 
Industrial Design VI เรยีนร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์นักศกึษาในรายวชิา INC 281 Application of 
Electronics and Digital for Industrial โดยเน้นการปฏบิตั ิออกแบบผลติภณัฑแ์บบบูรณาการ สรา้งโอกาสให้
นักศกึษาได้ท างานเป็นทมีกบัสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการวจิยั (เอกสารหมายเลข 2.6.5.4) คณะ
วทิยาศาสตร ์ไดด้ าเนินโครงการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอน วชิา PHY 104 General Physics for 
Engineerings II เพื่อศกึษาและพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีน (เอกสาร
หมายเลข 2.6.5.5)             
  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
  ทุกรายวิชามกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ    
สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ทุกภาคการศกึษา  โดยเฉลี่ยร้อยละ 94.25 ของผลการประเมนิการสอนของอาจารย์
โดยนกัศกึษาแต่ละรายวชิามคีะแนนสงูกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (เอกสารหมายเลข 2.6.6.1) 
 

7. มีการพฒันาหรือปรบัปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 มจธ. ก าหนดใหห้วัหน้าภาควชิาตดิตามผลการประเมนิการสอนของอาจารย ์ โดยทุกภาคการศกึษา
จะมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย์เพื่อการเลื่อนระดบั ซึ่งในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
อาจารยจ์ะมกีารรายงานผลประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาที่น ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณา
เพื่อเลื่อนระดบั ในกรณีที่ผลประเมนิการสอนของอาจารยม์คีะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั หวัหน้า
ภาควชิาจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนพฒันาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน  และอาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวชิา
จดัท า มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เพื่อน าผลการประเมนิรายวิชามาพฒันาหรอืปรบัปรุง 
การจดัการเรยีนการสอนต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1) 
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การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 7 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  3 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.6.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 
2.6.1.2 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และฉบบัเพิม่เตมิ 
2.6.1.3 แผนกลยทุธ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559          

(เป้าหมายที ่1 พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน) 
2.6.1.4 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
2.6.1.5 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง แนวทางการจดัการศกึษาหลกัสูตร

ระดบัปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท พ.ศ. 2555 
2.6.1.6 บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
2.6.2.1 รายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555 
2.6.2.2 มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา 
2.6.2.3 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา 
2.6.2.4 ระบบ KMUTT Learning Environment (LE) 
2.6.3.1 ตวัอยา่งหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 
2.6.3.2 ตารางสรุปรายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  และรายวชิาทีม่กีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทาง
วชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการ
สอน 

2.6.3.3 ศูนยก์ารเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง (Self– Access Learning Centre: SALC) 
2.6.3.4 โปรแกรม My English 
2.6.3.5 โปรแกรม TETET 
2.6.3.6 โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
2.6.3.7 สรุปผลการทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ส าหรบันักศกึษาเขา้ใหม่

ชัน้ปีที ่1 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ประจ าปีการศกึษา 2555 และ 2556 ระดบัปรญิญาตร ีทุกคณะ ทัง้
หลกัสตูรปกต ิหลกัสตูรภาษาองักฤษ และหลกัสตูรนานาชาต ิ

2.6.4.1 รายวชิาศกึษาทัว่ไปทีม่กีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชน
ภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน 
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2.6.4.2 ตารางสรุปรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก       
การปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั และรายวชิาที่มกีารให้ผูม้ปีระสบการณ์
ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีน  
การสอน 

2.6.5.1 รายงานสรปุผลงานวจิยั “การประเมนิผลหลกัสตูรรายวชิาปรบัพืน้ฐานภาษาองักฤษ English 
Preparation Course”  

2.6.5.2 โครงการพฒันาเครือ่งมอืค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร 
2.6.5.3 สญัญาโครงการการพฒันาเครือ่งมอืค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร 
2.6.5.4 โครงการศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแบบสหวทิยาการในการศกึษาดา้นการออกแบบ  
2.6.6.1 จ านวนรายวชิาที่มผีลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการ

สอนฯ  
2.6.7.1 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของ 
           บณัฑิต 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาพงึม ีประกอบด้วย 2 ส่วน คอื คุณลกัษณะของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร  และคุณลกัษณะของบณัฑติตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต คุณลกัษณะ             
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตมิ ี5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนคุณลกัษณะบณัฑติตามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติอาจมคีวามแตกต่างกนั
ตามลกัษณะอาชพีหรอืบรบิทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ หรอืที่มลีกัษณะ              
ที่เพิม่เติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเช่น การบรหิารจดัการ การเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน การก้าวทนัวทิยาการ  
ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้ ับการปฏบิตังิานจรงิ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติการศกึษา 
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจยั ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ด้านความเป็นนักวิชาการ           
การเป็นผูน้ าทางความคดิ โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคดิเชงิวพิากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 
1. มกีารส ารวจคุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อย

ส าหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร 
2. มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา  

และสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่                   
เอือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาข้าร่วมกิจกรรม            
การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนั หรอืที่ประชุมระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ

5. มกีิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรแีละบณัฑติศึกษาที่จดั           
โดยสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 
7. มกีารพฒันาทกัษะนักศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ์และมกีารน าไปตพีมิพ์เผยแพร ่

ในวารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

1. เกณฑท์ัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตาม 
เกณฑม์าตรฐาน 

เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต           

อย่างน้อยส าหรบัทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
 มจธ. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติผ่านกลไก 

2 ระดบั คอื  
 ระดบัที่ 1 กลไกตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา ซึง่กองแผนงานเป็นผู้ด าเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มลูของ

ทุกหลกัสูตรจากหวัหน้างานซึ่งเป็นผู้ใช้บณัฑติโดยตรง โดยแบบประเมนิคุณภาพบัณฑติจะสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ทีจ่ะเป็นคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.1) 

    ระดบัที ่2 กลไกการเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุง ซึง่มกีารปรบัปรุงตามรอบของแผน
ก าหนดการศกึษาของหลกัสูตร ทัง้นี้ มจธ. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงจะต้อง
สอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศ นโยบายของรฐับาล มหาวทิยาลยั กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิหรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสาขา (ถ้าม)ี ตลอดจนความต้องการของก าลงัคนของตลาดแรงงาน
และสงัคม โดยคณะที่ต้องการเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรและคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร อย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร
อยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาซึง่เป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 2 คน 
โดยต้องมตี าแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารยจ์ านวน 1 คน แต่ถ้าไม่มผีูท้ ีม่ตี าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขา
นัน้ ๆ ใหพ้จิารณาผูท้ีม่ตี าแหน่งรองลงมา และหากมอีงคก์รวชิาชพี ใหม้ผีูแ้ทนองคก์รวชิาชพีร่วมเป็นกรรมการ
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ดว้ยอย่างน้อย 1 คน โดยมหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัผูท้รงคุณวุฒทิีต่้องเป็นผูท้ีใ่หค้วามเหน็ในการพฒันา
หลกัสูตรและการปรบัปรุงหลกัสูตร ซึง่สภาวชิาการจะพจิารณาให้ความเหน็ชอบรายชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิ (เอกสาร
หมายเลข 2.7.1.2) จากกลไกและองค์ประกอบของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและคณะกรรมการปรบัปรุง
หลกัสูตรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก ตลอดจนตวัแทนจากองคก์รวชิาชพี จงึเป็นช่องทาง
ส าคัญในการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตรวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแบบฟอรม์บทสรุปผูบ้รหิารทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้อง
มขีอ้มลูการระดมสมองจากนกัวชิาการ ภาคอุตสาหกรรม ผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติ
(เอกสารหมายเลข 2.7.1.3) ประกอบกบัใน มคอ. 2 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ขอ้ 6 ต้องมกีาร
ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติ (เอกสารหมายเลข 
2.7.1.4)  
 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล
การศึกษา และสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

 ในการปรบัปรงุหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา และสมัฤทธผิลทางการเรยีน
ทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ คณะได้น า
ขอ้มลูจากการตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา และขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาซึง่เป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั ขอ้มลูจากผลการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม 
และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีเ่จา้ของหลกัสูตรจดัท าขึน้เอง มาใชอ้อกแบบและปรบัปรุงหลกัสูตรให้
มคีวามทนัสมยัตรงกบัความต้องการของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม รวมถงึทศิทางของศาสตรส์าขาแต่ละวชิาชพี 
ซึ่งขัน้ตอนก่อนการเปิดหรอืปรบัปรุงหลกัสูตรจะสามารถน าไปใช้ในการเรยีนการสอนได้ จะต้องผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะอนุกรรมการวชิาการ สภาวชิาการ และไดร้บัการอนุมตัิ
จากสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.7.2.1) ยกตวัอย่าง เช่น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เคม ีหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติในภาคอุตสาหกรรมทีต่้องการบณัฑติทีม่ ี
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพื่อเตรยีมพร้อมส าหรบัการเปิดเสรทีาง
แรงงานและการลงทุนระหว่างประเทศ ภายในกลุ่มสมาชกิประชาคมอาเซยีน ดงันัน้ หลกัสูตรจงึมกีารเพิ่ม
รายวชิาในกลุ่มภาษาและการสื่อสารในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปใหน้ักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนภาษาองักฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ในประเทศประชาคมอาเซยีน ไดแ้ก่ ภาษาเวยีดนาม เขมร ลาว เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.7.2.2)  

 นอกจากแต่ละหลกัสตูรจะน าขอ้มลูมาปรบัปรุงหลกัสูตรของตนเองแลว้ ในส่วนของมหาวทิยาลัยได้
น าขอ้มลูมาจดัท าเป็นแผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555-2559 เพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุงการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาและการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ (เอกสารหมายเลข 2.7.2.3) 

 ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยั ได้ด าเนินการตามแผนปฏบิตัิการด้านพฒันาการศกึษา 
พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะบณัฑติตามทีก่ าหนด เช่น การพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) (เอกสารหมายเลข 2.7.2.4) การปรบั
โครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน การท างานเป็นเครอืข่าย (C4ED) (เอกสารหมายเลข 2.7.2.5) การปรบัปรุง
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หอ้งเรยีน การสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of Practices : CoPs) (เอกสารหมายเลข 2.7.2.6) การ
พฒันาระบบ KMUTT Learning Environment และฝึกอบรมคณาจารย ์ในการใชร้ะบบ LE (เอกสารหมายเลข 
2.7.2.7) เพื่อใช้ติดตามผลการเรียนรู้ การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และการวดัเจตคติตามคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ การก าหนดคุณลกัษณะอาจารย์ที่พึง
ประสงค ์และการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัอาจารยห์รอืผูส้อนดเีด่น ซึง่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ เป็นตน้ 

 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ          
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต 

 มจธ. มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณ
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ ดงันี้ 

 ด้านบคุลากร  
       มจธ. ไดจ้ดัใหม้ทีรพัยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรยีนการสอน โดยมสีดัส่วนอาจารยต่์อ
นักศกึษา (FTES) 1:22.8 นอกจากนี้ มจธ. ไดใ้ชก้ลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรทุกระดบั โดยกจิกรรมการพฒันาบุคลากรประกอบดว้ย การสนบัสนุนทุนการศกึษาต่อ การลาศกึษาต่อ 
รวมทัง้การเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา ทัง้ภายในและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1) ทัง้นี้ในปี 2555 
มจธ. มผีูล้าศกึษาต่อรวม 26 คน แบ่งเป็นในประเทศ 24 คน ต่างประเทศ 2 คน เมื่อพจิารณาจากจ านวนผูเ้ขา้
ฝึกอบรม พบว่า มจี านวน 2,009 คน แบ่งเป็นในประเทศ จ านวน 1,991 คน และต่างประเทศ จ านวน 18 คน 
และยงัมผีู้เขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/เสนอผลงานทางวชิาการต่างประเทศ จ านวน 266 คน (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.2)  
  ทัง้นี้ มจธ. ได้มแีผนปฏบิตักิารด้านพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555-2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ก าหนดแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา และปรบัปรุงกระบวนการจดัการศกึษาให้สามารถผลติ
บณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง มจธ. “Social Change Agent” ซึง่มอีงคป์ระกอบ “มีค่านิยมท่ีดี มี
ศกัยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้น า” โดยอยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-
2559) ในเป้าหมายหลกัที ่ 1 ดา้นการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน ซึง่สมัพนัธใ์นเป้าหมาย
อื่นๆ อกี 5 ดา้น ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันานักศกึษาและบุคลากรทีเ่ป็นคนอย่างสมบูรณ์ และการบรหิารจดัการ
อย่างมธีรรมาภบิาล เพื่อปรบัเปลี่ยนแนวทางและเพิม่ภารกจิใหม่ที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยห์รอืการเรยีนการสอนทีเ่น้นผลลพัธก์ารเรยีนรู้ (Learning Outcomes) โดยไดม้ี
การส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้มจีติวิญญาณความเป็นครูมจีติ
สาธารณะ และเป็นนักวชิาการเพื่อเป็น “อาจารยม์อือาชพี” (Faculty Development) และได้มกีารปรบั
กระบวนการท างานโดยการพฒันาและปรบัโครงสร้างองค์กรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท างานในลกัษณะ
ของคลสัเตอรพ์ฒันาการศกึษา (Cluster for Educational Development-C4ED) เพื่อเป็นศูนยก์ลาง ในการ
บรหิารจดัการด้านการพฒันาการศกึษาซึ่งเป็นการทางานร่วมกนัระหว่างหน่ายงานต่างๆ  ที่มทีัง้องค์กรเชงิ
กายภาพและเสมอืน (เอกสารหมายเลข 2.7.3.3)  
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มจธ. จดัสรรงบประมาณใหส้ านักคอมพวิเตอร ์และส านักหอสมุดในสดัส่วน 5,000 บาท ต่อ FTES 

ต่อหน่วยงาน ในการผลกัดนัภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยส านักหอสมุดเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา รวมถงึการส่งเสรมิบุคลากรและเพิม่บทบาทบรรณารกัษ์
ในการใหบ้รกิารและจดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ ดงันี้ 

1. การใหบ้รกิารเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
ส านักหอสมุดตระหนักถงึการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันานวตักรรมระบบการเรยีน

การสอน และการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอนมากขึ้น เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
และเรยีนรูต้ามอธัยาศยั จงึศกึษา คดัสรร และรวบรวมเครื่องมอืทางเทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการเรยีน
การสอน ดงันี้ 

1.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู ้
    นอกจากการปรบัปรุง/พฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ลว้  

ส านกัหอสมดุยงัพฒันาเครือ่งมอืทางเทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูท้างออนไลน์ รองรบักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายในลกัษณะไมซ่บัซอ้น เช่น เครือ่งมอืช่วยสรา้งปฏสิมัพนัธก์ารเรยีนการสอนแต่ละรายวชิา เครื่องมอื
ส าหรบัจดัการเนื้อหา (Content) เครื่องมอืช่วยในการท างานวจิยั และพฒันาอย่างต่อเนื่องไปสู่ระบบฯ ทีม่เีครื่องมอื
ช่วยวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนักศกึษาตามกรอบมาตรฐานการศกึษา มจธ. (KMUTT QF) ภายใต้
โครงการ “KMUTT Learning Environment” รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://myle.kmutt.ac.th 

1.2 พฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
   ส านกัหอสมดุพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิและใชง้านทดแทนระบบฯ เดมิ เมือ่วนัที ่18  

มนีาคม 2553 โมดูลหลกัในการท างาน ไดแ้ก่ Catalog, Circulation, Serials, Web OPAC และขณะนี้มกีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง  

1.3 การใหบ้รกิารเครือ่งมอืเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยั 
จดัหา/จดัเตรยีมเครือ่งมอืเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยัในหลากหลายรปูแบบ 

เช่น โปรแกรม EndNote, Turn it in, ฐานขอ้มลูออนไลน์, ThaiLIS Digital Collection, Journal Link เป็นตน้ 
1.4 การใหบ้รกิารเทคโนโลยแีละอุปกรณ์พืน้ฐานในหอ้งเรยีนตน้แบบ Active Learning   

จดัหา/จดัเตรยีมเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาและอุปกรณ์พื้นฐาน โดยวางระบบสญัญาณภาพ
และเสยีงพรอ้มอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น เครื่องฉายภาพขา้มศรีษะ (Projector) จอโทรทศัน์ และ Apple TV เพื่อ
สนบัสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การน าเสนอผลงานกลุ่มยอ่ยในชัน้เรยีน   

1.5 การใหบ้รกิารบนัทกึการเรยีนการสอน 
ใหบ้รกิารเครือ่งมอืและช่วยเหลอือาจารยผ์ูส้อนทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการสอนของอาจารย ์

โดยวดีทิศัน์มคีวามยาวไมเ่กนิ 10-15 นาท ีและใหบ้รกิารในระบบ Learning Environment และ 
www.youtube.com/kmutteducation 
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1.6 แนะน าเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
ศกึษา คน้ควา้ และคดัสรรเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรท์ี่

เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนและการสอนทัง้ภายในและนอกหอ้งเรยีน พรอ้มแนะน าวธิกีารใชง้านเพื่อใหอ้าจารย์

ผูส้อนสามารถเลอืกใช้เครื่องมอืต่างๆ ในการเรยีนการสอนไดต้ามความต้องการ โดยน าเสนอในรูปแบบคู่มอื

การใชง้าน แผ่นพบั และคลปิวดีทิศัน์ พรอ้มฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง รายละเอยีด

ตาม http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=etsreview 

2. การจดัหา/ผลติทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน/วจิยั 
2.1 การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน/วจิยั 

2.1.1 ทรพัยากรสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบดว้ย 
ฐานขอ้มลูออนไลน์, วารสารออนไลน์ และหนงัสอืออนไลน์ รายละเอยีดตาม
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp นอกจากนัน้ยงัมกีารคดัสรร/รวบรวมสื่อมลัตมิเีดยี
ทีใ่หค้วามรูส้ าหรบัวชิาพืน้ฐานโดยบรรณารกัษ์ ไดแ้ก่ คณติศาสตร ์เคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์และวชิาศกึษาทัว่ไป 
รายละเอยีดตาม http://klinics.lib.kmutt.ac.th/index.php/foundation 

2.1.2 แนะน าบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ Science Direct ทีม่ผีูน้ าไปใชอ้า้งองิมาก 
ทีสุ่ด รวบรวมเวบ็ลงิค ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิารในการคน้หาขอ้มลู โดยแบ่งตามสาขาวชิาที่
มหาวทิยาลยั          มคีวามเชีย่วชาญหลกั เช่น Biotechnology, Energy & Environment เป็นตน้ รายละเอยีด
ตาม http://klinics.lib.kmutt.ac.th 

2.2 การผลติสื่อการเรยีนการสอน 
2.2.1  สื่อการเรยีนการสอนออนไลน์วชิาพื้นฐานที่ถ่ายทอดความรูโ้ดยอาจารยผ์ู้สอน เน้น

แนวคดิหลกัของวชิานัน้ๆ (Main Concept) เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถศกึษาและทบทวนเนื้อหาไดท้ัง้ก่อนและ
หลงัการเรยีนการสอน บนัทกึเป็นตอนสัน้ๆ ประมาณ 5 - 10 นาท ี

2.2.2  บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นเฉพาะการบรรยายและการสาธิตใน
รายวชิาพืน้ฐาน และวชิาศกึษาทัว่ไป ตดัต่อเป็นตอนสัน้ๆ ตอนละไม่เกนิ 20 นาท ีวดีทิศัน์ทัง้หมดใหบ้รกิารบน
ระบบ Learning Environment www.myle.kmutt.ac.th และ www.youtube.com/kmutteducation  
 เพื่อส่งเสรมิความเป็นสากล ส านักหอสมุดได้คดัสรรและรวบรวมสารสนเทศจากเวบ็ไซต์
ต่างๆ ในรปูแบบภาษาองักฤษ เช่น   

- สื่อมลัตมิเีดยีสนบัสนุนการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐาน รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
http://klinics.lib.kmutt.ac.th/index.php/foundation 

- แนะน าบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
http://klinics.lib.kmutt.ac.th/   

- เอกสารแนะน าและคู่มอืการใชง้าน KMUTT Learning Environment Version 1.5  
ส าหรบัอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=etsintro (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.4) 
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   ส านักหอสมุดตระหนักถงึความส าคญัในการให้บรกิารต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บรกิาร นักศกึษา
และบุคลากรเรยีน/ท างาน และใชช้วีติอยู่ในมหาวทิยาลยัได้อย่างมคีวามสุข  จงึจดับุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละ
นักศึกษาระดบัปรญิญาเอก เพื่อให้บรกิารช่วยเหลอืด้านการเรยีนการสอน การวิจยัและพฒันาคุณภาพชวีติ 
และเพิม่บทบาทของบรรณารกัษ์ในการให้บรกิารช่วยสบืค้นสารสนเทศและช่วยค้นคว้าวจิยั เช่น การเขยีน
บรรณานุกรม การเขยีนการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ผ่านคลนิิกวชิาการทีห่อ้ง KM4 ชัน้ 5 
ส านักหอสมุด รวมทัง้จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บรกิารเกดิทกัษะด้านการเรยีนรู ้และ
พฒันาไปสู่การเป็นผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learner) และยงัเพิม่ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารทาง
ออนไลน์ โดยน าโปรแกรม Skype มาใช้ สามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 
http://www.lib.kmutt.ac.th 

 ด้านงบประมาณ 
    มจธ. ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 

งบประมาณ 2555 มจธ. มคี่าใชจ้่ายด าเนินการต่อหวันักศกึษาเตม็เวลา (FTES) เฉลีย่ทัง้มหาวทิยาลยัเท่ากบั 
107,137 บาทต่อคน เพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 เท่ากบัจ านวน 6,165 บาทหรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 6.1 
(เอกสารหมายเลข 2.7.3.5) และนอกจากนี้ มจธ. จะมกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้ในปีทีผ่่านมาเพิม่เตมิใน
การจดัการเรยีนการสอนด้านการศึกษาทัว่ไป ซึ่งด าเนินการแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนเชญิผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพื่อให้ได้
บณัฑติตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์แลว้ มจธ. ยงัไดใ้ชง้บประมาณตามแผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา              
พ.ศ. 2555 - 2559 เช่น การทดสอบเจตคตติามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์และการทดสอบภาษาองักฤษ 
คณติศาสตร ์(เอกสารหมายเลข 2.7.3.6) 
              นอกจากนี้  มจธ. ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณการจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยผ่านหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดบัคณะส าหรบั
กิจกรรมส่วนกลางจะด าเนินการผ่านกองกิจการนักศึกษา ในชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมฝ่ายกีฬา ชมรมฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม ชมรมฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ชมรมฝ่ายวิชาการ เป็นกลไกขบัเคลื่อนกิจกรรม การพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑติเพื่อใหเ้กดิทกัษะทางสงัคม สามารถเรยีนรูแ้ละปรบัสภาพจติใจและอารมณ์ใหพ้รอ้มต่อ
การท างานต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ ในปี 2555 กองกจิการนักศกึษาไดส้นับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการ
หรอืกจิกรรม จ านวน 206 โครงการ เป็นเงนิทัง้สิ้น 5,635,030 บาท ทัง้นี้ เพื่อให้นักศกึษามกีารพฒันาทัง้
ทางด้านทกัษะวชิาการ วชิาชพี คุณธรรมจรยิธรรม และอื่นๆ ซึ่งเป็นการพฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตคิรบทัง้ 5 ดา้น โดยนักศกึษาทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมตลอดระยะเวลาที่ศกึษาใน
มหาวทิยาลยั จ านวนไมน้่อยกว่า 15 กจิกรรมและไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมง (เอกสารหมายเลข 2.7.3.7) 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบนั หรือท่ีประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 มจธ. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับต่างๆ โดยผ่านกลไกการสนับสนุน
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ทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตพีมิพบ์ทความวจิยัใหแ้ก่นกัศกึษาจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น ในปี 
2555 มจธ. ไดร้บัทุนจากงบประมาณแผ่นดนิ ประมาณ 83.09 ลา้นบาท ทุนจากแหล่งคณะจดัสรร 1.10 ลา้น
บาท ทุนภายนอก 166.85 ล้านบาท (เอกสารหมายเลข 2.7.4.1) ตลอดจนมกีารจดัสรรทุน (Full Time 
Equivalent Research Output-FTERO) ซึง่เป็นเงนิสนับสนุนการวจิยัของ มจธ. ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่คณะต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นการด าเนินงานสนับสนุนมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ เงนิทุนดงักล่าวจะถูกจดัสรรไป ในโครงการวจิยัต่างๆ ที่
นกัศกึษาเขา้ไปมสี่วนรว่มในทมีวจิยัของอาจารย ์ปีละประมาณ 27 ลา้นบาท (เอกสารหมายเลข 2.7.4.2)    

นอกจากกลไกสนับสนุนทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตพีมิพ์บทความวจิยัแล้ว มจธ. ได้ก าหนด
ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให ้
(เอกสารหมายเลข 2.7.4.3) 

1. นกัศกึษาปรญิญาโทแผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกติ ตอ้งมบีทความวจิยัเตม็รปูแบบ (Full  
Paper) และไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิไมน้่อยกว่า 1 ชิน้ 

2. นกัศกึษาปรญิญาโทแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกติ ตอ้งมผีลงานเผยแพรใ่นรปูแบบใดรปูแบบ 
หนึ่งซึง่ไมใ่ช่รปูเล่มวทิยานิพนธ ์

3. นกัศกึษาปรญิญาเอกแผน ก ตอ้งมบีทความวจิยัเตม็รปูแบบ (Full Paper) ทีล่งตพีมิพใ์น 
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิซึง่สบืคน้ไดใ้นฐานขอ้มลูมาตรฐานทีม่ผีูพ้จิารณาผลงาน (Referee) จ านวนไม่
ต ่ากว่า 2 ชิน้ 

มจธ. โดยส านักบณัฑติศึกษาและกิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลยั             
ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมหรือสถานที่จ ัดประชุมหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ในและ
ต่างประเทศใหน้ักศกึษาทุกระดบัรบัทราบโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การเวยีนเอกสาร
และโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธไ์ปยงัคณะต่างๆ การแจง้ข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่านระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสไ์ป
ยงัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานน าข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้แก่นักศึกษาเป็นล าดบัถดัไป 
(เอกสารหมายเลข 2.7.4.4) 

นอกจากนัน้ มจธ. ได้มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้นักศึกษาโดยคณะต่างๆ สามารถก าหนด
ระบบและกลไก และด าเนินการตามระบบและกลไกของคณะที่ได้ก าหนดไว้ เช่น คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ได้ก าหนดใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีัง้ 4 
หลกัสูตร เช่น SoA+D Degree show 2012 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 2.7.4.5) คณะพลงังาน สิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ ได้มกีลไกส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาตีพิมพ์ผลงานเกินจากเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่
มหาวทิยาลยัก าหนด ตามประกาศคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุว่าดว้ยเกณฑก์ารส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จดัท าบทความวิจยัของนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ.2553 โดยมกีารให้การส่งเสรมิและสนับสนุนใน
รปูแบบของค่าตอบแทนซึง่ใหเ้ฉพาะนกัศกึษาเท่านัน้ (เอกสารหมายเลข 2.7.4.6 และ 2.7.4.7) 
 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จดัโดยสถาบนั 

 จากวสิยัทศัน์ “มุง่ธ ารง ปณธิานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและด”ีและแผนพฒันามหาวทิยาลยั ฉบบัที ่
11 (พ.ศ.2555-2559) เป้าหมายที ่3 “การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์” มจธ. 
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ไดจ้ดัท าประกาศของมหาวทิยาลยั เรื่อง ก าหนดเกยีรตแิละศกัดิข์องนักศกึษา (Code of Honor) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นพฤตกิรรมทางคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัยของนักศกึษาทีค่วรปฏบิตั ิโดย
ก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบันักศกึษาทีป่ระพฤตผิดิ Code of Honor ไว ้7 ระดบั เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ย
วาจาจนถงึการพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)  
              กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดนัและประสานความร่วมมือกับคณะและ
ภาควชิาให้นักศกึษาประพฤตตินตาม Code of Honor หลกัเกยีรตยิศส าหรบันักศกึษาแห่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี พระจอมเกลา้ธนบุร ีประกอบดว้ย 

1. Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกตอ้ง นกัศกึษายดึมัน่ในคุณธรรมและความ 

ถูกตอ้ง ไมค่ดัลอกงานอื่นทีไ่มใ่ช่ของตน และตอ้งรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นท าไปรวมถงึผลของการกระท านัน้ 
ตลอดจนปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลยั ดว้ยความเขา้ใจในเจตนารมณ์ 

2. Respect and Care for others ใหเ้กยีรตแิละใส่ใจผูอ้ื่น นกัศกึษาใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่น รบัฟงัความ 

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระท าทีด่แีละถูกตอ้งเป็นหลกั แสวงหาโอกาสในการ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเสมอ 

3. Continuous Improvement พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง นกัศกึษาเป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้ ัง้ใน 

และนอกหอ้งเรยีน และใชค้วามคดิเพื่อน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ เพื่อจะไมใ่หม้วีนัใดทีผ่่านไปโดยไมไ่ดพ้ฒันา
ตนเอง 

4. Do something ไมด่ดูาย นกัศกึษาจะไมด่ดูายเมือ่พบการกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง ขดัต่อจรยิธรรมอนั  

ด ีทัง้ดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ 

ในปี 2555 ไดม้กีารกจิกรรม/โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
และบณัฑติศกึษา เช่น โครงการรณรงคว์นิัยนักศกึษาใหม่ โครงการมดอาสาพฒันาสาขลาเพื่อน้อง โครงการ
ค่ายพฒันาคุณธรรมตามวถิพีอเพยีง โครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาและทกัษะในการด ารงชวีติ โครงการ 
“Exclusive Media” โครงการค่ายอาสาและพฒันาศกัยภาพบุคลากร โครงการมาตรการสถานศกึษาปลอดเหลา้
น าร่อง โครงการไหว้คร ูโครงการสปัดาหศ์ลิปวฒันธรรม  และโครงการศกึษาวถิชีวีติไทย โครงการพฒันาการ
เรยีนการสอนในชนบท เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.7.5.2) ซึง่ในโครงการพฒันาการเรยีนการสอนในชนบทนี้ 
นักศึกษาในระดบับณัฑติศึกษาจะได้เรยีนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์ตรงในการสร้างความเป็นครู และความมี
จรรยาบรรณในวชิาชพีคร ูฯลฯ (เอกสารหมายเลข 2.7.5.3) การจดับรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณนักวจิยั  ทรพัยส์นิ
ทางปญัญาและการละเมดิ (เอกสารหมายเลข 2.7.5.4) การใหค้วามรูใ้นเรือ่งจรยิธรรมการท าวจิยัโดยสอดแทรก
ไปในการจดัโครงการเสรมิความรู้ด้านการเขยีนรายงานการศึกษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 
2.7.5.5) และการฝึกนักศกึษาเป็นพีเ่ลีย้งใหร้บัผดิชอบนักเรยีนโครงการ 2B KMUTT รุ่นที ่10 (เอกสารหมายเลข 
2.7.5.6)    

 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยกุต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธข์องนักศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษา และมีการรบัรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครฐั หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 
 - 
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7. มีการพฒันาทกัษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

 มจธ. ก าหนดหน้าที่การพฒันาทกัษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธ์และน า
บทความดงักล่าวไปตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติให้แก่หน่วยงานระดบัคณะเป็นผู้ด าเนินการ
ยกตัวอย่าง เช่น คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มกีารจดับรรยายแนวทางการเลือกวารสารวชิาการ
นานาชาตเิพื่อตพีมิพส์ าหรบัส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก: Open Access Journals เมื่อวนัที ่10 มกราคม 
2556 บรรยายโดย ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ (เอกสารหมายเลข 2.7.7.1) คณะศลิปศาสตร ์มกีารพฒันา
ทกัษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ์และมกีารน าไปตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ/
นานาชาติ โดยสายวิชาภาษา จดัให้มกีิจกรรมโครงการ Ph.D. Progress Presentation เพื่อแสดง
ความก้าวหน้าของนักศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ และไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ดา้นวชิาการและวธิกีารท าวจิยัใหม่ๆ ตลอดจนน าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ผลติผลงานวจิยัที่มคีุณภาพและน าไป 
ตพีมิพ์เผยแพร่ทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ (เอกสารหมายเลข 2.7.7.2) นอกจากนี้ ยงัมกีิจกรรม 
Research Discussions ของศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการทีไ่ดจ้ดัขึน้ เพื่อเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการวจิยั
และดา้นวชิาการใหก้บับุคลากรและนกัศกึษา ในการผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิ ซึง่จดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่3 ของทุกเดอืน (เอกสารหมายเลข 2.7.7.3) 
             นอกจากนี้ในแต่ละหลกัสตูรยงัจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา ซึง่นักศกึษาจะต้องอ่านบทความวิจยัทีต่พีมิพ์
ในวารสารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบังานของตนเอง เพื่อท าการวเิคราะห์ และสงัเคราะหอ์งค์ความรูจ้ากการอ่าน
บทความวจิยั รวมทัง้การน าเสนอและวพิากษ์บทความ เพื่อเป็นการฝึกทกัษะการเตรยีมบทความตพีมิพ์จาก
วทิยานิพนธข์องตน (เอกสารหมายเลข 2.7.7.4) 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [6 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
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2.7.2.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท า 

รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 
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2.7.2.2 บทสรปุผูบ้รหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
2.7.2.3 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555 - 2559 
2.7.2.4 ขา่วการท ากจิกรรม NAS 
2.7.2.5 ตวัอยา่งเวปไซต ์C4ED Structure 
2.7.2.6 สรปุการเสวนาชุมชนนกัปฏบิตัคิร ัง้ที ่2  
2.7.2.7 คู่มอืการใชร้ะบบ LE 
2.7.3.1 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 211 
2.7.3.2 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 105 – 106 
2.7.3.3 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555 – 2559 หน้า 4 – 6 
2.7.3.4 เอกสารแนะน าและคู่มอืการใชง้าน KMUTT Learning Environment Version 1.5 
2.7.3.5 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 150 
2.7.3.6 การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และสอบ Attitude Test 
2.7.3.7 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 89 
2.7.4.1 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 51 
2.7.4.2 รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 52 
2.7.4.3 ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา          

หมวดที ่8 การส าเรจ็การศกึษา 
2.7.4.4 บนัทกึขอ้ความประชาสมัพนัธ ์
2.7.4.5 SoA+D Degree show 2012 จ านวน 4 หลกัสตูร 
2.7.4.6 ประกาศคณะพลงังานฯ เรื่อง การตพีมิพผ์ลงานวจิยั เพื่อขอส าเรจ็การศกึษาของนักศกึษาระดบั

ปริญญาเอก พ.ศ. 2554 และประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวชิาการนานาชาตเิพื่อขอส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก พ.ศ. 2554 

2.7.4.7 ประกาศคณะพลงังานฯ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าบทความวจิยัของ
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2553 

2.7.5.1 Code of Honor 
2.7.5.2 กจิกรรม/โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา 
2.7.5.3 โครงการพฒันาการเรยีนการสอนในชนบท 
2.7.5.4 การจดับรรยาย เรือ่ง จรรยาบรรณนกัวจิยั ทรพัยส์นิทางปญัญาและการละเมดิ 
2.7.5.5 โครงการอบรมการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์   
2.7.5.6 การฝึกนกัศกึษาเป็นพีเ่ลีย้งใหร้บัผดิชอบนกัเรยีนโครงการ 2B KMUTT รุน่ที ่10 
2.7.7.1 การจดับรรยายแนวทางการเลอืกวารสารวชิาการนานาชาตเิพื่อตพีมิพส์ าหรบัส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาเอก: Open Access Journals 
2.7.7.2 กจิกรรมโครงการ Ph.D. Progress Presentation เพื่อแสดงความกา้วหน้าของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาเอก สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยกุต์ 
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2.7.7.3 กจิกรรม Research Discussions ของศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ 
2.7.7.4 ค าอธบิายรายวชิาสมัมนาของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8    : ระดบัความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดั 
     ให้กบันักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  คุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละเป็นปจัจยั
ส าคญัของคุณภาพบณัฑติตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตแิละกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิรวมทัง้ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม ดงันัน้ สถาบนัจงึควรมกีารวดัระดบั
ความส าเรจ็ของการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมทีส่ถาบนัจดัใหก้บันกัศกึษา 

 

เกณฑม์าตรฐาน   : 
1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาทีต่้องการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาที่ต้องการส่งเสรมิ

ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร  คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้สถาบนั 
3. มโีครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1              

โดยระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 
4. มกีารประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ส่ งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี ้           

และเป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่างรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ร ับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ           

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 

เกณฑก์ารประเมิน     : 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

มจธ. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์                 
ของมหาวิทยาลัย “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” โดยก าหนดเป็น “เกียรติและศักดิ ์            
ของนักศกึษา (Code of Honors)” ใหน้ักศกึษาทีเ่ขา้ใหม่ทุกคนไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัพิรอ้มทัง้ลงลายมอืให้
สตัยาบนัในวนัถวายสตัยป์ฏญิาณ (เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) มรีายละเอยีดดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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1. Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกต้อง นักศึกษายดึมัน่ในคุณธรรมและความ
ถูกต้อง ไม่คดัลอกงานอื่นที่ไม่ใช่ของตน และต้องรบัผดิชอบในสิง่ที่ตนท าไป รวมถึงผลของการกระท านัน้ 
ตลอดจนปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลยั ดว้ยความเขา้ใจในเจตนารมณ์ 

2. Respect and Care ให้เกยีรตแิละใส่ใจนักศกึษา พงึให้เกยีรตแิละใส่ใจตนเอง ผู้อื่นและสงัคม
แวดล้อม รบัฟงัความคดิเห็นที่แตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระท าที่ดแีละถูกต้องเป็นหลกั 
แสวงหาโอกาสในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเสมอ 

3. Continuous Improvement พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศกึษาเป็นผูท้ีแ่สวงความรูท้ ัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน และใชค้วามคดิเพื่อน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์เพื่อจะไมใ่หม้วีนัใดทีผ่่านไปโดยไมไ่ดพ้ฒันาตนเอง 

4. Do Something ไมด่ดูาย นกัศกึษาจะไมด่ดูายเมื่อพบการกระท าทีไ่ม่ถูกต้อง ขดัต่อจรยิธรรมอนั
ด ีทัง้ดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ 
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1  ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา และผูเ้ก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถึงทัง้คณะ 

มจธ. มกีารถ่ายทอดและเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมนักศกึษาทีก่ าหนดเป็น “หลกั
เกยีรตยิศส าหรบนักศกึษา (Code of Honor)” มปีระกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรยิธรรมของนักศึกษา ตามหลกัเกียรติยศส าหรบันักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.8.2.1) พรอ้มแจง้ใหน้ักศกึษาทราบในวนัปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่เป็นประจ าทุกปี ตลอดจนผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการวนิัยนักศกึษานักศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.8.2.2) และส่งประกาศใหค้ณะและภาควชิา 
(เอกสารหมายเลข 2.8.2.3) เพื่อให้คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบตัิพร้อมทัง้
สอดแทรกในเน้ือหาวชิาเรยีน นอกจากน้ียงัมป้ีายขนาดใหญ่ทีอ่าคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี (เอกสาร
หมายเลข 2.8.2.4) และภายในลฟิท ์(เอกสารหมายเลข 2.8.2.5)  
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในข้อ 
1  โดยระบตุวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเรจ็ท่ีชดัเจน 

-     
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม  ตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3  โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90  ของตวั
บ่งช้ี 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมทีก่ าหนดตามขอ้ 1 มหาวทิยาลยัฯ 
จงึส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อพฒันานักศกึษาในดา้นต่าง ๆ ตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศกึษา นอกจากนี้มหาวทิยาลยัฯโดยกองกจิการนักศกึษาจดัโครงการเพื่อพฒันา
นกัศกึษาตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมนักศกึษา เพื่อส่งเสรมิการ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และมกีารระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็อยา่งชดัเจนทุกโครงการ เช่น 

  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 61 บทที ่2 

ท่ี 
โครงการ เป้าหมาย 

หลกั 
เกียรติยศ 

ผลการประเมิน 

3.1 โครงการรณรงคว์นิยั
นกัศกึษาใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.1) 

นกัศกึษาใหมแ่ต่งกายถูกตอ้ง
ตามระเบยีบมากกว่ารอ้ยละ 
90 

ขอ้ 1, 2 นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 นกัศกึษาใหม่    
แต่งกายไดถู้กตอ้งตามระเบยีบทุกคน  
(เอกสารหมายเลข 2.8.4.1) 

3.2 โครงการ มดอาสาพฒันา 
สาขลาเพื่อน้อง (เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.2) 

นกัศกึษาเขา้รว่มโครงการไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 และ
นกัศกึษาไดป้ฏบิตังิานตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 

ขอ้ 1, 2 มนีกัศกึษาเขา้รว่มโครงการรอ้ย 
ละ 100 และนกัศกึษาไดป้ฏบิตังิาน
ตามเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 90 
(เอกสารหมายเลข 2.8.4.2) 

3.3 โครงการค่ายพฒันา
คุณธรรมตามวถิพีอเพยีง 
(เอกสารหมายเลข 2.8.3.3) 

นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ทุกคนสามารถน าความรูม้า
ถ่ายทอดการเรยีนรูใ้หก้บัผูอ้ื่น
ได ้

ขอ้ 3 นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทุกคน
สามารถน าความรูท้ีไ่ดม้าถ่ายทอดเป็น
นิทรรศการได ้(เอกสารหมายเลข 
2.8.4.3) 

3.4 โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษาและทกัษะในการ
ด ารงชวีติ (เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.4) 

นกัศกึษาและอาจารยม์ี
ความสมัพนัธอ์นัดโีดยผ่าน
กจิกรรมต่างๆ 

ขอ้ 1 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบั 
4.48 และ 4.21(เอกสารหมายเลข 
2.8.4.4) 

3.5 โครงการ “Exclusive 
Media” (เอกสารหมายเลข 
2.8.3.5) 

นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ทุกคนทราบถงึคุณธรรม
จรยิธรรม และการท างาน
รว่มกนัอย่างเป็นระบบ 

ขอ้ 1 นกัศกึษา นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ทราบถงึคุณธรรมจรยิธรรม และการ
ท างานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ ได้
ผลลพัธ ์89.4% (เอกสารหมายเลข 
2.8.4.5) 

3.6 โครงการค่ายอาสาและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 2.8.3.6) 

นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ทุกคนไดฝึ้กปฏบิตังิานจรงิ 

ขอ้ 3, 4 นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มไดป้ฏบิตังิานจรงิ
มากกว่ารอ้ยละ 90 ของชัว่โมงท างาน
ทัง้หมด (เอกสารหมายเลข 2.8.4.6) 

3.7 โครงการมาตรการ
สถานศกึษาปลอดเหลา้น า
รอ่ง (เอกสารหมายเลข 
2.8.3.7) 

มกีารประชุมรว่มมหาวทิยาลยั 
รา้นคา้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยั
ทัง้หมดเป็นเขตปลอดเหลา้ 

ขอ้ 3, 4 มกีารประชุมและตรวจรว่ม
มหาวทิยาลยั รา้นคา้ หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  และมปีระกาศโทษการน า
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ขา้มาใน
มหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 2.8.4.7) 
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ท่ี 
โครงการ เป้าหมาย 

หลกั 
เกียรติยศ 

ผลการประเมิน 

3.8 โครงการไหวค้ร ูประจ าปี
การศกึษา 2555 (เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.8) 

นกัศกึษามกีรยิาท่าทางการ
แสดงออกทีถู่กตอ้ง มคีวาม
เคารพและมสีมัมาคารวะต่อ
อาจารยไ์มร่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

ขอ้ 1,3 นกัศกึษารอ้ยละ 85.43 มกีรยิาท่าทาง
การแสดงออกทีถู่กตอ้ง มคีวามเคารพ
และมสีมัมาคารวะต่ออาจารย ์(เอกสาร
หมายเลข 2.8.4.8) 

3.9 โครงการพธิถีวายบงัคม
และกล่าวสตัยป์ปฏญิาณ
ประจ าปีการศกึษา 2555 
(เอกสารหมายเลข 2.8.3.9) 

นกัศกึษาใหมไ่มน้่อยกว่า  
รอ้ยละ 80 ของนกัศกึษาทีเ่ขา้
รว่มโครงการมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัพระราช   
กรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ขอ้  1,3 นกัศกึษาใหม่รอ้ยละ 82 ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (เอกสาร
หมายเลข 2.8.4.9) 

3.10 โครงการค่ายคุณธรรม
เฉลมิพระเกยีรต ิ(เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.10) 

ปลกูฝงัคุณธรรมใหแ้ก่นิสติ
นกัศกึษาโดยเฉพาะความ
กตญัญใูนโอกาสวนัแม่
แห่งชาต ิไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 

ขอ้ 1,3 ปลกูฝงัคุณธรรมใหแ้ก่นิสตินกัศกึษา
โดยเฉพาะความกตญัญใูนโอกาสวนัแม่
แห่งชาต ิไดร้อ้ยละ 93.5 (เอกสาร
หมายเลข 2.8.4.10) 

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณุด้าน
คณุธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 
 มจธ. มกีจิกรรมทีไ่ดร้บัการยกย่องชมเชยประกาศเกยีรตคิุณดา้นคุณธรรมจรยิธรรม จากหน่วยงาน
องคก์รระดบัชาตโิดยในปี 2555 ดงันี้   
 นางสาวปิยะนาถ สริริตันาวงศ์ นักศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์ไดร้บัรางวลัเชดิชูคนด ีพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมนิสตินกัศกึษา ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 2.8.5.1) 
 นายธนาคาร คุม้ภยั นกัศกึษาคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีไดร้บัการยกย่องเป็นคนดี
ศรสีถาบนั ในกจิกรรมวนัวสิาขบชูา วนัส าคญัสากลของโลก (เอกสารหมายเลข 2.8.5.2) 
 ทมี The Face Impact ได้รบัรางวลัชนะเลศิประกวดหนังสัน้ ในระดบัอุดมศกึษา จากกระทรวง
วฒันธรรมรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (เอกสารหมายเลข 2.8.5.3) 
 

การประเมินตนเอง  (SAR) 
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.8.1.1 ใบลงชื่อเกยีรตแิละศกัดิน์กัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.8.2.1 เกยีรตแิละศกัดิน์กัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.8.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวนิยันกัศกึษานกัศกึษา 
2.8.2.3 ประกาศหลกัเกยีรตยิศส าหรบันกัศกึษา 
2.8.2.4 ภาพป้ายไวนิล โรงอาหาร อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี 
2.8.2.5 ภาพป้ายภายในลฟิท ์  
2.8.3.1 โครงการรณรงคว์นิยันกัศกึษา 
2.8.3.2 โครงการค่ายพฒันาคุณธรรมตามวถิพีอเพยีง 
2.8.3.3 โครงการมดอาสาพฒันาสาขลาเพื่อน้อง 
2.8.3.4 โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและทกัษะในการด ารงชวีติ 
2.8.3.5 โครงการ“Exclusive Media” 
2.8.3.6 โครงการค่ายอาสาและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
2.8.3.7 โครงการสถานศกึษาปลอดเหลา้น ารอ่ง 
2.8.3.8 โครงการไหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2555 
2.8.3.9 โครงการพธิถีวายบงัคมและกล่าวสตัยป์ปฏญิาณประจ าปีการศกึษา 2555 
2.8.3.10 โครงการค่ายคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
2.8.4.1 รายงานรายชื่อนกัศกึษาทีถู่กลงโทษ 
2.8.4.2 รายงานการด าเนินโครงการค่ายพฒันาคุณธรรมตามวถิพีอเพยีง 
2.8.4.3 โครงการมดอาสาพฒันาสาขลาเพื่อน้อง 
2.8.4.4 รายงานการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและทกัษะในการด ารงชวีติ 
2.8.4.5 รายงานการด าเนินโครงการ “Exclusive Media” 
2.8.4.6 รายงานการด าเนินโครงการค่ายอาสาและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
2.8.4.7 รายงานการด าเนินงานสถานศกึษาปลอดเหลา้น ารอ่ง และประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ก าหนดโทษผูน้ าสุรา หรอืเครือ่งดื่มทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอลเ์ขา้มาใน
มหาวทิยาลยัเป็นความผดิรา้ยแรง 

2.8.4.8 รายงานการด าเนินโครงการไหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2555 
2.8.4.9 รายงานการด าเนินโครงการพธิถีวายบงัคมและกล่าวสตัยป์ปฏญิาณประจ าปีการศกึษา 2555 
2.8.4.10 รายงานการด าเนินโครงการค่ายคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
2.8.5.1 ส าเนาเกยีรตบิตัร 
2.8.5.2 ส าเนาเกยีรตบิตัร 
2.8.5.3   ประกาศกระทรวงวฒันธรรม เรื่อง ผลการตดัสนิการประกวดหนังสัน้มาก (สปอตโฆษณา 30 

วนิาท)ี ตามโครงการประกวดสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์เพื่อรณรงคแ์ก้ไขปญัหาค่านิยมทีไ่ม่พงึ
ประสงคเ์กีย่วกบัการใชส้ารเสพตดิประเภทไอซข์องเดก็และเยาวชน “โครงการปล่อยชอง 1” 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  
ผลการด าเนินงาน  :  - 
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  :  (ถา้ม)ี  กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 1  :  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
เกณฑก์ารประเมิน   

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับความต้องการของสังคม                        
จงึสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาของมหาวทิยาลยัได้พฒันาตนเอง                  
อย่างต่อเนื่องสูงสุดตามศกัยภาพ เน้นกลไกการปรบักระบวนทศัน์ในการเรยีนรูแ้นวใหม่ และสรา้งมาตรการ           
ในการปรบัการสอนนักศกึษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรยีนรู ้(Learning Oriented) ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั            
(Learner Centered Learning) โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู ้และสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่างๆ ยกตวัอย่าง
เช่น การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรยีนรู้ร่วมกบัการท างาน (Work integrated Learning – WIL)   
การเรียนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) หรือการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
(Activity - based Learning) ในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (Genearl Education) ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่
สนับสนุนการเรยีนรู ้(Lerning Space) ณ ส านักหอสมุด ภายใต้ชื่อหอ้ง KLINICS รวมถงึการจดัใหม้รีะบบ 
Wireless Internet ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั  

จากกลไกการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้และสิง่สนับสนุนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ส่งผลให้ในปี 2554                
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,857 คน ซึ่งจากการส ารวจภาวะการหางานท าของบัณฑิต                     
พบว่า มบีณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 2,452 คน ในจ านวนนี้มบีณัฑติทีไ่ดง้านท า หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 1,881 คน และผูม้บีณัฑติทีศ่กึษาต่อ จ านวน 185 คน (เอกสารหมายเลข 1-1) 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

1. จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 2,452 
2. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 2,857 
3. จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ 1,881 
4. จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 185 
5. จ านวนบณัฑติทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา 0 
6. จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 17 
7. จ านวนบณัฑติทีไ่มไ่ดง้านท า 352 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

8. จ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาในรอบปีนัน้ที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับ
รวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้ที่ได้รบัการเกณฑ์ทหาร 
และลาอุปสมบท) 

2,233 

9. รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 84.24 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 84.24 บรรลุเป้าหมาย 4.21 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: 
 
วิธีการค านวณ 
 

 
จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

x  100 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด (≥ 70% ของผูส้ าเรจ็การศกึษา
แต่ละปีการศกึษา) 

 

 
1,881 

x  100 
2,233 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

1-1 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2554 ทีไ่ดง้านท า และประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 2  : คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 
 
การด าเนินงาน 
 มจธ. มกีลไกตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรบัมหาวทิยาลยั โดยแบ่งออกเป็น          
3 ส่วน คอื ส่วนแรก ไดแ้ก่ การตดิตามภาวะการหางานท า และผลการศกึษาต่อของบณัฑติ ส่วนทีส่อง ไดแ้ก่              
การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส่วนที่สาม ได้แก่ การสอบถามคุณภาพของบัณฑิต                  
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่บัณฑิตศึกษาต่อ) เพื่อน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูร และคุณภาพของบณัฑติใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในปจัจุบนั 
 ในปี 2554 มจธ. ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2553             
โดยไดก้ าหนดกรอบแบบส ารวจความพงึพอใจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ5 ดา้น คอื              
(1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรบัผดิชอบ และ (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ  
(ปีการศกึษา) 

จ านวน 
1. ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ N/A 
2. จ านวนบณัฑติที่ได้รบัการประเมนิทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก 
746 

3. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 4,106 
4. ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ 4.10 

 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมของผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ 
มจธ. ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ในปี 2554 พบว่ามคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 
(เอกสารหมายเลข 2-1 และ 2-2)  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
≥ 3.51 4.10 บรรลุเป้าหมาย 4.10 คะแนน 

 

หมายเหต ุ: 
 

วิธีการค านวณ  
 

 
ผลรวมค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ  

 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด (≥ 35% ของผูส้ าเรจ็
การศกึษาแต่ละระดบั) 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

2-1 ผลประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2554 
2-2 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี  3   : ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่   

 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.25 มกีารตพีมิพเ์ผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
0.50 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(proceeding)  
0.75 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(proceeding) มี

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ
1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 
การด าเนินงาน 
  มจธ.เป็นมหาวิทยาลยัที่เน้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยมคีณะที่ด าเนินการเรยีนการสอน                  
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยถีงึ 8 คณะ โดยที่ 4 คณะเตบิโตจากการด าเนินการเรยีนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีและน าความเชี่ยวชาญขยายสู่การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์             
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะที่อีก                
4 คณะ เป็นคณะที่เปิดสอนระดบับณัฑติศึกษา ที่ผลิตผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมสู่                   
ความยัง่ยนื ได้แก่ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีบณัฑติวทิยาลยั
รว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม  
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 นอกจากนี้ยงัมอีกี 3 คณะวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนมติต่ิาง ๆ ไดแ้ก่                
คณะศิลปศาสตร์ที่ท าหน้าที่เสรมิความสมบูรณ์ให้แก่บณัฑติทุกคณะในทุกระดบั ในความรู้ด้านภาษาและสงัคม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ซึง่แรกก่อตัง้ไดบู้รณาการความเชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมโยธา และขยายสู่การผลติ
บัณฑิตวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม                
เพื่อเสรมิศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยขีองบณัฑติสู่นกับรหิารจดัการมอือาชพี  
 จะเหน็ไดว้่า ความหลากหลายของหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทของ มจธ. ทัง้วชิาชพีพืน้ฐานและขัน้สูงนัน้                
ได้เป็นสารนิพนธ์ หรอืวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา (3 – 12 หน่วยกติ) ตามความเหมาะสมกบัธรรมชาตขิอง             
ศาสตรห์นึ่ง ๆ ซึง่มทีัง้ส่วนทีส่ามารถตพีมิพไ์ดแ้ละไมไ่ด ้แต่กเ็ป็นงานทีส่ามารถตอบความต้องการของสงัคมได้
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้จะไดน้ าเสนอเฉพาะผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 
3-1) 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 
 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบั
ที ่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.25) 185 46.25 
2. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต ิ(proceeding) (0.50) 
169 84.50 

3. มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิ(proceeding) หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.75) 

224 168 

4. มกีารตพีมิพใ์นวาสารวชิาการระดบันานาชาต ิ(1.00) 12 12 
5. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ 590 310.75 
6. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 1,026 
7. รอ้ยละของผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการตพีมิพ ์
30.29 
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 ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(1.00) 

- - 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ - - 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 1,026 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการเผยแพร ่
- 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2555 มจี านวนรวม 590 ชิ้น คดิเป็นผลงาน

ผู้ส าเรจ็การศึกษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 310.75 จากจ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษา 1,026 คน คดิเป็นร้อยละ 
30.29 เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 30.29 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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หมายเหต ุ:  
 
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท X 100 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด  

 

 
310.75 

X 100 
1,026  

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

3-1 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรข่อง มจธ. ปี 2555 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี  4   : ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.25 มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน ควอ
ไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพ ์หรอืมกีารตพีมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน ควอไทลท์ี ่
3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพ์หรอืมกีารตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI และ Scopus 

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
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การด าเนินงาน 
 มจธ. มีกลไกการสรรหาและสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจยั และการตีพิมพ์บทความวิจยัให้แก่
นักศึกษาในระดบับณัฑติศึกษาจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อาท ิทุนภายนอก/คณะจดัสรร ทุน
เพชรพระจอมเกลา้ ทุนผูช้่วยสอน (TA) ทุนผูช้่วยวจิยั (RA) ตลอดจนมกีารจดัสรรทุน (Full Time Equivalent 
Research Output – FTERO) ซึง่เป็นเงนิสนับสนุนการวจิยัของ มจธ. ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่คณะต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
การด าเนินงานการสนับสนุนมหาวทิยาลยัวจิยั ทัง้นี้เงนิทุนดงักล่าวจะถูกจดัสรรไปในโครงการวจิยัต่าง ๆ ที่
นกัศกึษาเขา้ไปมสี่วนรว่มในทมีวจิยัของอาจารย ์ปีละประมาณ 27 ลา้นบาท (เอกสารหมายเลข 4-1) 
 นอกจากกลไกการสนับสนุนทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตพีมิพ์บทความวจิยัแล้ว มจธ. ยงัก าหนด
ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2547 ซึ่ง
ก าหนดให้นักศกึษาปรญิญาเอกแผน ก ต้องมบีทความวจิยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงตพีมิพใ์นวารสาร 
วชิาการระดบันานาชาต ิซึ่งสบืคน้ไดใ้นฐานขอ้มูลมาตรฐานทีม่ผีูพ้จิารณาผลงาน (Referee) จ านวนไม่ต ่ากว่า 
2 ชิน้ (เอกสารหมายเลข 4-2) 
 จากกลไกการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และคณะดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักศึกษาของ มจธ.               
มบีทความวจิยัจากวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 
 

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ร ะดับ ช าติ / ร ะ ดับ น านาช าติ  ห รือ มีก า รตีพิมพ์ ใ น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI  (0.25) 

95 23.75 

2. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.  (0.50) 

- - 

3. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏ
อยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.75) 

3 2.25 

4. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน 
ควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์(1.00) 
 

3 3 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

5. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน 
ควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  
(1.00) 

66 66 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ 167 95 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด 49 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการตพีมิพ ์
193.88 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2555 มจี านวนรวม 167 ชิ้นคดิเป็นผลงาน

ผู้ส าเรจ็การศกึษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 95 จากจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 49 คน คดิเป็นร้อยละ 193.88 
เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5 คะแนน 

 
 ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(1.00) 

- - 

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีเ่ผยแพร่ - - 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  49 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการเผยแพร ่
- 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 193.88 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
หมายเหต ุ:  
 

วิธีการค านวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก X 100 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  

 

 
95 

X 100 
49  

 
   เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

4-1 รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 56 
4-2 ระเบยีบประกาศขอ้บงัคบัเกี่ยวกบับณัฑติศกึษา 2555-2556 หน้า 42-44 
4-3 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ของ มจธ. ปี 2555 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี  14   : การพฒันาคณาจารย ์
 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดค่าน ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงันี้:  
 

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน: 
 มจธ. ม ีTraining Roadmap เป็นกลไกการพฒันาบุคลากรในทุกระดบัใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง                
โดยกจิกรรมการพฒันาบุคลากรประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศกึษาต่อ การลาศกึษาต่อ การดูงานและ            
ท าวจิยั รวมทัง้การเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา ส่งผลให้คุณวุฒกิารศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารยม์ปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ในปี 2555 ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 14-1) 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. จ านวนอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิรญิญาตรแีละไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ (0) 

16 0 

2. จ านวนอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิรญิญาตรแีละมตี าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์(1) 

4 4 

3. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(3) 

4 12 

4. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์(6) 

0 0 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

5. จ านวนอาจารยท์ี่มคีุณวุฒปิรญิญาโทและไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ (2) 

171 342 

6. จ านวนอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิรญิญาโทและมตี าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์(3) 

36 108 

7. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(5) 

18 90 

8. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์(8) 

0 0 

9. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ (5) 

173.5 867.5 

10. จ านวนอาจารยท์ี่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์(6) 

142 852 

11. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(8) 

122 976 

12. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต า แหน่ง
ศาสตราจารย ์(10) 

15 150 

รวม 701.5 3,401.5 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
≥ 4.50 4.85 บรรลุเป้าหมาย 4.04 คะแนน 

 
หมายเหต:ุ 
 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
 

 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
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 3,401.50 
 

 701.50 
 
เอกสาร / หลกัฐานอ้างอิง 

14-1 ผลการพฒันาคณาจารย ์ปีการศกึษา 2555 
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องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า               
อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในกจิกรรมต่อไปนี้ (1) การบรกิารดา้นแนะแนวและการใหค้ าปรกึษา ทัง้ดา้นวชิาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบรกิารด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม
การศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี ขอ้มลูข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบนัที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจดัโครงการเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษาเก่าในรปูแบบต่าง ๆ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
2. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา 
3. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 
4. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า 
5. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 
6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาให้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการที่สนอง

ความตอ้งการของนกัศกึษา 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจดับริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

 มจธ. จดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ โดยจดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษา 1 คน ต่อนกัศกึษา 40 คน 
โดยประมาณ (เอกสารหมายเลข 3.1.1.1) อาจารยท์ีป่รกึษาท าหน้าทีดู่แลและให้ค าปรกึษาตัง้แต่นักศกึษาเขา้
ศกึษาในชัน้ปีที ่1 จนส าเรจ็การศกึษา และหากนักศกึษามปีญัหาทางจติวทิยาทีม่คีวามลกึซึง้ สามารถปรกึษา
นกัจติวทิยาการศกึษาและนกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี สงักดังานแนะแนวการศกึษาและอาชพี ซึง่นักศกึษา
สามารถขอรบับรกิารได้ในหลายช่องทาง อาท ิการขอเขา้พบนักจติวทิยาเพื่อขอรบัค าปรกึษาโดยตรง การ
ขอรบัค าปรกึษาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2470-8105 และการขอค าปรกึษาผ่าน E-Mail ของศูนย์ให้
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ค าปรกึษาและบรกิารทางจติวทิยา ซึ่งจะให้ค าปรกึษาในด้านวชิาการ ด้านทัว่ไป และด้านการด าเนินชวีติใน
มหาวทิยาลยัเพื่อป้องกนัแกไ้ขปญัหาในดา้นต่างๆ อกีทัง้ ช่วยพฒันานักศกึษาใหม้คีวามพรอ้มในการใชช้วีติใน
มหาวทิยาลยัไดอ้ย่างเป็นสุข (เอกสารหมายเลข 3.1.1.2 - 3.1.1.4) นอกจากนี้มจธ. ยงัจดัใหม้จีติแพทยเ์พื่อให้
ค าปรกึษา สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ประจ าหอ้งพยาบาล เพื่อช่วยเหลอืนักศกึษาทีม่ปีญัหาดา้นจติวทิยาที่อาจารยท์ี่
ปรกึษาและนกัจติวทิยาอาจใหก้ารช่วยเหลอืไมไ่ด้ 
 อกีทัง้มกีารรวมกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นเครอืขา่ยในการดแูลและใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาตลอดจนเฝ้าระวงั
ปญัหาดา้นต่างๆของนักศกึษาทัง้ดา้นพฤตกิรรมและดา้นสุขภาพจติ โดยใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มเครอืข่ายในหวัขอ้ที่
น่าสนใจ เช่น  โครงการให้ความรู้เครอืข่าย หวัขอ้ เฝ้าระวงัรกัวยัรุ่น  หรอืหารอืกนัในกลุ่มเครอืข่ายเพื่อหา
แนวทางในการดแูลนกัศกึษาตลอดจนส่งต่อนกัศกึษาไปพบกบัผูเ้ชีย่วชาญปญัหาในแต่ละดา้น 
 นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมต่างๆทีเ่ป็นการพฒันาศกัยภาพนักศกึษา และแนะแนวการใชช้วีติแก่
นักศกึษา ได้แก่ โครงการผูป้กครองเยีย่มบ้าน มจธ. โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ โครงการก้าวสู่บณัฑติ 
มจธ.ส าหรบันักศึกษาใหม่ รวมทัง้จดัท าแผ่นพบัแผนพฒันาตนเองส าหรบันักศึกษาตามรายชัน้ปี (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.5) และแผ่นพบัการวางแผนสู่โลกอาชพี เพื่อเป็นแนวทางในการเรยีน การท ากิจกรรม การ
วางแผนการศกึษา วางแผนอาชพี  และการวางแผนการด าเนินชวีติในมหาวทิยาลยั ตลอดจนโครงการเตรยีม
ความพร้อมแก่นักศึกษา เช่นโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษาที่เป็นการแนะแนวทางการใช้ชีวิตหลงัส าเร็จ
การศกึษาเป็นต้น รวมทัง้การใหบ้รกิารจดัท าแบบทดสอบทางจติวทิยาเพื่อให้นักศกึษาได้ประเมนิตนเอง รูจ้กั
และเขา้ใจในสภาวะของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 3.1.1.6 – 3.1.1.7) 

มหาวทิยาลยั ยงัไดด้ าเนินการพฒันาระบบอาจารยท์ีป่รกึษาโดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานอาจารยท์ี ่
ปรกึษาชัน้ปีและอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินงานมหีน้าที่ในการก าหนดแนวทางการ
ปฏบิตังิานของอาจารย์ที่ปรกึษา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.8) มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาส าหรบันักศกึษา
กลุ่มพเิศษในด้านต่างๆ มหีน้าที่ในการก ากบั ดูแล และก าหนดกจิกรรม เพื่อส่งเสรมิ พฒันาหรอืให้ค าปรกึษา
แก่นกัศกึษาผูม้คีวามสามารถพเิศษ หรอืมปีญัหาในดา้นต่างๆใหพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.9) มกีารสร้างระบบอาจารย์ที่ปรกึษาที่ดโีดยจดัท าแผนและคู่มอืการให้ค าปรกึษาตลอดจน
จดัหาขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานอาจารยท์ีป่รกึษา(เอกสารหมายเลข 3.1.1.10 – 3.1.1.11) รวมทัง้ตดิตาม
การประเมนิผลระบบการใหค้ าปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและกจิกรรมนกัศกึษา  

 

2. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยจัดท าเอกสาร

ประชาสมัพนัธเ์รื่องต่างๆ เช่น เอกสารทุนการศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การจดัหางาน และขอ้มลูข่าวสาร
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลายช่องทาง  (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1) เช่น หนังสือพิมพ์
อินไซด์มจธ . (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2) แผ่นพับข้อมูลบริการต่างๆ การให้ข้อมูลบน Website 
http://www.kumtt.ac.th/guidance หรอื http://www.kmutt.ac.th/financialaid (เอกสารหมายเลข 3.1.2.3 – 
3.1.2.4) ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาต่อตลอดจนแฟ้มแหล่งข้อมูลทุนการศึกษาต่อ และ
แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี (เอกสารหมายเลข 3.1.2.5 - 3.1.2.7) 
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3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 มจธ. จดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นักศกึษาตามขอ้ก าหนดของ
มหาวทิยาลยั โดยนักศกึษาทุกคณะทุกภาควชิาต้องผ่านการฝึกงานภาคฤดูรอ้นในชัน้ปีที ่3 หรอืปีที ่4 ซึง่เป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทางสังคม และการท างานให้แก่นักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.1.3.1 – 3.1.3.2) โดยกองกจิการนักศกึษาเป็นผู้ตดิต่อประสานหาสถานที่ฝึกงานใหแ้ก่
นกัศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ในปีการศกึษา 2555 มนีักศกึษาฝึกงานทีต่่างประเทศ จ านวน 53 คน ใน 7 
ประเทศ ได้แก่ ไต้หวนั ญี่ปุ่น อนิโดนีเซยี สงิคโปร์ ฝรัง่เศส เยอรมนั และสหรฐัอเมรกิา (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.3)  อกีทัง้การพฒันาประสบการณ์วชิาการดา้นการวจิยั มจธ.ไดจ้ดัให้มทีุนจา้งงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี
(Undergraduate Research Assistantships)  ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพื่อเป็นการฝึกการท างาน
วจิยักบัหอ้งวจิยัของอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์และมรีายไดพ้เิศษเพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่ายทางการศกึษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1.3.4) 
 อกีทัง้ก่อนส าเรจ็การศกึษา มจธ. จดัโครงการปจัฉิมนิเทศ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่นักศกึษา ใน
การประกอบวชิาชพี การใช้ชวีติในสงัคม การเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม เทคนิคการสมัภาษณ์งาน คุณธรรมและ
จรยิธรรมในการท างาน เพื่อให้บณัฑติมคีวามพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการและคุณธรรม  (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.5)  ตลอดจนกจิกรรมในโครงการเยีย่มชมสถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ษิยเ์ก่า ทีจ่ดัโดยงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยน านักศึกษาปจัจุบันไปเยี่ยมชมและดูงานในสถาน
ประกอบการทีม่ศีษิยเ์ก่า มจธ.เป็นเจา้ของหรอืเป็นผูบ้รหิาร ถอืเป็นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจากประสบการณ์
ตรงของผู้ปฏบิตังิาน ตลอดจนได้พฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีของตนจากการเยีย่มชมการปฏบิตังิานจรงิ 
อกีทัง้เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการศึกษาและการด าเนินชวีติของนักศกึษาปจัจุบนั (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.6) 
 นอกจากกิจกรรมดงักล่าวข้างต้น มจธ. มอบนโยบายให้หน่วยงานระดบัคณะจดักิจกรรมเสรมิ
หลกัสูตรเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศกึษาเพิม่เตมินอกเหนือจากการเรยีนในชัน้เรยีนและ
การฝึกงาน อาท ิการจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคม ีเมื่อวนัที่ 30 
กรกฎาคม 2556 ของภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาไดร้บัความรู้
ด้านความปลอดภัยในการท างานร่วมกับสารเคมีเบื้องต้น และการบ ารุงรกัษาเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ หรอืกิจกรรมการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพ และการแข่งขนัในกิจกรรมต่างๆที่
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นวชิาการ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 3.1.3.7) 
 

4. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
กองกจิการนกัศกึษา โดยงานศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์เป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบด าเนินกจิกรรมเสรมิสรา้ง

สมัพนัธภาพระหว่างศษิยเ์ก่ากบันักศกึษาปจัจุบนัและมหาวทิยาลยั ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ขอ้มูล 
สารสนเทศ และกจิกรรมให้แก่ศษิย์เก่าได้รบัทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสมัพนัธ์
หลากหลายรปูแบบ อาท ิจลุสารศกึษติ เวบ็ไซตง์านศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์  (เอกสารหมายเลข 3.1.4.1) คอลมัน์ “มด
ซเีนียร”์  ในหนังสอืพมิพ์อนิไซต์ มจธ. (เอกสารหมายเลข 3.1.4.2)  ซึง่เป็นช่องทางใหน้ักศกึษารุ่นพีถ่่ายทอด
ประสบการณ์การเรยีน การท ากจิกรรม และการน าความรูท้ี่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้แก่นักศกึษา     



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

3 - 4 บทที ่2 

รุน่น้อง ตลอดจนการจดักจิกรรมสายสมัพนัธ์ มจธ. ร่วมกบัชมรมมดภาคต่าง ๆ เช่น ในวนัที ่3 - 6 พฤษภาคม 
2556 สมาคมนักศกึษาเก่า มจธ. ไดจ้ดัโครงการ “สานสายสมัพนัธศ์ษิยเ์ก่า (มดใต้)” เพื่อสานสายสมัพนัธ์ของ
สมาคมนกัศกึษาเก่า มจธ.และงานศษิยเ์ก่าสมัพนัธก์บัชมรมมดทุกภูมภิาค (เอกสารหมายเลข 3.1.4.3) 

 

5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า 
มจธ. จดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่ศษิยเ์ก่า โดยมหีน่วยงานภายใน มจธ.

เป็นผูด้ าเนินกจิกรรม อาท ิคณะวทิยาศาสตร ์รว่มกบั TUV NORD จดัโครงการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์
ส าหรบัศษิยเ์ก่าและนกัศกึษาปจัจบุนั โดยการอบรมมาตรฐานและระบบการจดัการดา้นต่างๆประกอบดว้ย ISO 
9000, ISO 140001 และ ISO 500001 เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการและ ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน การจดัท าระบบและ
การมสี่วนร่วมในการท าระบบได้อย่างถูกต้อง และมกีรณีศึกษาประกอบการอธบิาย ซึ่งเมื่อนักศกึษาส าเรจ็
การศึกษาจากมหาวทิยาลยัเข้าสู่ภาคธุรกจิ และอุตสาหกรรมจะสามารถเข้าใจ และมสี่วนร่วมในการด าเนิน
ระบบได้อย่างดีและต่อเนื่องในวนัที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเรยีนรวม 200  (เอกสารหมายเลข 
3.1.5.1)  หรอืกจิกรรม KMUTT Energy Forum ครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2556 มกีารบรรยายในหวัขอ้ 
อนาคตของยานยนต์ไฮบรดิและไฟฟ้าในประเทศไทย ซึง่เนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบั
เทคโนโลยยีานยนต์ ไฟฟ้า รวมทัง้เสนอแนวมาตรการรองรบัการขยายตวัของเทคโนโลย ียานยนต์ไฟฟ้าใน
อนาคตส าหรบัประเทศไทยและเปิดโอกาสรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขา้ร่วมรบั
ฟงัการบรรยายจะประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน และผูส้นใจทัว่ไป ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวได้เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจ
ของตน รวมทัง้เกดิความสมัพนัธอ์นัดกีบัมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 3.1.5.2)  

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบไดจ้ดัโครงการ SoA+D #14 Byenior เพื่อเปิดโอกาสให้
อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่าได้ร่วมแสดงความยนิดกีบับณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 
และเพื่อให้ความรูด้้านจรรยาบรรณวชิาชพี แก่ศษิยเ์ก่าและศษิย์ปจัจุบนัด้วย (เอกสารหมายเลข 3.1.5.3 – 
3.1.5.4)  

คณะศลิปศาสตร ์ได้มกีารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า โดยสายวชิา
ภาษารว่มกบัชมรมนกัศกึษาเก่าคณะศลิปศาสตร ์จดังานสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรื่องการสอนค าศพัท ์Teaching 
Vocabulary เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2555 ณ อาคารศลิปะศาสตร ์เพื่อเผยแพร่ความรูท้างวชิาการให้แก่
อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า รวมทัง้อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า รวมทัง้อาจารย์ผู้สอน
ภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศกึษาในเขตทุ่งครุและบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อการเพิม่พูนความรูเ้กี่ยวกบันวตักรรม
และกลวธิใีหม่ๆ ในการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ การบรกิารวชิาการแก่ชุมชน อกีทัง้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เสรมิสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างอาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า และบุคคลในแวดวง
อาชพี โดยเชญิ Professor Phil Schofield ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษจาก Essex University 
ประเทศองักฤษ มาเป็นวทิยากรบรรยายและใหค้วามรู ้(เอกสารหมายเลข 3.1.5.5 – 3.1.5.6) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5 
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มจธ. ด าเนินการประเมนิคุณภาพในการปฏบิตัิหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรกึษา โดยใช้แบบสอบถาม
ประสบการณ์เกี่ยวกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการโดยนักศกึษา ผ่านระบบสารสนเทศนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 
ประจ าปีการศกึษา 2555 บนเวบ็ไซต์ https://studentacademic.kmutt.ac.th/NewAcis/  และจากการประชุม
ของคณะท างานอาจารยท์ี่ปรกึษาวชิาการครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที1่9 มถุินายน 2556 มกีารหารอืเรื่องการ
ประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ ี(เอกสารหมายเลข 3.1.6.1 – 3.1.6.2)  และกองกจิการ
นักศกึษาไดด้ าเนินการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารแก่นักศกึษาภายในมหาวทิยาลยั โดยใชแ้บบส ารวจ
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของกองกจิการนักศกึษาในดา้นต่างๆ คอื 1) ความพงึพอใจทีม่ต่ีอเจา้หน้าที่ผู้
ให้บรกิาร 2) ความพงึพอใจที่มต่ีอขัน้ตอนของการให้บรกิาร และ 3) ความพงึพอใจที่มต่ีอสิง่อ านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ เอกสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูเรื่องทุนการศกึษา แฟ้มขอ้มลูสถานที่ฝึกงาน และ
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในปีการศกึษา 2555 แต่ละด้านมคีะแนน
มากกว่า 3.51 ภาพรวมอยูใ่นเกณฑด์ ี (เอกสารหมายเลข 3.1.6.3 – 3.1.6.4) 

ในการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นักศกึษา ในโครงการเยีย่มชม
สถานประกอบการ..สานสมัพนัธ์ศิษย์เก่า งานแนะแนวการศึกษาและอาชพีร่วมกบังานศิษย์เก่าสมัพนัธ์ได้
ด าเนินการประเมนิคุณภาพของกจิกรรม โดยใชแ้บบสอบความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการพบว่า ภาพรวม
อยูใ่นเกณฑด์ ีคอืมคี่าเฉลีย่ทุกหวัขอ้มากกว่า 3.51 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.5 – 3.1.6.6) 
 

7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาให้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดัการ 
ท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 
 มจธ. น าผลการประเมนิคุณภาพในการปฏบิตัิหน้าที่ของอาจารยท์ี่ปรกึษามาใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบการใหค้ าปรกึษาในมหาวทิยาลยั โดยคณะท างานอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปีและอาจารยท์ี่
ปรกึษากจิกรรมนกัศกึษาไดข้อความรว่มมอืจากทุกคณะใหบ้รรจชุ่วงเวลาของการเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาลงใน
ตารางสอนของนกัศกึษาทุกชัน้ปี (เอกสารหมายเลข 3.1.7.1) มตทิีป่ระชุมคณะท างานอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ
และอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนักศกึษา ครัง้ที ่3 ประจ าปีการศกึษา 2556 เมื่อวนัที่ 19 มถุินายน 2556 ได้
หารอืเรือ่งผลการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ พบว่าในหวัขอ้ที ่3. อาจารยท์ีป่รกึษามกีจิกรรมหรอืวธิกีาร
สร้างสมัพนัธภาพกับนักศึกษาอย่างสม ่าเสมอ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด มติที่ประชุมจงึมอบหมายให้
เลขานุการคณะท างานประชาสมัพนัธก์ารจดัโครงการสานสมัพนัธ.์.ครแูละศษิยไ์ปยงัอาจารยท์ีป่รกึษาทุกท่าน 
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางหนึ่งในการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างอาจารยท์ีป่รกึษาและนักศกึษาในการดูแล (เอกสาร
หมายเลข 3.1.7.2) 

กองกจิการนกัศกึษา น าผลจากการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา
และปรบัปรงุเพื่อวางแผนการใหบ้รกิารในปีถดัไปใหต้รงกบัความต้องการของนักศกึษา เช่น การจดัช่องทางใน
การรบัทราบข้อมูลข่าวสารหรอืการขอรบัค าปรกึษาให้มคีวามสะดวกและหลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น 
จดัท าป้ายประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิ  การจดัเตรยีมขอ้มูลและใบสมคัรต่างๆให้นักศกึษาสามารถดาวน์โหลดทาง
อนิเตอรเ์น็ตได ้ตลอดจนจดัเตรยีมสถานทีแ่ละอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูต่างๆ  จากการ
ประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารจากกองกจิการนักศึกษาพบว่า ในหวัขอ้ของ สิง่อ านวยความสะดวก และ
ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร มคีะแนนจากการประเมนิไม่สูงนักเนื่องจากในหลายบรกิารต้องมกีารด าเนินการ
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ตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้ซึง่กองกจิการนกัศกึษาไดด้ าเนินการพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้ริการ
บางอย่างให้มคีวามรวดเรว็และสะดวกยิง่ขึน้ ดงัมตกิารประชุมการด าเนินงานจดันักศกึษาฝึกงาน ครัง้ที ่2 ปี
การศกึษา 2555 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2555 ใหจ้ดัท าระบบสารสนเทศฝึกงานเพื่อใหบ้รกิารนักศกึษา จากเดมิ
นกัศกึษาทีต่อ้งการยืน่ความจ านงขอฝึกงานจะตอ้งมาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องงานแนะแนวการศกึษาและอาชพีเพื่อ
ขอดูเอกสารขอ้มูลสถานที่ฝึกงาน แต่ปจัจุบนันักศกึษาสามารถเขา้ดูขอ้มูลสถานทีฝึ่กงานได้จากเวบ็ไซต์ของ
งานแนะแนวการศกึษาและอาชพีไดด้ว้ยตนเอง (เอกสารหมายเลข 3.1.7.3) 

 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 7 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
3.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ  
3.1.1.2 คู่มอืบรกิารนกัศกึษา  
3.1.1.3 Website งานแนะแนวการศกึษาและอาชพี http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/ 
3.1.1.4 เอกสารประชาสมัพนัธศ์ูนยใ์หค้ าปรกึษาและบรกิารทางจติวทิยา 
3.1.1.5 แผนพฒันาตนเองส าหรบันกัศกึษา   
3.1.1.6 ก าหนดการโครงการเตรยีมความพรอ้มส าหรบันกัศกึษาใหม ่  
3.1.1.7 รายงานประจ าปีกองกจิการนกัศกึษา หน้า 26 
3.1.1.8    ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปีและอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษา   
3.1.1.9 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาส าหรบันกัศกึษากลุ่มพเิศษ 
3.1.1.10 คู่มอือาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 
3.1.1.11 คู่มอือาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษา 
3.1.2.1 คู่มอืบรกิารนกัศกึษา 
3.1.2.2 ตวัอยา่งหนงัสอืพมิพอ์นิไซต ์มจธ. เอกสารทุนการศกึษาและแผ่นพบัประชาสมัพนัธท์ุนการศกึษา 
3.1.2.3 Website งานแนะแนวการศกึษาและอาชพี http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/ 
3.1.2.4    Website งานทุนการศกึษา http://www.kmutt.ac.th/financialaid/ 
3.1.2.5  ป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มลูทุนการศกึษา 
3.1.2.6 แฟ้มขอ้มลูทุนการศกึษาต่อ 
3.1.2.7  ขอ้มลูหน่วยงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
3.1.3.1 รายงานประจ าปีกองกจิการนกัศกึษา หน้า 22 
3.1.3.2 คู่มอืฝึกงานอุตสาหกรรม 
3.1.3.3 เอกสารรายชื่อนกัศกึษาและสถานทีฝึ่กงานต่างประเทศ  
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3.1.3.4 บทคดัยอ่ประกอบการน าเสนอผลงานนกัศกึษาทุนจา้งงานผูช้่วยวจิยั 
3.1.3.5 โครงการปจัฉิมนิเทศนกัศกึษา  
3.1.3.6 เอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการเยีย่มชมสถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ษิยเ์ก่า 
3.1.3.7 ขา่วประชาสมัพนัธภ์าควชิาจลุชวีวทิยา จาก Website 

http://science.kmutt.ac.th/th/index.php/2013-06-26-09-21-13/214-31-07-2013-1 
3.1.4.1 ตวัอยา่งหน้าเวบ็ไซตง์านศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์http://web.kumtt.ac.th/alumni/index.php 
3.1.4.2 หนงัสอืพมิพอ์นิไซต ์มจธ. 
3.1.4.3 โครงการสานสายสมัพนัธศ์ษิยเ์ก่า มจธ. (มดใต)้  
3.1.5.1 ขา่วประชาสมัพนัธค์ณะวทิยาศาสตร ์จาก Website 

http://science.kmutt.ac.th/th/index.php/2013-06-26-09-21-13/210-2013-07-25-08-47-49 
3.1.5.2 ขา่วประชาสมัพนัธค์ณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ จาก Website 

http://www.seem.kmutt.ac.th/news/detail.php?ELEMENT_ID=3609&sphrase_id=2596 
3.1.5.3 โครงการ SoA+D Byenior 
3.1.5.4 รายงานสรปุผลการด าเนินงาน โครงการ SoA+D Byenior 
3.1.5.5 ขา่วประชาสมัพนัธ ์คณะศลิปะศาสตรจ์ดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการสอนค าศพัท์ 
3.1.5.6 รายงานผลการจดักจิกรรมโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการสอนค าศพัท์ 
3.1.6.1 แบบสอบถามประสบการณ์เกีย่วกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ โดยนกัศกึษา 
3.1.6.2 รายงานผลแบบสอบถามประสบการณ์เกีย่วกบัอาจารยท์ีป่รกึษา โดยนกัศกึษา 
3.1.6.3 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของกองกจิการนกัศกึษา 
3.1.6.4 รายงานประจ าปีกองกจิการนกัศกึษา หน้า 44 
3.1.6.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการเยีย่มชมสถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ษิย์

เก่า  
3.1.6.6 รายงานสรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการเยีย่มชมสถานประกอบการ..สาน

สมัพนัธศ์ษิยเ์ก่า 
3.1.7.1 บนัทกึแจง้ภาควชิาเพื่อระบุภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษา, รายงานประจ าปีกองกจิการนกัศกึษา 
3.1.7.2 รายงานการประชุมคณะท างานอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการและอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษา 
3.1.7.3 รายงานการประชุมการด าเนินงานการจดันกัศกึษาฝึกงาน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
  
ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. คณะจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีส่่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น 

2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมที่ด าเนินการ

โดยนกัศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตรแีละอยา่งน้อย 2 ประเภท ส าหรบั
ระดบับณัฑติศกึษา จากกจิกรรมต่อไปนี้ 

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
- กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

4. มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะและมี
กจิกรรมรว่มกนั 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 
เกณฑก์ารประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

1. มีการจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

นโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
มจธ. ก าหนดนโยบายด้านกจิกรรมนักศกึษาที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัที่

มุ ่งมัน่เป็นมหาวทิยาลยัใฝ่เรยีนรู ้มุ ่งธ ารงปณิธานในการสรา้ง “บณัฑติที่เก่งและด ี” และมุ่งสรา้ง
ชื่อเสยีงและเกยีรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม โดยก าหนดคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ของ 
มจธ. (KMUTT TQF) 9 ด้าน ได้แก่  
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- Integrity and Ethics เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม ประพฤตดิ ีมวีนิัยในตนเอง          
มจีรรยาบรรณในการท างาน 

- Responsibility & Accountability รูจ้กับทบาทหน้าที่และรบัผดิชอบต่อผลของงาน 
- Citizenships ตระหนักรูบ้ทบาทและหน้าที่ความเป็นพลเมอืงและพลโลก  
- Knowledge มคีวามรอบรูแ้ละมคีวามเขา้ใจในศาสตรอ์ย่างลกึซึ้ง สามารถน ามาใช้ใน

การแก้ปญัหาในด้านที่เกี่ยวขอ้งได้ 
- Thinking & Learning มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์อย่างมวีจิารณญาณ มคีวามคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค์และใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
- Communication มคีวามสามารถในการสื่อสาร ทัง้พูด ฟงัอ่านและเขยีนอย่างมี

ประสทิธภิาพ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้มคีวามสามารถในการใช้
สารสนเทศและดจิติอลได้อย่างดี 

- Leadership มภีาวะผู้น า มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมีที่หลากหลาย  
- Adaptability มคีวามสามารถในการปรบัตวัยอมรบัในความหลากหลายทางความคดิ 

สงัคมและวฒันธรรมและรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก 
- Integration มคีวามสามารถในการบูรณาการศาสตรต์่างๆ ทัง้วทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีสงัคมศาสตรแ์ละศลิปะรวมทัง้มทีกัษะในการจดัการตนเองและการท างาน
ที่เกี่ยวขอ้งได้อยา่งเหมาะสม 

 คุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา TQF ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม (2) ด้าน
ความรู ้(3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และ (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 งานกจิกรรมนักศกึษา องค์การนักศกึษา สภานักศกึษา สโมสรนักศกึษาคณะ ชมรมที่จดั
กจิกรรม อาจารยท์ี่ปรกึษากจิกรรมนักศกึษาและคณะกรรมการพฒันานักศกึษาร่วมกนัด าเนินการ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมนักศกึษาในปี 2554 เพื่อน าผลจากการประเมนิเป็นแนวทางในการจดัท า
แผนกจิกรรมเพื่อพฒันานักศกึษาในปี 2555 (เอกสารหมายเลข 3.2.1.1) ซึ่งผลการประเมนิกจิกรรม
นักศกึษาในทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีคณะกรรมการจดัท าแผนการจดักจิกรรมนักศกึษาจงึน า
ผลการประเมนิ เป็นแนวทางในการจดัท าแผนกจิกรรมพฒันานักศกึษาในปี 2555 ให้มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิง่ขึน้ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 3.2.1.2)  
 แผนการจดักิจกรรมนักศึกษาปี 2555 
 โดยจะแบ่งเป็น 2 หวัขอ้หลกั คอื (1) แผนการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาซึ่งจะเป็น
รูปแบบกจิกรรมที่นักศกึษาด าเนินการจดัขึน้เองในปีงบประมาณ 2555 และ (2) แผนการส่งเสรมิ
กจิกรรมนักศกึษาโดยทางงานกิจกรรมนักศกึษา ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะการเป็นนักกจิกรรม
ให้แก่นักศกึษา และช่วยเหลอืนักศกึษาให้มศีกัยภาพในการท ากจิกรรมมากยิง่ขึน้ ซึ่งรายละเอยีดของ
แผนการจดักจิกรรมมดีงันี้ 
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 1. แผนการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา การสนับสนุนโครงการและงบประมาณกจิกรรม
น ักศ กึษาเพื ่อพฒันาศ กัยภาพน ักศกึษาที ่หลากหลายและสอดคล ้องก บัมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิที ่มผีลการเรยีนรู ้ (TQF) ทัง้  5 ด ้าน มหาวทิยาลยัให ้การสนับสนุน
งบประมาณและส่งเสรมิให้นักศกึษาวางแผนจดักจิกรรมในรูปแบบขององค์กรนักศกึษาให้มผีลการ
เรยีนรูส้อดคล้องกบั TQF ทัง้ 5 ด้าน โดยก าหนดแผนการ/โครงการจดักจิกรรมนักศกึษาในปี 2555 
ทัง้สิ้น 309 โครงการ จ าแนกตามงบประมาณโดยแยกตามงบประมาณได้ดงัต่อไปนี้ (1) งบสนับสนุน
กจิกรรมนักศกึษาจ านวน 256 โครงการ เป็นเงนิ 5,000,000 บาท และ (2) งบท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมจ านวน 53 โครงการ เป็นเงนิ 1,000,000 บาท 
 
ตารางท่ี 1 แผนการจดักจิกรรมนักศกึษาในปีงบประมาณ 2555 

ประเภทโครงการ
กิจกรรม 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมตามลกัษณะ TQF 
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

ด้าน
ความรู้ 

ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลฯ 

ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข ฯ 

รวม 

ด้านวชิาการและวชิาชพี 2 9 30 27 1 68 
กฬีาและการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

1 5 10 83 - 99 

บ าเพญ็ประโยชน์ และ
รกัษาสิง่แวดล้อม 

7 4 - 6 - 17 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม 

26 2 5 36 - 69 

นันทนาการและพฒันา
บุคลกิภาพ 

- 1 3 17 - 21 

ความภูมใิจ ความรกั 
และความผูกพนั
มหาวทิยาลยั 

- - - 3 2 5 

งบบรหิารจดัการทัว่ไป  
(การจดัซือ้วสัดุ 
ครุภณัฑ์) 

- - - - - 30 

รวม - - - - - 309 

 
 2. แผนการส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษา โดยงานกจิกรรมนักศกึษา ซึ่งประกอบด้วย 4 หวัขอ้
ย่อยดงัต่อไปนี้ 
 2.1 พฒันารูปแบบ E-Activity เพื่อสนับสนุนให้นักกจิกรรมมคีวามสะดวก-รวดเรว็ใน
การด าเนินการท ากจิกรรม ทางนักศกึษาและฝ่ายงานกจิกรรมนักศกึษาได้มกีารพฒันารูปแบบ
กจิกรรม E-Activity ขึน้ ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบกจิกรรมโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้มี
บทบาทส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลโครงการ การจดักจิกรรมตามลกัษณะ TQF 
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5 ด้าน งบประมาณ การเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศกึษา การประเมนิผลโครงการกจิกรรมให้สอดคล้อง
กบั TQF เป็นต้น  
 2.2 ส่งเสรมิ Activity Transcript จากปีที่ผ่านมาในแต่ละโครงการกจิกรรมยงัมี
นักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมไม่ทัว่ถงึ ดงันัน้ทางองค์กรกจิกรรมนักศกึษาและฝ่ายงานกจิกรรมนักศกึษา
ได้จดัโครงการ Activity Transcript เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาสนใจการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างทัว่ถงึมาก
ขึน้ตามแผนกจิกรรมนักศกึษา Activity Road Map ของแต่ละคนเพื่อพฒันาตนเองให้มคีุณลกัษณะ
ครบถ้วนตาม TQF 5 ด้าน และเพื่อเป็นเอกสารส าคญัในการใช้แสดงคุณลกัษณะและทกัษะในดา้น
ต่างๆที่ได้รบัการพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อการสมคัรงานของนักศกึษาควบคู่ไปกบั Academic 
Transcript 

2.3 โครงการ Student Activity Best Practice เป็นโครงการที่น าหลกัการประกนั
คุณภาพและวงจรการพฒันาคุณภาพ PDCA มาใช้ในโครงการกจิกรรม โดยให้นักศกึษาส่งโครงการ
ที่ได้ด าเนินการตามหลกัการพฒันาคุณภาพ PDCA เขา้ร่วมประกวด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รบัคอื
นักศกึษาสามารถอธบิายการปฏบิตักิจิกรรมตามวงจรประกนัคุณภาพ PDCA ได้ และสามารถ
น าไปใช้กบัโครงการกจิกรรมต่าง ๆ ที่นักศกึษาได้จดัท าขึน้เอง 

2.4 โครงการพฒันาศกัยภาพนักกจิกรรมนักศกึษา ผลจากการประเมนิผลกจิกรรม
นักศกึษาทุกองค์การพบว่าขาดผู้น าที่มทีกัษะในการจดักจิกรรมนักศกึษาจงึท าให้ผลการจดักจิกรรม
ไม่ประสบผลที่ดเีท่าที่ควร จงึได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาขึน้เพื่อให้ผู ้จดักจิกรรม
นักศกึษาได้มพีื้นฐานที่ดใีนด้านการบรหิารจดัการ การสื่อสาร มทีกัษะความคดิด้านต่างๆ ในการ
น ามาสรา้งสรรค์กจิกรรมให้เกดิขึน้ มหาวทิยาลยัจงึมกีารจดัหลกัสูตรการอบรมพฒันาศกัยภาพนัก
กจิกรรมนักศกึษา โดยจดัท าเป็น Road Map ในการพฒันาศกัยภาพนักกจิกรรม ปีงบประมาณ 2555 
ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 โครงการพฒันาศกัยภาพนกักจิกรรมนกัศกึษาปี 2555 
 

การพฒันาศกัยภาพ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ลกัษณะกิจกรรม 
1. การพฒันาเชงิความคดิ
ส าหรบัผูน้ ากจิกรรม
นกัศกึษา 

1. เพื่อพฒันาทกัษะความคดิ
ใหก้บัประธาน/รองประธาน
ขององคก์รกจิกรรมนกัศกึษา 
2. เพื่อใหผู้น้ าองคก์ร
กจิกรรมนกัศกึษาสรา้งสรรค์
กจิกรรมใหม่ๆใหเ้กดิขึน้ 

1. ประธานหน่วยงาน 
จ านวน 50 คน 
2. รองประธาน
หน่วยงานจ านวน 50 
คน 

อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เชญิวทิยากรที่
มคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญมาอบรมประเมนิผล
การเขา้ร่วมโครงการ 

2. การเขยีนรายงานการ
ประชุม 

1. เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการ
จบัใจความ การเขยีน
รายงานการประชมุ 
2. เพื่อท าเอกสารรายงาน
การประชุมภายในองคก์ร
กจิกรรมนกัศกึษา 

เลขานุการหน่วยงาน
จ านวน 50 คน 

เชญิฝา่ยเลขานุการผูบ้รหิารมาเป็นวทิยากร
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนรายงาน
การประชุม และจดัใหม้กีารทดสอบการ
เขยีนรายงานการประชมุ 
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การพฒันาศกัยภาพ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ลกัษณะกิจกรรม 
3. การเงนิ การบญัชี
ส าหรบักจิกรรมนกัศกึษา 

1. เพื่ออธบิายถงึการจดัท า
บญัชโีครงการกจิกรรม
นกัศกึษาไดถู้กตอ้ง 
2. เพื่ออธบิายถงึรปูแบบ
ใบเสรจ็รบัเงนิแบบต่างๆ ที่
ถูกตอ้งได ้
3. เพื่ออธบิายถงึขัน้ตอนการ
เคลยีรใ์บเสรจ็แบบต่างๆ 
เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ 

เหรญัญกิหน่วยงาน
จ านวน 50 คน 

เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังมาเป็นวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกบัรูปแบบใบเสร็จที่ถูกต้อง
และขัน้ตอนการเคลียใบเสร็จรับเงิน และ
ประเมนิผลจากการปฏบิตัโิครงการกจิกรรม
รอบ 3 เดอืนหลงัอบรม 

4. เทคนิคประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมนกัศกึษา 

1. เพื่ออธบิายถงึเทคนิคการ
ประชาสมัพนัธไ์ด ้
2. เพื่อน าเทคนิคการ
ประชาสมัพนัธม์าประยุกตใ์ช้
กบักจิกรรมนกัศกึษา 
3. เพื่อกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการเกดิความสนใจและ
เขา้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดั 

ฝา่ยประชาสมัพนัธข์อง
หน่วยงาน จ านวน 50 
คน 

เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และให้นักศึกษาลองฝึก
ปฏิบตัิแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและ
กัน  การประ เมินผลสัง เกตผู้ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ และนกัศกึษาทัว่ไป 

5. การศกึษาดงูานกจิกรรม
นกัศกึษา 

1. เพื่อเปิดโลกทศัน์ให้
นกัศกึษาผูน้ ากจิกรรมได้
เรยีนรูจ้ากสถาบนัต่างๆ 
2. เพื่อน าความรูท้ีไ่ดร้บัมา
ประยุกตแ์ละพฒันาใชใ้ห้
เหมาะสมกบักจิกรรมของ 
มจธ. 

ผูน้ านกัศกึษาจ านวน 
50 คน 

ติดต่อประสานงานสถาบนัต่าง ๆ เพื่อน า
นักศกึษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกบักิจกรรม
นักศกึษา และความรู้ประสบการณ์ที่ได้รบั
มาระดมสมองร่วมกนั เพื่อมาประยุกต์และ
พฒันาใชก้บักจิกรรมนกัศกึษา มจธ. 
 

6. เทคนิคการบรหิาร
โครงการ 

1. เพื่ออธบิายเทคนิคและ
หลกัการเบือ้งตน้ของการ
บรหิารโครงการได ้
2. เพื่อน าเทคนิคและ
หลกัการบรหิารโครงการที่
ไดม้าใชก้บักจิกรรม
นกัศกึษา 

ผูน้ านกัศกึษาจ านวน 
70 คน 

เชิญวิทยากรที่เชียวชาญด้านการบริหาร
โครงการกิจกรรมนักศึกษามาจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผู้น านักศึกษา และมีการจัด 
Workshop กลุ่มย่อย 

7. การประเมนิผลโครงการ
กจิกรรมนกัศกึษา 

1. เพื่ออธบิายหลกัการ
ประเมนิผลโครงการกจิกรรม
นกัศกึษาเบือ้งตน้ได ้
2. เพื่อจดัท ารายงานการ
ประเมนิผลโครงการกจิกรรม
นกัศกึษารายโครงการ 

ผูน้ านกัศกึษาจ านวน 
70 คน 

เชญิวทิยากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญมา
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
โครงการ และมีกิจกรรม Workshop ให้
ผู้ เข้าร่วมมีการปฏิบัติ เบื้องต้น มีการ
ประเมินผลจากการน าความรู้ไปใช้ในการ
ประเมินผลโครงการ และดูผลเป็นราย
โครงการ 
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การพฒันาศกัยภาพ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ลกัษณะกิจกรรม 
8. การวเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใช ้SPSS 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่ออธบิายรายละเอยีด
เกีย่วกบัโปรแกรมเบือ้งตน้
ได ้
2. เพื่อน าโปรแกรม SPSS 
มาใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อ
น าเสนอรายงานตาม
แบบสอบถามได ้

ผูน้ านกัศกึษาจ านวน 
70 คน 
 
 
 
 
 

เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญมา
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชโ้ปรแกรม 
SPSS มกีารทดสอบก่อน-หลงัอบรม เพื่อ
เปรยีบเทยีบประเมนิผลผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 

9. การอบรมกระบวนการ 
PDCA 

1. เพื่ออธบิายกระบวนการ 
PDCA 
2. เพื่อน าความรูเ้กีย่วกบั 
PDCA ไปใชใ้นโครงการ
กจิกรรมนกัศกึษา 

ผูน้ านกัศกึษาจ านวน 
50 คน 

เชญิวทิยากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญใน
กระบวนการ PDCA มาใหค้วามรูเ้พื่อ
ประยุกตใ์ชก้บังานกจิกรรมนกัศกึษา และ
ด าเนินการตดิตามผลทีไ่ดร้บัจากการอบรม
โดย ประเมนิผลจาก โครงการกจิกรรม
นกัศกึษา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

  มจธ. มกีารให ้ความรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศกึษา ได ้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศนักกจิกรรม ซึ ่งมกีารให ้ความรูท้กัษะในการประกนัคุณภาพกจิกรรมนักศกึษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัมาบรรยายการประกนัคุณภาพกจิกรรม การ
เขยีนโครงการที่ด าเนินการตามหลกั P D C A และการประเมนิผลกจิกรรมนักศกึษาให้แก่นักศกึษาที่
เขา้มาเป็นคณะกรรมการองค์การนักศกึษา สภานักศกึษา สโมสรนักศกึษาและชมรมต่าง  ๆ ในวนั
พฤหสับดทีี ่ 25 ต ุลาคม 2555 ณ ห ้องประช ุมจ าร สั  ฉายะพงศ ์ ชัน้  2 อาคาร เร ยีนรวม 2 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี โดยมจีุดประสงค์เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจด้าน
กระบวนการ PDCA ให้นักศกึษาผู้ปฏบิตักิจิกรรม เพื่อที่จะสามารถน าเอาความรูใ้นกระบวนการ 
PDCA มาใช้พฒันาคุณภาพกจิกรรมนักศกึษา และเพื่อตอบสนองการจดัโครงการ Best Practices 
ของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 3.2.2.1) 
 

3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคณุภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปริญญาตรีและอย่างน้อย 2 ประเภท 
ส าหรบัระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
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3.1  ระดบัปรญิญาตร ี
มจธ. มนีโยบายส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา โดยจดัให้มอีงค์กรด้านกจิกรรม

นักศกึษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางและจดักจิกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศกึษา ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 3.2.3.1) 
(1) องค์การนักศกึษา  
(2) สภานักศกึษา  
(3) ชมรม/ชุมนุม   
(4) คณะกรรมการนักศกึษาระดบัคณะ/ภาควชิา   
(5) คณะกรรมการนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
ในปีงบประมาณ 2555 ทุกองค์กรกจิกรรมจดัโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแผนที่

ก าหนดไวด้งันี้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการจดัโครงการกจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปีงบประมาณ 2555 

 
 ทัง้นี้ ไดย้กตวัอย่างกจิกรรมนักศกึษาทีไ่ดน้ าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดั
กจิกรรม ดงันี้ 

1. กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ เช่น โครงการนักศกึษา
เขา้พบผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ครัง้ที่ 1 (เอกสารหมายเลข 3.2.3.2)  

2. กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ เช่น โครงการงานกฬีาสานสมัพนัธ ์IT สาม
พระจอมฯ ครัง้ที ่10 (เอกสารหมายเลข 3.2.3.3) 

3. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น โครงการออกค่ายวฒันธรรมคนื
ถิน่ครัง้ที ่11 (เอกสารหมายเลข 3.2.3.4) 

4. กจิกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม เช่น โครงการลูกมดใหม่ รกัษาระเบยีบ
วนิยั ใส่ใจคุณธรรม (เอกสารหมายเลข 3.2.3.5) 

ประเภทกิจกรรม 
แผน ผล 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ดา้นวชิาการและวชิาชพี    68 1,431,311.00 40 1,007,235.00 
กฬีาและการสง่เสรมิสขุภาพ                  99 1,053,950.00 49 680,748.00 
บ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม  17 639,618.00 13 633,807.00 
ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม     69 1,051,632.00 37 716,041.00 
นนัทนาการและการพฒันาบุคลกิภาพ   21 572,506.00 14 559,436.00 
ความภมูใิจ ความรกั ความผกูพนั
มหาวทิยาลยั   

5 170,097.00 10 421,413.00 

งบบรหิารจดัการทัว่ไป   
(การจดัซือ้วสัดุ ครุภณัฑ์) 

30 1,080,886.00 43 1,616,350.33 

รวมทัง้หมด 309 6,000,000.00 206 5,635,030.33 
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5. กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม เช่น โครงการ Thonburi Music Festival #24 
(เอกสารหมายเลข 3.2.3.6) 

3.2  ระดบับณัฑติศกึษา  
มจธ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะจัดตัง้สโมสร

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพื่อเป็นองคก์รกลางในการจดักจิกรรมใหน้ักศกึษาของแต่ละคณะ ซึง่ในปี 
2555 มโีครงการและกิจกรรมของนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา เช่น การแข่งขนักีฬาคณะทรพัยากร
ชวีภาพฯ ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 3.2.3.7) และโครงการรบัน้องมด MT Cleaning Day คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ (เอกสารหมายเลข 3.2.3.8) เป็นตน้  
  นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตาม
หลกัประกนัคุณภาพและสอดคล้องกบั TQF มหาวทิยาลยัยงัมกีารตัง้คณะกรรมการและหน่วยงาน
สนบัสนุนการจดักจิกรรมนกัศกึษาดงันี้ 

1. การก าหนดนโยบายภาพรวมของกิจกรรมนักศึกษา จะมีคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา เป็นคณะกรรมการที่แต่งตัง้จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นกัศกึษา เป็นประธาน มรีองคณบดดีา้นนักศกึษาคณะต่าง ๆ เป็นกรรมการ  มผีูอ้ านวยการกองกจิการ
นกัศกึษา เป็นเลขานุการ มบีทบาทหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายการพฒันานักศกึษา กจิกรรมนักศกึษา 
และกจิกรรมอื่นๆ เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถศกึษาและใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างด ีมคีวามพรอ้ม
ในการศกึษาเล่าเรยีนจนส าเรจ็การศกึษา (เอกสารหมายเลข 3.2.3.9) 

2. การให้ค าปรกึษาแก่นักศกึษาในการจดัท ากจิกรรมมหาวทิยาลัยจดัแต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษากิจกรรมนักศกึษาเพื่อให้ค าปรกึษาแนะน า ชี้แนะแนวทางการปฏบิตัิกจิกรรมให้สอดคล้องกบั 
TQF รวมถงึใหค้ าแนะน าเกี่ยวการด าเนินกจิกรรมตามวงจรพฒันาคุณภาพ PDCA โดยคณะอาจารยท์ี่
ปรกึษากิจกรรมนักศกึษา จะแบ่งเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาชมรม และอาจารยท์ี่ปรกึษาฝ่าย 5 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายศลิปวฒันธรรม ฝ่ายกฬีา และอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมประจ า
คณะและทุกภาควชิา (เอกสารหมายเลข 3.2.3.10) 

3. มจธ. แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.2.3.11) ให้มบีทบาทหน้าที่ในการด าเนินการจดัท าแผนงาน และกิจกรรมเพื่อ
พฒันานักศึกษาทัง้ด้านวชิาการ และด้านกิจกรรมนักศึกษา อีกทัง้เพื่อประสานงานเครอืข่ายภายใน
มหาวทิยาลยั เพื่อสนบัสนุนดา้นวชิาการ และดา้นกจิกรรมนกัศกึษา  

4. กจิกรรมทางด้านกฬีา มกีารจดัตัง้งานกฬีา สงักดักองกจิการนักศกึษา เพื่อส่งเสรมิ
และพฒันาศกัยภาพนักศกึษาที่มคีวามสามารถทางด้านกฬีาและมเีจา้หน้าที่ประสานงานส่งเสรมิชมรม
ด้านกฬีาในการจดักจิกรรมต่างๆ และจดัสรา้งศูนยก์ฬีา และนันทนาการใหม่ที่วทิยาเขตบางขุนเทยีน 
และบางมด (เอกสารหมายเลข 3.2.3.12) 
 

4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคณุภาพภายในสถาบนัและระหว่าง
สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
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มจธ. มกีารสนับสนุนใหน้ักศกึษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ
และมกีจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 

4.1 การสร้างเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัตามโครงสร้างการบรหิารองค์การ
นกัศกึษาประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิารองคก์ารนกัศกึษาและมเีครอืข่ายสโมสรนักศกึษาระดบัคณะ 
มกีารจดักจิกรรมรว่มกนัของมหาวทิยาลยัในนามขององค์การนักศกึษา จะมกีารประชุมหารอืกบัองคก์าร
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะที่เป็นเครอืข่ายภายในเพื่อร่วมมอืในการจดังาน เช่น การจดั
กจิกรรมประดบัไทด์และเขม็พระมหามงกุฎ กิจกรรมพธิถีวายบงัคม และกล่าวสตัย์ปฏญิาณ เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 3.2.4.1) 

ในทุกปีคณะกรรมการบรหิารองค์การนักศกึษาจะมกีารจดัสมัมนาโดยใช้ชื่อ  “โครงการ
การสมัมนาส่วนกลาง” ซึ่งมกีารเชญิคณะกรรมการบรหิารองคก์ารนักศกึษา คณะกรรมการด าเนินงาน
สภานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมในการสมัมนาและมกีารน าปญัหา
อุปสรรคทีผ่่านมา มาหารอืพดูคุยรวมถงึจดัท าแผนกจิกรรมร่วมกนัตามหลกัวงจรพฒันาคุณภาพ PDCA 
เช่น ในปี 2555 มกีารจดัสมัมนาขึน้ในระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม ถงึ 2 มถุินายน 2556 ณ มาซแิคมป์ 
รสีอรท์ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุร ี(เอกสารหมายเลข 3.2.4.2) 

4.2 การสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายนอกสถาบนั มกีารสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ 
กจิกรรมระหว่างสถาบนัการศกึษา เช่น โครงการอบรมสมัมนา “เรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษา” จดัขึน้ในวนัที ่14 กรกฎาคม 2555 ณ หอ้งสมัมนา อาคาร 12 ชัน้ 5 มหาวทิยาลยัสยาม โดย
ในงานนัน้มกีารบรรยายดา้นวชิาการ ในหวัขอ้เรื่อง “นักศกึษากบัการประกนัคุณภาพการศกึษา” อกีทัง้
ยงัมกีารใหค้วามรูแ้ละเทคนิคในการเขยีนโครงการตามระบบคุณภาพ PDCA ซึง่โครงการอบรมสมัมนา
ดงักล่าวจะท าให้นักศกึษาน าเอาความรูท้ี่ได้รบัมาพฒันากจิกรรมนักศกึษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 
3.2.4.3) นอกจากนี้ทางมหาวทิยาลยัยงัมโีครงการสนับสนุนนักศกึษาไปศกึษางานจากมหาวทิยาลยั
ภายนอก เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานดา้นกจิกรรมนกัศกึษา และน าแนวทางการจดักจิกรรม
มาปรบัปรุงใช้ในงานมหาวทิยาลยั ได้แก่ โครงการสมัมนาสุดยอดผู้น าสามพระจอม โครงการศึกษาดู
งานกจิกรรมรบัน้องใหม่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โครงการการศกึษาดูงานมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(เอกสารหมายเลข 3.2.4.4) เป็นตน้  

 

5.  มีการประเมินความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา 
 ตามทีม่หาวทิยาลยัไดม้กีารก าหนดแผนในการพฒันาการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาเพื่อให้
ศกัยภาพของนกัศกึษาตรงตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัทีส่รา้งนกัศกึษาใหเ้ป็นบณัฑติทีเ่ก่งและด ีโดย
มมีาตรการ การปรบัปรุงลกัษณะและรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนักศึกษาให้เป็น
บณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั KMUTTTQF 9 ดา้น และพฒันานักศกึษาตามหลกั TQF 5 ดา้น 
ซึง่มกีารประเมนิผลดงันี้ 

ผลการประเมินความส าเรจ็ตามแผนการจดักิจกรรมนักศึกษาปี 2555 
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5.1 การสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลยัมกีารสนับสนุน
งบประมาณกจิกรรมนักศกึษาทัง้ 309 โครงการ ในงบประมาณ 6,000,000 บาท ซึ่งมแีผนและผลจาก
การประเมนิดงันี้ 

ผลการประเมนิการจดัโครงการกจิกรรมนกัศกึษา 
1. ผลจากการประเมนิในภาพรวมของโครงการกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในปี 2555 ทัง้หมด 206 

โครงการโดยประเมนิตามผลส าเรจ็ในการจดักจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ตั ้งแต่จดัท าโครงการ 
จนกระทัง่จบโครงการ ซึ่งจะแสดงออกมาในลกัษณะของกราฟ โดยกราฟแสดงผลการประเมนิตาม
วตัถุประสงคก์ารจดักจิกรรมสะทอ้นออกมาในรปูของ TQF ไดด้งัต่อไปนี้ (เอกสารหมายเลข 3.2.5.1)   

 
 

ข้อมูลซึ่งท าให้ได้เป็นกราฟในแต่ละด้านนัน้ได้มาจากการรวบรวมคะแนนจากแบบ
ประเมนิโครงการในลกัษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบประเมนิที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะประเมนิ
หลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรมในโครงการนัน้ๆ และประธานโครงการในแต่ละโครงการจะเป็นผูร้วบรวมและ
ประเมนิออกมาตามวตัถุประสงคซ์ึ่งแต่ละขอ้จะสะท้อนทกัษะทีน่ักศกึษาได้รบัตาม TQF โดยแสดงค่า
ออกมาเป็น เปอรเ์ซน็ต์ทีไ่ดน้ัน้บ่งบอกใหท้ราบว่า ผูท้ีจ่ดัท าโครงการในปี 2555 นัน้มคีวามสามารถทีจ่ะ
จดักิจกรรมให้ผู้ร่วมงานรบัรู้ และเรยีนรู้ทกัษะในแต่ละด้านของ TQF ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
กจิกรรมหรอืไม ่

กราฟทีแ่สดงสรปุไดว้่าโครงการกจิกรรมนักศกึษาในปี 2555 นักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ไดเ้รยีนรูท้กัษะในดา้นความรูซ้ึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัโครงการเท่ากบั 91.2% และไดเ้รยีนรู้
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ทกัษะดา้นคุณธรรม-จรยิธรรมซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัโครงการอยู่ 89.4% ซึง่เท่าเทยีมกบั
ทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ (89.4%) ส่วนทกัษะทีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัโครงการ
น้อยสุดคอื ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลขฯ (86.2%)  ซึ่งโดยภาพรวมถือว่ากิจกรรมแต่ละโครงการ
สามารถจดัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดใ้นระดบัทีด่ ีและควรทีจ่ะพฒันาการจดักจิกรรมใหด้ขีึน้ในปีถดัไป 

2. การประเมินผลการจดักิจกรรมในภาพรวม โดยงานกิจกรรมนักศึกษาจดัประชุม
ร่วมกบัองค์การนักศึกษา สโมสรคณะ/ภาควชิา ชมรม และสภานักศึกษา เพื่อสรุปผลการประเมนิใน
ภาพรวม โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลรายโครงการทุกโครงการ และข้อมูลจากการใช้แบบ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมนักศกึษา โดยม ีอาจารยท์ี่ปรกึษาชมรม นักศกึษาผู้จดักจิกรรม นักศกึษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประเมนิ เพื่อศึกษาสภาพปญัหา อุปสรรคที่เกิดจาการด าเนินโครงการหรือ
กจิกรรมนักศกึษา โดยขอ้มูลที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการแก้ไขหรอืป้องกนัปญัหาและเป็นแนวทางในการ
พฒันาโครงการหรอืกจิกรรมนักศึกษาในครัง้ต่อไป โดยมกีารประชุมสรุปผลการปฏบิตักิจิกรรมขึ้นใน
วนัที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมจ ารสั ฉายะพงศ์ ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวม 2 มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี โดยจากการประชุมสามารถสรุปประเด็นปญัหาได้เป็นหวัข้อดงัน้ี
(เอกสารหมายเลข 3.2.5.1) 

- ปญัหาการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 29.50% 
- ปญัหาสถานที่ที ่ใช ้ในการจดัก ิจกรรมไม่เอื้ออ านวยต่อบางองค์กรกิจกรรม 

26.39% 
- การถ่ายทอดงานและองค์ความรู้ขององค์กรกจิกรรมแก่นักกิจกรรมที่เข้ามาใหม่  

23.35% 
- ปญัหาอุปกรณ์ ใช้ในการจดักิจกรรมไม่เอื้ออ านวย 20.76% 
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5.2 การพฒันารปูแบบกจิกรรม E-Activity ไดม้กีารใหบ้รษิทั Out Sources ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศกจิกรรมของนักศกึษาทัง้ในส่วนการ update โครงการกจิกรรมของแต่ละชมรมเพื่อเป็น
ขอ้มูลลงระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการกจิกรรมนักศึกษา และการประเมนิผลโครงการกจิกรรม
นกัศกึษาผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึการอนุมตัโิครงการผ่านระบบทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่
ได้มกีารจดัการอบรมการใชร้ะบบกจิกรรมสารสนเทศ E-Activity ให้แก่นักศกึษาโดยผูพ้ฒันาระบบใน
วนัที ่18-22 มนีาคม 2556 ณ หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์ชัน้ 1 อาคารเรยีนรวม 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีและไดเ้ปิดใชร้ะบบสารสนเทศกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2556 ปจัจุบนัระบบ
ได้ท าบนัทกึแผนโครงการกจิกรรมเรยีบรอ้ย โดยส่วนที่พฒันาต่อไป คอื ขัน้ตอนการเสนอโครงการ
กจิกรรมนักศกึษาและการประเมนิผลโครงการผ่านทางระบบสารสนเทศ คาดว่าโปรแกรมสามารถใชไ้ด้
สมบรูณ์ในปีการศกึษา 2556 (เอกสารหมายเลข 3.2.5.2) 

5.3 Activity Transcript สามารถออกทรานสครปิกจิกรรมไดร้อ้ยละ 78.2 (เอกสารหมายเลข 
3.2.5.3) ของนักศกึษาที่ส าเรจ็ในปีการศกึษา 2554 และในขณะนี้ก าลงัเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรยีมที่ 
จะท าทรานสครปิกจิกรรมของนกัศกึษาในปีการศกึษา 2555 ใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อทีจ่ะสามารถออกทรานสครปิ
กจิกรรมไปพรอ้มกบัทรานสครปิผลการเรยีน เมื่อนักศกึษาส าเรจ็การศกึษาจะไดส้ามารถใชเ้ป็นเอกสาร
ในการสมคัรหางานในแต่ละสาขาของตนได ้

5.4 มกีารจดัโครงการ Student Activity Best Practice เป็นการประกวดการเขยีนโครงการ
กจิกรรมดเีด่นของชมรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2555 (เอกสาร
หมายเลข 3.2.5.4)  

5.5 ในปีงบประมาณ 2555 ได้มกีารจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนักกจิกรรมนักศกึษา
ทัง้หมด 3 โครงการจาก 9 โครงการ คดิเป็น 33.33% จากทัง้หมด โดยนักศึกษาได้รบัการพฒันา
ศกัยภาพตามวตัถุประสงคจ์ากโครงการดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4 โครงการพฒันาศกัยภาพนกักจิกรรมนกัศกึษา ประจ าปี 2555 

 

การพฒันา
ศกัยภาพ 

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ลกัษณะกิจกรรม 
การ

ด าเนินงาน 
1. การ
ประเมนิผล
โครงการ
กจิกรรม
นกัศกึษา 

1. เพื่ออธบิายหลกัการประเมนิผล
โครงการกจิกรรมนกัศกึษา
เบือ้งตน้ได ้
2. เพื่อจดัท ารายงานการ
ประเมนิผลโครงการกจิกรรม
นกัศกึษารายโครงการ 

ผูน้ านกัศกึษา
จ านวน 70 คน 

เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
มาอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
ประเมนิผลโครงการ และมกีจิกรรม 
Workshop ใหผู้เ้ขา้ร่วมมกีารปฏบิตัิ
เบือ้งตน้ มกีารประเมนิผลจากการน า
ความรูไ้ปใชใ้นการประเมนิผลโครงการ 
และดผูลเป็นรายโครงการ 

ด าเนินการ
แลว้ 
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2. การศกึษาดู
งานกจิกรรม
นกัศกึษา 

1. เพื่อเปิดโลกทศัน์ใหน้กัศกึษา
ผูน้ ากจิกรรมไดเ้รยีนรูจ้ากสถาบนั
ต่างๆ 
2. เพื่อน าความรูท้ีไ่ดร้บัมา
ประยุกตแ์ละพฒันาใชใ้ห้
เหมาะสมกบักจิกรรมของ มจธ. 

ผูน้ านกัศกึษา
จ านวน 50 คน 

ตดิต่อประสานงานสถาบนัต่างๆ เพื่อน า
นกัศกึษาเขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบั
กจิกรรมนกัศกึษา และความรู้
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาระดมสมอง
ร่วมกนั เพื่อมาประยุกตแ์ละพฒันาใชก้บั
กจิกรรมนกัศกึษา มจธ. 
 

ด าเนินงาน
แลว้ 

3. การอบรม
กระบวนการ 
PDCA 

1. เพื่ออธบิายกระบวนการ 
PDCA 
2. เพื่อน าความรูเ้กีย่วกบั PDCA 
ไปใชใ้นโครงการกจิกรรม
นกัศกึษา 

ผูน้ านกัศกึษา
จ านวน 50 คน 

เชญิวทิยากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในกระบวนการ PDCA มาใหค้วามรูเ้พื่อ
ประยุกตใ์ชก้บังานกจิกรรมนกัศกึษา 
และด าเนินการตดิตามผลทีไ่ดร้บัจาก
การอบรมโดย ประเมนิผลจาก โครงการ
กจิกรรมนกัศกึษา 

ด าเนินการ
แลว้ 

 
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผน หรือ ปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

นักศึกษา 
 6.1  จากผลการประเมนิปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินการกจิกรรมนักศกึษาในปี 2555 

พบว่า นักศกึษาที่ท ากจิกรรมนัน้ประสบปญัหาด้านการตดิต่อ ประสานงาน และการถ่ายทอดงานและ
องค์ความรู้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะมาท ากิจกรรม ดงันัน้ทาง งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยงาน
องค์กรนักศึกษาจงึได้หาแนวทางร่วมกันในการน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อสนับสนุนในการท างานของ
นกัศกึษาและการจดัเกบ็ขอ้มลูความรูใ้หอ้ยู่ในลกัษณะของเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์อกีทัง้ยงัเป็นการง่ายที่
จะคน้หาขอ้มลูและศกึษางานกจิกรรมทีผ่่านมาจงึท าใหเ้กดิเป็นโครงการ E-Activity โดยจะเป็นโปรแกรม
ที่ช่วยในการจดัท าแผนโครงการกิจกรรม เสนอโครงการ รวมถึงการอนุมตัิโครงการ โดยทัง้หมดจะ
ด าเนินการผ่านทางระบบสารสนเทศซึ่งทางมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการให้บรษิทั ยปิอนิซอย จ ากดั มา
ช่วยด าเนินการพฒันาระบบดงักล่าวนี้ (เอกสารหมายเลข 3.2.6.1) 
 

ตวัอย่าง การกรอกข้อมลูโครงการกิจกรรม ในระบบสารสนเทศ 
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อกีทัง้ระบบดงักล่าวมคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการด าเนินการซึ่งในจุดนี้จะสามารถ
แก้ไขปญัหาในด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานของนักศกึษาให้ลดลงไปได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่า
ระบบจรงิจะสามารถเริม่ใชไ้ดภ้ายในปีงบประมาณ 2557 นี้ 

6.2  จากปญัหาในการจดักจิกรรมของนักศกึษาในเรื่องของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมนัน้
มจี ากดั และในบางชมรมกจิกรรมยงัไม่มพีืน้ทีเ่อื้ออ านวยในการด าเนินงานกจิกรรม ดว้ยปญัหาดงักล่าว
ทางงานกจิกรรมนักศึกษาจงึได้จดัท าแผนการปรบัปรุงพื้นที่ชัน้ลอย อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 
190 ปี ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีารใชพ้ื้นทีด่งักล่าวจากหน่วยงานในมหาวทิยาลยั งานกจิกรรมจงึไดม้กีาร
จดัท าแบบแปลนเพื่อปรบัปรุงพื้นที่ดงักล่าวให้เป็นพืน้ที่ส าหรบัใช้ท ากจิกรรมของนักศกึษาขององค์กร
กจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 3.2.6.2) 

 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :   5    
ผลการด าเนินงาน [6 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
3.2.1.1   รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศกึษา ประจ าปี 2554 (หน้าที ่53 – 69) 
3.2.1.2 รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศกึษา ประจ าปี 2554 (หน้าที ่45 – 47) 
3.2.2.1   แบบฟอรม์การขออนุมตักิารปฐมนิเทศนกักจิกรรมบางมด ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.2.3.1 รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศกึษา ประจ าปี 2555 (หน้าที ่1 – 4) 
3.2.3.2 โครงการนกัศกึษาเขา้พบผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีครัง้ที ่1 
3.2.3.3 โครงการงานกฬีาสานสมัพนัธ ์IT สามพระจอมฯ ครัง้ที ่10 
3.2.3.4 โครงการออกค่ายวฒันธรรมคนืถิน่ครัง้ที ่11 
3.2.3.5 โครงการลกูมดใหม ่รกัษาระเบยีบวนิัย ใส่ใจคุณธรรม 
3.2.3.6 โครงการ Thonburi Music Festival #24 
3.2.3.7 โครงการแขง่ขนักฬีาประจ าปี 2555 และเอกสารประเมนิโครงการกจิกรรม 
3.2.3.8 โครงการรบัน้องมด MT Cleaning Day  
3.2.3.9   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา 
3.2.3.10 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนักศกึษา 
3.2.3.11 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานพฒันาอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปีและอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรม

นกัศกึษา 
3.2.3.12 เอกสารโครงสรา้งการบรหิารกองกจิการนกัศกึษาและโครงสรา้งการบรหิารงานกฬีา 
3.2.4.1 รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมประดบัไทดแ์ละเขม็พระมหามงกุฎและรายงาน 

ประเมนิผลโครงการกจิกรรมพธิถีวายบงัคมและกล่าวสตัยป์ฏญิาณประจ าปี 2555 
3.2.4.2 รายงานประเมนิผลโครงการสมัมนากจิกรรมนกัศกึษาประจ าปี 2556 
3.2.4.3 รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรม 

- สมัมนาสุดยอดผูน้ าสามพระจอมเกลา้ 
- ศกึษาดงูานกจิกรรมรบัน้องใหมข่อง ม.ธรรมศาสตร ์ 
- ศกึษาดงูาน ม.ขอนแก่น 

3.2.4.4 เอกสารประกอบการอบรมความรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาและการประยกุตใ์ช้
โดย ม.สยาม 

3.2.5.1 รายงานระเมนิปญัหาและอุปสรรคในการจดักจิกรรมนกัศกึษาประจ าปี 2555 
3.2.5.2 แบบฟอรม์การขออนุมตั ิการจดัอบรมการกรอกแผนโครงการกจิกรรมนกัศกึษา 

ผ่านระบบสารสนเทศ เอกสารโครงการประกวดแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices)  และ
รายชื่อผูเ้ขา้รว่มอบรม 

3.2.5.3 รายงานการรวบรวมขอ้มลู Activity Transcript 
3.2.6.1   คู่มอืการปฏบิตังิานระบบระเบยีนกจิกรรมนกัศกึษา 
3.2.6.2   บนัทกึขอ้ความแจง้การเปลีย่นแปลง การใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงาน 
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องคป์ระกอบท่ี 4  การวิจยั 
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศึกษาต้องมกีารบรหิารจดัการงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมแีนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วนเพื่อใหส้ามารถส่งเสรมิ
และพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจยัและทีมวิจยั การสนับสนุนทรพัยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรพัยากรบุคคล 
ทรพัยากรเงนิ เครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืสรา้งสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวจิยัของ

สถาบนั และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มพีฒันาการศกัยภาพด้านการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์และให้ความรูด้้านจรรยาบรรณการวจิยัแก่

อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
5. มกีารสนับสนุนพนัธกิจด้านการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลกัษณ์ของสถาบนัอย่างน้อยใน

ประเดน็ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจ ัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิ่งที่อ านวยความสะดวกหรอืรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (Visiting professor) 
6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิปรบัปรงุการสนับสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม     : 
8. มรีะบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืจากสภาพ

ปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 1.  เกณฑท์ัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

 2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการครบ 7 ขอ้
ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ 
เฉพาะกลุ่ม 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 มจธ. มโีครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งองคก์รทีร่บัผดิชอบทางดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
โดยมรีองอธิการบดีฝ่ายวิจยัเป็นผู้รบัผิดชอบภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี และการสนับสนุนของ      
รองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวชิาการมคีณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวจิยัของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 
4.1.1.1) และคณะกรรมการบรหิารผลประโยชน์อนัเกดิจากทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2) 
ท าหน้าทีเ่สนอแนะนโยบายและมาตรการในการส่งเสรมิดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์พื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนพฒันา มจธ.พ.ศ. 2549 – 2563 (Road Map 2020) ในระยะยาว และแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่
11 พ.ศ. 2555 – 2559 (ดา้นการวจิยั) (เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1.3) ซึง่เป็นแผนทีไ่ดผ้่านการระดมสมอง
และความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัโดยมศีูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญา หรอืกลุ่มงาน
ส่งเสรมิและจดัการงานวจิยัตามโครงสรา้งใหม่ ท าหน้าที่ดา้นการจดัการและธุรการทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวจิยั อาท ิงานบรกิารและประสานงานด้านการรบัทุนและรบัจา้งวจิยั การจดัการโครงการขนาด
ใหญ่ เช่น โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (NRU) งานส่งเสรมิวจิยัตามวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย งานส่งเสรมิและบรกิารด้านทรพัย์สินทางปญัญา งานด้านฐานข้อมูลวิจยั และงานเผยแพร่
ผลงานวจิยั อน่ึง รองอธกิารบดฝี่ายวจิยัยงัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลสถาบนั/ส านัก ทีม่ภีารกจิดา้นการวจิยัและบรกิาร
วชิาการเป็นการเฉพาะ ดงัแผนภมูต่ิอไปนี้ 
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หน่วยงานและคณะกรรมการภายใต้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในขณะเดยีวกนั ในระดบัคณะ/สถาบนั ก็มรีองคณบด/ีรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ และ/หรอืฝ่าย
วจิยั รบัผดิชอบงานด้านการวจิยัของแต่ละคณะ/สถาบนั โดยมคีณบดแีละคณะกรรมการประจ าคณะเป็น
ผู้สนับสนุนเป็นระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือสร้างสรรค์ของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั ในระหว่างการด าเนินการแต่ละปี คณะมกีารรายงานผลด าเนินการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ุก
รอบการรายงานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด จงึท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยัของ มจธ. 
 มหาวทิยาลยัยงัมคีณะกรรมการเกี่ยวกบัการส่งเสรมิงานดา้นการวจิยัหลายชุด เช่น  

 คณะกรรมการกองทุนวจิยัและนวตักรรม 
 คณะอนุกรรมการกองทุนวจิยัและนวตักรรม 
 คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 คณะท างานส่งเสรมิชื่อเสยีงดา้นวชิาการ 
 คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั (Institutional Biosafety Committee 

- IBC) 
 นอกจากนี้  มจธ. ยงัได้พฒันาระบบการบรหิารงานวิจยัในรูปแบบของสถาบันวิจยัและบริการ
วชิาการเพื่อส่งเสรมิการท าวจิยัสหวทิยาการที่ต้องอาศยันักวจิยัจากต่างสาขาและ/หรอืต่างหน่วยงาน  เช่น 
สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ส านักวจิยัและ
บรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวท.) และสถาบนัการเรยีนรู ้รวมทัง้ในรปูแบบของคลสัเตอรว์จิยัทีเ่ป็นการ

รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงานวจิยั 

(Research Policy & Programs) 

กลุ่มงานส่งเสรมิและจดัการงานวจิยั 

(Research Promotion & Administration) 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(Technology Transfer) 

สถาบนั/ศนูยว์จิยั สหวทิยาการ 

(Inter-disciplinary Research Institutes/Centers) 

ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สวท.)                                                               

Institute for Scientific and Technological 
Research Services 

 

คณะกรรมการดา้นวจิยัชุดต่างๆ 
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รวมกลุ่มวิจยั/ห้องปฏิบัติการวิจยั และ/หรือบุคคลมาร่วมกันท างานวิจยัที่สอดคล้องกับทิศทางหลักของ
มหาวทิยาลยั อาท ิคลสัเตอรว์จิยัภายใตโ้ครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(NRU Cluster) 5 คลสัเตอร ์ไดแ้ก่ 

 Energy and Environment 
 Materials Science and Materials Engineering 
 Manufacturing and Automation Systems 
 Bioscience and Bioengineering and Food 
 Computational Science, Engineering and Information Technology 

 คลสัเตอรว์จิยัในความรเิริม่ของ มจธ. เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของการวจิยับางกลุ่มสาขา ไดแ้ก่ 
 Earth Systems Science 
 Indoor Air Quality and Energy Management 
 Bioscience and Bioengineering 
 Materials Science and Engineering 

  

2. มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
 ผลลพัธ์การเรยีนรู้ (Learning Outcome) ที่ส าคญัประการหนึ่งของนักศึกษาทุกระดบั คือ 

ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในหลักสูตรของ มจธ.  ทุกหลักสูตร มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิยัและงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้กดิผลลพัธด์งักล่าวในหลายๆ ลกัษณะ 
ดงันี้ 

2.1  การใหน้กัศกึษาเขา้รว่มในกระบวนการวจิยั 
  การท าโครงงาน/ปรญิญานิพนธข์องนักศกึษาปีสุดทา้ยในระดบัปรญิญาตร ี (Senior Project) 

ทุกหลกัสตูร เป็นกจิกรรมทีน่กัศกึษาจะต้องใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อศกึษาโจทยท์ีก่ าหนดเพื่อนิยามปญัหา แลว้
น าเสนอแนวทางแก้ปญัหา หรอืด าเนินการแก้ปญัหา (Solutions) โดยใชค้วามรูจ้ากวชิาต่างๆ ทีไ่ด้ศกึษามา
ก่อนหน้านัน้ ซึง่ในหลายกรณี โจทยด์งักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิยัของอาจารยท์ี่ปรกึษาหรอืเป็นการ
น าร่องเพื่อน าไปสู่การก าหนดหวัขอ้โครงการวจิยัของอาจารยต่์อไปนอกจากนี้ มหาวทิยาลยัยงัมุ่งส่งเสรมิให้มี
การบรูณาการวจิยัในสถานประกอบการกบักระบวนการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในทุกระดบั ดงันี้ 

 ในระดบัปรญิญาตรหีลายหลกัสูตรมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ WiL (Work-integrated 
Learning) ทีน่กัศกึษาตอ้งเขา้รว่มกระบวนการวจิยัในสถานประกอบการ อาท ิหลกัสูตรสหกจิศกึษา  สาขาวชิา
วศิวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมอืวดั รวมถงึรายวชิาฝึกงานโครงการเทคโนโลยสีะอาด ภาควชิาวศิวกรรม
เคม ีและรายวชิาเลอืกเสร ีภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการเรยีนรูร้่วม
อุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์หลกัสูตรสหกจิศกึษา ของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมทักษะ
กระบวนการวิจยัและงานสร้างสรรค์เพื่อแก้ปญัหาของอุตสาหกรรมโดยตรง เช่น โครงการสหกิจศึกษา
วศิวกรรมศาสตร ์โดยภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์และบรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั ร่วมกนั
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จดัท าโครงการ University Project โดยรบัสมคัรนักศกึษาจากภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกลจากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ทีก่ าลงัขึน้ชัน้ปีที ่4 เขา้ไปเรยีนรูร้ะบบการท างานของอุตสาหกรรมการผลติยางลอ้และท าโครงงานวจิยัที่
ทางบรษิทัเป็นผูก้ าหนดหวัขอ้โจทยจ์ากปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในโรงงาน (Problem–based Learning) นอกจากนี้
ยงัมกีารปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในรายวชิาเฉพาะทีจ่ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมการผลติยางลอ้
โดยมีบุคลากรของบริษัทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นอกเหนือจากรายวิชาบังคับตามแต่หลักสูตรของแต่ละ
มหาวทิยาลยัซึง่การเรยีนรูแ้ละการท าโครงงานวจิยัของนกัศกึษาจะเกดิขึน้ทีบ่รษิทัเป็นระยะเวลา 1 ปีการศกึษา
เป็นการเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ปญัหาจรงิ  

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษากม็กีารเรยีนรูใ้นรปูแบบ WiL เช่นกนั ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาโทในรูปของหลกัสูตรทกัษะวศิวกรรมต่างๆ (Practice School) ทีใ่ชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วน
หนึ่งของหลกัสูตรบณัฑติศกึษา กล่าวคอื นักศกึษาแต่ละคนจะด าเนินโครงการที่เป็นการแก้ปญัหาของสถาน
ประกอบการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารยแ์ละบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น หลกัสูตร  Chemical 
Engineering Practice School (ChEPS) และ Food Engineering Practice School (FEPS) เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.1) 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัได้ร่วมโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษกหรอื ทุน คปก. อุตสาหกรรม
ของ สกว. และทุนโครงการพฒันานักวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ซึง่เป็นทุนทีส่รา้งก าลงัคนและ
พฒันางานวจิยัระดบัปรญิญาเอกทีต่อบโจทยอุ์ตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2.2) 

2.2 การน าผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปบูรณาการกบัการสอน 
  คณาจารยข์อง มจธ. ได้น าผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ไปบูรณาการกบัการเรยีนการสอน

โดยตรง โดยผ่านเอกสาร/ต าราประกอบการสอน และการเสรมิทกัษะและประสบการณ์การเรยีนรู ้ตวัอยา่งเช่น 
  

หน่วยงาน งานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ PowerPoint 1. หวัขอ้ “เทคโนโลยเีพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสิง่อ านวยความ

สะดวกเพื่อผูส้งูอายแุละคนพกิาร”  
2. หวัขอ้ “Introduction to Digital Filters” ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาต ิ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ 

ไดบ้รูณาการองคค์วามรูใ้นส่วนทีเ่ปิดเผยไดจ้ากงานวจิยัระหว่างหน่วยงานภาครฐั
กบัภาคเอกชนโดยใชอ้งคค์วามรูจ้ากโครงการวจิยัที่รว่มโครงการระหว่างภาครฐั
กบัภาคเอกชน และประยกุตน์ ามาใชใ้นการเรยีนการสอนนกัศกึษาดา้นวสัดุทีใ่ช ้
กระบวนการผลติ การขึน้รปู การทดสอบ และการเยีย่มชมโรงงานเพื่อทราบถงึ
กระบวนการผลติและการควบคุมคุณภาพในการผลติ  อาท ิวสัดุพลาสตกิทดแทน
ไม ้ผลติภณัฑท์างดา้นพอลเิมอรเ์ส้นใยไนล่อน บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัซลียาง
สงัเคราะห ์และชิน้ส่วนยานยนตม์าเปิดเป็นวชิาเลอืกรายวชิา MTT 655 Polymer 
Processing (เอกสารหมายเลข 4.1.2.4) 
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บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้น
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

ในทุกหลกัสตูร นกัศกึษาสามารถเรยีนวชิาเลอืกคอื วชิา Special study II (JEE 
604) ได ้ซึง่วชิานี้เป็นวชิาทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถท างานวจิยัทีต่นเองสนใจภายในการ
ควบคุมของอาจารยท์ีป่รกึษา และตอนปลายภาคการศกึษาผูเ้รยีนตอ้งท าการ
น าเสนอผลของการวจิยัใหค้ณะกรรมการทางวชิาการฟงัเพื่อใหค้วามเหน็และตัง้
ค าถาม (เอกสารหมายเลข 4.1.2.5) 

คณะวทิยาศาสตร ์  วชิา PHY 100 ฟิสกิสเ์ชงิแนวความคดิ (Conceptual Physics) ส าหรบั
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติประเภทรายวชิาบงัคบักลุ่มสาขาวชิาฟิสกิส์
ประยกุต ์ 

 วชิา PHY 326 (หรอื PHY 356 เดมิ) Introduction to Hard Disk Drive 
Technology ส าหรบัปรญิญาตรทีุกสาขา (เอกสารหมายเลข 4.1.2.6) 

คณะทรพัยากรชวีภาพ
และเทคโนโลย ี

 วชิา PHT662 Postharvest Pathology of Agricultural Products             
(ด ูPowerPoint สไลดท์ี ่5 และ 43-58)  

 งานวจิยัจากหอ้งปฏบิตักิาร Carbohydrate  Technology น ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวชิา  Carbohydrate Technology 

 งานวจิยัจากหอ้งปฏบิตังิานวจิยั Waste Utilization and Management ไดใ้ช้
ในงานสอนวชิาTreatment and Utilization of Biological Waste                  
(เอกสารหมายเลข 4.1.2.7) 

บณัฑติวทิยาลยัการ
จดัการและนวตักรรม 

 วชิา LGM 660 Supply Chain Simulation Model น างานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพใ์นทีป่ระชุมวชิาการดา้นการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ครัง้ที ่9 
มาประกอบการสอน และมกีารน างานวทิยานิพนธข์องนักศกึษามาเป็น
ตวัอยา่งแสดงใหเ้หน็ถงึการประยกุตใ์ชแ้ละประโยชน์ของ Simulation  

 PowerPoint วชิา LGM 671 การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) จากเน้ือหาของโครงการศกึษาต้นทุนโลจสิตกิสข์องการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค และการจดัการโซ่อุปทานความเสีย่งของการประปานครหลวง 
(เอกสารหมายเลข 4.1.2.8) 

คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละการออกแบบ 

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑห์ตัถกรรม
จกัรสานไมไ้ผ่ ไดน้ านกัศกึษารายวชิา IND 422 Thai Cultural Products ไป
เรยีนรูแ้ละทดลองเกีย่วกบัเทคนิควทิยาการในงานอุตสาหกรรมไมไ้ผ่ไทย มกีาร
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการออกแบบ ใหน้กัศกึษาไดอ้อกแบบรว่มกบัชุมชน   
บางเจา้ฉ่า จงัหวดัอ่างทอง (เอกสารหมายเลข 4.1.2.9) 
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3. มีพฒันาการศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

3.1 การใหทุ้นพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 
มจธ. จดัสรรทุนวจิยัในการพฒันาศกัยภาพนักวจิยัให้ท างานวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.1.3.1) 

เช่น  
ก. แหล่งทุนวจิยัและโครงการส่งเสรมิอาจารยแ์ละนกัวจิยัรุ่นใหม่ 

1. ทุนวิจยัพระจอมเกล้าธนบุร ี เป็นทุนวิจยัส าหรบัอาจารย์/นักวิจยัรุ่นใหม่โดยต้องมี
อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง (Mentor) ทางวชิาการใหค้ ารบัรองและเป็นทีป่รกึษาการท าวจิยั  

2. ทุนโครงการวจิยัหมวดเงนิอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดนิประจ าปี) โดยก าหนดเงื่อนไข
ใหผู้ร้บัทุนตอ้งมตี าแหน่งทางวชิาการไมเ่กนิผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

3. ทุนวจิยัมลูนิธกิระจกอาซาฮ ีปีละ 1.2 ลา้นบาท ซึง่ผูร้บัทุนส่วนใหญ่เป็นนกัวจิยัรุน่ใหม ่
4. ทุนพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ ร่วมกบั สกว. และ สกอ. ในรูปของการสมทบงบประมาณ

วจิยัรว่มกบั มจธ. (Matching Fund)  
5. ทุนวจิยัจากศูนยป์ระสานงานนักเรยีนทุนรฐับาลทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(ศนวท.) ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีส าหรบัอาจารยน์ักวจิยัทีเ่ป็นนักเรยีนทุนรฐับาลกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละส าเรจ็การศกึษามาปฏบิตังิานที ่มจธ. 

6. โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff - NAS) 
ด าเนินการโดยสถาบนัการเรยีนรู ้มจธ. 

ข. แหล่งทุนวจิยัทีส่่งเสรมิศกัยภาพการวจิยัใหส้งูขึน้ 
1. ทุนเมธวีจิยัอาวุโส สกว.  
2. ทุนวจิยัจาก วช. และทุนวจิยั สกว. ในรปูของการสมทบงบประมาณวจิยัร่วมกบั มจธ. 

(Matching Fund) 
3. ทุนศาสตราจารยพ์เิศษ ร่วมกบั สวทช. ในรูปของการสมทบงบประมาณวจิยัร่วมกบั 

มจธ. (Matching Fund) 
4. โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษกหรอื ทุน คปก. อุตสาหกรรมของ สกว. ในรปูของ

การสมทบงบประมาณวจิยัรว่มกบั มจธ. (Matching Fund)  
5. ทุนโครงการพฒันานักวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของ สกว. ในรปูของ

การสมทบงบประมาณวจิยัรว่มกบั มจธ. (Matching Fund) 
(เน่ืองจากปจัจบุนั หลายแหล่งทุนมงีบประมาณสนับสนุนการวจิยัไม่เพยีงพอ จงึขอให้
มหาวทิยาลยัสมทบงบประมาณเพื่อการวจิยับางส่วนเพิม่เติม ซึ่ง มจธ. ยนิดใีห้การ
สนบัสนุนและยนิดจีดัสรรงบประมาณเพื่อร่วมสมทบ (Matching Fund) ใหอ้าจารยแ์ละ
นักวิจยัได้รบัทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น ซึ่งในปี 2555 มจธ. ได้จดัสรร
งบประมาณเพิม่เตมิเป็นเงนิมากกว่า 2,600,000 บาท 
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  ค. โครงการการส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวจิยัโดยใชเ้งนิรายไดข้อง มจธ. 

1. ครภุณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั ปีละ 20 ลา้นบาท 
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั ปีละ 5 ลา้นบาททัง้ค่าตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติ และค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพดา้นวจิยัแก่อาจารยแ์ละนกัวจิยั 

3. โครงการทุนอาจารยพ์เิศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) โครงการทุนนักวจิยั
หลงัปรญิญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีละ 5 
ลา้นบาท  

4. โครงการการส่งเสริมการวิจยัระหว่างประเทศโดยแลกเปลี่ยนนักวิจยั (Research 
Mobility) รว่มกบั สวทช. ปีละ 5 ลา้นบาท 

5. ทุนตรวจภาษาอังกฤษปีละ 2 แสนบาทเป็นกลไกการส่งเสรมิการตีพิมพ์บทความ
วชิาการระดบันานาชาต ิ

6. การส่งเสรมิการจดัตัง้กลุ่มวจิยัหรอืศูนยเ์ชีย่วชาญพเิศษของ มจธ. เช่น ศูนยเ์ทคโนโลยี
ขัน้สูงในกระบวนการผลติ (Advanced Technology Center for Manufacturing) ศูนย์
ความเป็นเลศิดา้นวสัดุนาโนไฮบรดิส าหรบัพลงังานทางเลอืก (Center of Excellence 
on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy) และศูนย ์ KGEO (KMUTT 
Geospatial Engineering and Innovation Center) 

7. การจดั Research Forum ปีละ 1 ครัง้ในประเดน็หวัขอ้ที่แตกต่างกนัในแต่ละปี เพื่อ
ส่งเสรมิงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

ในปีการศกึษา 2555 ได้เริม่โครงการทุนศาสตราจารยพ์เิศษชาวต่างประเทศ (Distinguished 
Visiting Professor) จากงบประมาณกองทุนวจิยัและนวตักรรม และก าลงัพจิารณาโครงการใหม่อื่นๆ เพื่อ
สนบัสนุนการวจิยัของ มจธ. เช่น โครงการนกัวจิยัใหมใ่ฝร่กังานวจิยั โครงการบ่มเพาะนักวจิยัในหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างประเทศ โครงการสรา้งเครอืข่ายการวจิยักบัองค์กรภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
(Public Private Partnership) เป็นตน้ 

3.2 ระบบพีเ่ลีย้งนกัวจิยั 
  มจธ. มรีะบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อใหอ้าจารยแ์ละนักวจิยัประจ าที่บรรจุใหม่มีพี่เลีย้งนักวจิยั 
ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นสงัคม (เอกสารหมายเลข 4.1.3.2) นอกจากนี้เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถปรบัตวัเขา้กบั
ภาระงานของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างรวดเรว็ มจธ. ได้เริม่โครงการอาจารย์นักวจิยัพี่เลี้ยงเสรมินอกเหนือจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงนักวจิยัตามปกติข้างต้น ให้ค าปรกึษาแนะน าอาจารย์ใหม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นฐาน
วชิาการด้านบรกิารอุตสาหกรรมและด้านวจิยัเชงินโยบาย (เอกสารหมายเลข 4.1.3.3) ระบบการมพีี่เลี้ยง
นกัวจิยัยงัไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดการขอรบัสนับสนุนทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยผูข้อรบัทุนจะต้องระบุ
ชื่อพีเ่ลีย้งนกัวจิยัดว้ย เพื่อให้ค าปรกึษาในการเขยีนขอ้เสนอโครงการและหากไดร้บัอนุมตัทิุนพีเ่ลีย้งนักวจิยัจะ
ไดใ้หค้ าปรกึษาในการท าวจิยัต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1.3.4) 
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  มจธ. ยงัมรีะบบแนะแนวนักวจิยัใหม่ ภายใต้โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The 
New Academic Staff หรอื NAS) ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการใหเ้ป็นครทูีด่แีละนักวจิยั
ทีด่ ีมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ รวมทัง้ด้านวจิยั เช่น ความรูเ้รื่องแหล่ง
ทุนวจิยั หลกัการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั และการเขยีนและตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวจิยั เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.5) 
  บุคลากรสายสนับสนุนยงัได้รบัการส่งเสรมิให้ท าวจิยัด้วย โดยมจธ. ได้จดัท า “โครงการวจิยั
มหาวทิยาลยั” (University Research - UR) ตัง้แต่ปี 2546 จนถงึปจัจุบนั เป็นโครงการทีส่นับสนุนใหบุ้คลากร
สายสนบัสนุนเป็นนกัวจิยัท าวจิยัตามโจทยต่์างๆ ของมหาวทิยาลยั เน้นกระบวนการปรบัวธิคีดิของนักวจิยั และ
การมองปญัหาในภาพองค์รวม มผีูบ้รหิารระดบัสูงสุดของมหาวทิยาลยั และวทิยากรเป็นคณะทีป่รกึษา มกีาร
ท าเล่มรายงานผลการวิจยัน าผลงานวิจยัเสนอที่ประชุมวิชาการ ต่างๆ สามารถเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ รวมถึงการน าผลวิจยัดงักล่าวไปประยุกต์ใช้จริงกับการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 4.1.3.6) 
 3.3 ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการของนักวจิยั 

มจธ. ก าหนดข้อบงัคบั มจธ. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย ์นักวจิยั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารยว์จิยั รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยว์จิยั และ
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์วจิยั พ.ศ. 2552 เป็นเส้นทางความก้าวหน้าทางวชิาการ (Career path)                
ของอาจารย ์และนักวจิยัประจ า โดยมมีาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ ดงันี้  ต าแหน่งอาจารย์ 1-5   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3-5 รองศาสตราจารย์ 4-6 ศาสตราจารย์ 5-6 นักวิจยั 1-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจยั 3-5    
รองศาสตราจารยว์จิยั 4-6 และศาสตราจารยว์จิยั 5-6 (เอกสารหมายเลข 4.1.3.7) 

3.4  การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวจิยั 
 มจธ. จดัการบรรยาย ฝึกอบรม สมัมนา ให้แก่อาจารย์และนักวจิยัประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยมหีวัข้อ
เรื่องทีห่ลากหลาย เริม่ต้นตัง้แต่การปฐมนิเทศพนักงานสายวชิาการ หวัข้อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าในการท างานสอดคล้องตามTraining Roadmap หรอืการให้ความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะ
สาขาวชิา ตลอดจนหวัข้ออื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรบัอาจารย์และนักวจิยั ตวัอย่างเช่น การจดับรรยายพเิศษ 
“3 Forum” ทีจ่ดัเป็นประจ าทุกเดอืนๆ ละ 1 - 2 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.1.3.8) การจดั Research Forum 
โดยคณะท างานส่งเสรมิชื่อ เสยีงด ้านวชิาการที่จดั เป็นประจ าทุกปี การบรรยายของแหล่งทุนเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์และแนะน าทุนวจิยัแก่อาจารย์ นักวจิยั และนักศึกษาของมหาวทิยาลยั  เช่น ทุนโครงการ
พฒันานักวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ของ สกว. (เอกสารหมายเลข 4.1.3.9) และการจดั
โครงการบรรยายสญัจรเรื่อง“การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาและระบบ
ฐานข ้อม ูล เครื่อ งมอืว เิคราะห ์ทางวทิยาศาสตร ์”  ไปตามหน่วยงานระดบัภาควชิาและคณะเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ให ้อาจารย ์ นักวจิยั และผู ้ประสานงานวจิยัทราบถ ึงระบบฐานข้อมูลดงักล่าว แนะน า
วธิกีารใช้งาน และขอความร่วมมอืให้ช่วยบนัทกึข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดงักล่าวให้เป็นปจัจุบนัอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1.3.10) ในกรณีที่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมี
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ผู้ทรงคุณวุฒเิชญิจากต่างประเทศเดนิทางมา มจธ. หรอืประเทศไทย ก็ได้ประสานและร่วมมอืกบัศูนย์
ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาในการจดับรรยายพเิศษขึ้น (KMUTT Talk) ในหวัข้อที่
ผู ้ทรงคุณวุฒมิคีวามเชี่ยวชาญ โดยเปิดกว้างให้อาจารย์นักวจิยัและนักศึกษา มจธ. ที่สนใจเข้าร่วมฟงั
การบรรยายพเิศษดงักล่าวซึ่งได้จดัขึ้นตลอดทัง้ปีตามโอกาสการรบัเชญิ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.11) 

3.5 การสร้างโอกาสท าวจิยัแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) 
มจธ. มกีารจดัคลสัเตอร ์ว จิ ยั ให ้เป็นกลไกที ่เอื ้อ ให ้อาจารย ์และนักวจิ ยัประจ าจาก

หน่วยงานต่างๆ ได้เข ้าร่วมท าวจิยัแบบสหสาขาวชิา เพื่อด าเนินงานวจิยัที่เป็นการบูรณาการศาสตร์
ร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ เพิม่มากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4.1.3.12) 

3.6 การสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณการวจิยั 
มจธ. จดัท าข้อบงัคบัว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553 และระเบยีบว่าด้วย 

จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.  2553 เป็นหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัยดึถือและปฏบิตัิ โดยเฉพาะอาจารย์
และนักวจิยัที่จะต้องรกัษาเสรภีาพทางวชิาการอย่างมคีวามรบัผดิชอบและครบถ้วนสมบูรณ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.13)  

มจธ. ยงัได้ร่วมเป็น“ภาคเีครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัชัน่” ตามมติที่ประชุมสามญัสมาชกิภาคี
เครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัชัน่ ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2555 และคณะท างานโครงการ
สร้างค่านิยมร่วมองค์กร (KMUTT Core Values) ได้จดัท าแผ่นพบั “มจธ. ร่วมสร้างสงัคมสขีาวต่อต้าน
คอร์รปัชัน่” ตามโครงการส่งเสรมิหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) และสร้าง
ค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาคม มจธ.  
ไม่ทุจรติต่อหน้าที่และท างานอย่างโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการบรรยายให้ความรู้พร้อมยกตวัอย่างผลกระทบ
อนัเก ิดจากการกระท าผดิจรรยาบรรณทางวชิาการให้กบันักศ ึกษาและบุคลากรตามคณะต่างๆ ด้วย 
(เอกสารหมายเลข 4.1.3.14) 

อธกิารบดีได้ลงนามในบนัทกึข้อความที่ ศธ 5801.5/นต191/2556 ลงวนัที่ 18 มนีาคม 
2556 ขอให้ร่วมปลูกฝงัเรื่องจรรยาบรรณในวชิาชพี และก ากบัดูแลบุคลากรในหน่วยงาน รวมทัง้ปลูกฝงั
จรรยาบรรณในนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.1.3.15) 

สภาวชิาการได้มมีติให้นโยบายด้านคุณภาพและความเป็นเลศิในการวจิยัของ มจธ. ที่
แจ้งให้อาจารย์ นักวจิยั และนักศึกษาพจิารณาตีพมิพ์ในวารสารที่มผีู ้ทรงคุณวุฒติรวจอ่านบทความที่
น่าเชื่อถือพจิารณาตีพมิพ์ในวารสารที่ม ี Impact Factor สูงให้ระมดัระวงัเกี่ยวกบัการตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการประเภท Open Access Journals แบบ Online โดยขอให้ตรวจสอบรายการวารสารใน 
“Beall’s List of Predatory Journals” ก่อนส่งส านักพมิพ์พจิารณาเผยแพร่ผลงานในการประชุมทาง
วชิาการอย่างรอบคอบ โดยไม่ส่งผลงานไปเผยแพร่ในการประชุมที่ไม่น่าเชื่อถือ หรอืเป็นการประชุม 
“ปลอม” (เอกสารหมายเลข 4.1.3.16) ทัง้นี้ สภาวชิาการยงัได้ให้ความเห็นชอบใน “แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบั
สทิธแิละมารยาทที่พงึมใีนการตีพมิพ์/เผยแพร่บทความวจิยั/วชิาการ ” หรอื Authorship Policy ด้วย 
(เอกสารหมายเลข 4.1.3.17) 
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ในการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ความรู ้ สร ้างความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณการวจิยั 
มจธ. โดย รศ.ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา และศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาได้
จดัท าแผ่นประชาสมัพนัธ์เรื่องการไม่กระท าการโจรกรรมทางวชิาการ (Plagiarism) ส านักหอสมุดจดัซื้อ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ Turn it in เป็นเครื่องมอืที่อาจารย์สามารถใช้ตรวจสอบการคดัลอกผลงานการ
เขยีนทางวชิาการ เช่น บทความ รายงาน หรอืวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ การให้ความรู้ในเรื่อง “การ
คุ ้มครองงานทรพัย์สนิทางปญัญา การใช้ทรพัย์สนิทางปญัญาในการประเมนิผลงาน และการประกนั
คุณภาพการศึกษา” แก่อาจารย์และนักวจิยัตามคณะต่างๆ ได้รบัทราบ เช่น คณะพลงังานสิง่แวดล้อม
และวสัดุ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์และการออกแบบ บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
โครงการบรหิารร่วมหลกัสูตรมเีดยีอาตส์และเทคโนโลยมีเีดยี ฯลฯ และหลายคณะคณบดยีงัใช้เวทใีนการ
ประชุมคณบดพีบบุคลากรเพื่อแจ้งเรื่องจรรยาบรรณการวจิยัทราบด้วย นอกจากนี้ ในวชิา Research 
Methodology ของคณะต่างๆ ก็ได้มกีารให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณการวจิยั รวมถึงการจดัการเรยีนการ
สอนวชิา CMM 470 Ethics and Law for Technology แก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ช่วยวจิยัเพื่อให้ความรู้เรื่อง
ดงักล่าวพร ้อมการปกป้องและเคารพสทิธใินงานวชิาการและทรพัย ์สนิทางปญัญาของผู ้อื่นทุกภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปี ตลอดจนการบรรยายเรื่อง Research Ethics แก่อาจารย์และนักศึกษาคณะ
ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.18)  

 
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

มจธ. ตระหนักและให้ความส าคญักบับุคลากรเพื่อการวจิยัประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างโครงการวิจยัและนักศึกษาจงึได้ก าหนดให้มทีุนอุดหนุนวิจยัประเภทต่างๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.4.1) ดงันี้ 

4.1  ทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มจธ. ใชเ้งนิรายไดส้นับสนุนการท าวจิยัของนักวจิยัหน้าใหม่ เพื่อเป็นฐานส าหรบัการพฒันา

ความสามารถการวจิยัและการจดัการโครงการวจิยัก่อนที่จะพฒันาโครงการวจิยัที่มขีนาดใหญ่ขึ้น และ
น าไปสู่การขอทุนวจิยัอื่นในอนาคต ในปีงบประมาณ 2555 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรทุนจ านวน 31 โครงการ รวม 
3.07 ล้านบาท ทัง้นี้ คณะต่างๆ ยงัได้จดัสรรเงนิรายได้ของคณะส่วนหนึ่งให้เป็นทุนวจิยั การประดษิฐ์คดิค้น
สรา้งสรรค ์ทัง้เป็นค่าใชจ้า่ยในการเผยแพรผ่ลงานในทีป่ระชุมวชิาการแก่บุคลากรของคณะเป็นประจ าทุกปีดว้ย 
ส าหรบัปี 2555 นัน้ คณะไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัทัง้หมด 18 โครงการ รวมเป็นเงนิ 1.10 ลา้นบาท 

4.2  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (ทุน ว.1)  
  เป็นทุนวจิยัทีร่ฐับาลโดยส านักงบประมาณจดัสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามระเบยีบวธิกีาร
งบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัของอาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัโดยในปีงบประมาณ 
2555 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรทุนดงักล่าวแก่หวัหน้าโครงการวจิยัจ านวน 181 โครงการ รวม 83.09 ลา้นบาท  

4.3 ทุนวจิยัตามผลผลติวจิยั 
มจธ. มรีะบบสรา้งแรงจงูใจให้อาจารยแ์ละนักวจิยัท างานวจิยั โดยใช้กลไกการจดังบประมาณ

เพื่อการวจิยัเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงาน หรอืเรยีกว่า “FTERO (Full Time Equivalent Research Output)” ปีละ
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ประมาณ 27 ลา้นบาท ทัง้นี้ FTERO ค านวณจากจ านวนบทความวจิยัผลงานทีย่ ื่นขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร
จ านวนเงนิรายรบัสุทธโิครงการวจิยัจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาเฉพาะระดบัปรญิญาโทและเอก (เอกสารหมายเลข 
4.1.4.2) นอกจากนี้ ยงัมแีละการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าสิง่ประดษิฐ์ในลกัษณะเงนิค่าตอบแทนให้แก่   
ผูป้ระดษิฐท์ีไ่ดร้บัรางวลัจากการประกวดหรอืแข่งขนัสิง่ประดษิฐ์ในอตัรารอ้ยละ 20 ของเงนิรางวลัทีไ่ดร้บัต่อ
รายการ แต่ไมเ่กนิ 20,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.3) 

     4.4 กองทุนวจิยัและนวตักรรม 
 มจธ. มรีะเบยีบ มจธ. ว่าด้วยกองทุนวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2554 โดยคณะอนุกรรมการ

กองทุนวจิยัและนวตักรรมก าลงัพจิารณาปรบัปรุงร่างประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
กองทุนวจิยัและนวตักรรม และก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรทุนจากกองทุนวจิยัและนวตักรรมเพื่อใชเ้ป็นฐาน
ส่งเสรมิความเขม้แขง็ดา้นงานวจิยัใหก้้าวไปขา้งหน้า เช่น การจดัตัง้กลุ่มวจิยั การจา้งนักวจิยัและนักวจิยัหลงั
ปรญิญาเอก (Post-doctoral Researcher) การสรา้งงานวจิยัทีม่ผีลกระทบสูง (Impact) การสรา้งรายได ้และ
การส่งเสรมิโครงสรา้งพืน้ฐานการวจิยัอย่างเช่นครภุณัฑว์จิยั 

     4.5 ทุนเพชรพระจอมเกลา้ 
ทุนเพชรพระจอมเกล้า เป็นทุนการศกึษาที่มหาวทิยาลยัมอบให้แก่นักศึกษาที่มผีลการเรยีน

ดเีด่น เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักวจิยัและกลุ่มวจิยั มจธ. จงึไดจ้ดัสรรทุนเพชรพระจอมเกลา้ ประเภท 
“ทุนสนบัสนุนกลุ่มวจิยั” เพื่อคลสัเตอรว์จิยัสามารถคดัเลอืกนักศกึษาเชงิรุก (Active Recruitment) ใหเ้ขา้ศกึษา
ต่อและท าวจิยัด้วยทุนการศกึษาดงักล่าว ตลอดจนทุนจา้งงานผู้ช่วยวจิยั เพื่อให้นักศกึษาได้พฒันาตนเอง มี
ประสบการณ์ในการท างานกบักลุ่มวจิยัต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4)  

 
5. มีการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอย่าง

น้อยในประเดน็ต่อไปน้ี 
5.1  โค ร งกา รศึกษาวิจัย สนั บ ส นุนพัน ธกิ จข อ ง  มจธ .  โ ดย เฉพา ะคว าม เ ป็น สากล 

(Internationalization) เช่น โครงการวจิยัของ JGSEE (เอกสารหมายเลข 4.1.5.1) ไดแ้ก่ 
1. การศกึษาประเมนิและจดัท าแผนงานวจิยัพลงังานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพฒันา

พลงังาน 15 ปี โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

2. โครงการการศึกษาแนวทางการเตรยีมการด้านการอนุรกัษ์พลงังานเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

3. โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนแม่บทการวจิยัด้านการอนุรกัษ์พลงังานของประเทศไทย โดยส านัก
นโยบายและแผนพลงังาน 

4. Effective Energy Efficiency Policy Implementation Targeting "New Modern Energy 
Consumers" in the Greater Mekong Sub-Region โดย Engineering and Physical Science 
Research Council (EPSRC) ประเทศสหราชอาณาจกัร  
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5. โครงการขบัเคลื่อนนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมพลงังานชวีมวลเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มต่อการเปิดประชาคมอาเซยีน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาต ิและบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัมโีครงการวจิยัทีร่่วมมอืกบักระทรวงมหาดไทยในการจดัท า “โครงการการสรา้ง
โครงร่างต้นแบบระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร ์(Business Intelligence) เพื่อการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์
ของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง และจงัหวดัราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2556” ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
อาเซยีน ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของสนิคา้ บรกิาร และการลงทุน ขอ้ที่ 3 
การพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนั ดา้นการเรง่ใชโ้อกาสจากอาเซยีนก้าวสู่เวทโีลก (เอกสารหมายเลข 4.1.5.2) 

5.2 หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หน่วยวจิยัฯ ศูนยเ์ครื่องมอืฯ หรอืศูนยใ์หค้ าปรกึษาและสนับสนุนการวจิยั
ฯ และระบบฐานขอ้มลูวจิยัฯ 

 5.2.1 หอ้งปฏบิตักิารวจิยัมหาวทิยาลยัได้รบังบประมาณพเิศษตามโครงการเร่งรดัการลงทุน
ด้านการศึกษาและการเรยีนรู้อย่างบูรณาการเพื่อเสนอขอรบัการสนับสนุนตามแผนปฏบิตัิการไทยเข้มแขง็  
2555 (SP2) ในการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อสรา้งอาคารและเครื่องมอื โครงการพฒันาโรงงานต้นแบบ
ผลติยาชวีวตัถุระดบัชาต ิ(National Biopharmaceutical Facility - NBF) มลูค่า 766.39 ลา้นบาท และอาคาร
วจิยัและนวตักรรมกระบวนการชวีภาพ (Bioprocess Research & Innovation Building - BRI) มลูค่า 360 
ลา้นบาท ซึง่จะเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัในการรองรบังานวจิยัก่อนเชงิพาณิชย ์(Translational Research) 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.3)  

มจธ. ยงัสนับสนุนการพฒันาห้องปฏบิตักิารวจิยัตามคณะต่างๆ ด้วย ตวัอย่างเช่นห้องปฏบิตักิาร
วจิยัทศันศาสตรแ์ละเลเซอร์ ของคณะวทิยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.4) กลุ่มวจิยัและพฒันาวสัดุพอลิ
เมอรเ์พื่อการประยุกต์ดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี (Polymers for Energy Environment and 
Technology Research & Development Group - PENTEC) ของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.5)  

 5.2.2 มจธ. ได้มีการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรมตลอดจนห้องปฏบิตักิารต่างๆ ในอาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์และอาคารปฏบิตักิารทาง
วศิวกรรมศาสตร ์(เอกสารหมายเลข 4.1.5.6) นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารจดัสรรงบประมาณจดัซื้อครุภณัฑว์จิยั
กลางของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะครุภณัฑท์ี่มรีาคาสูงประมาณ 5 ล้านบาทขึน้ไป เพื่อให้งานวจิยัมคีุณภาพ
ยิง่ขึน้ โดยครุภณัฑ์ที่จดัซื้อมหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวทิยาลยัเป็นผู้ดูแลรบัผดิชอบ (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.7) และมีการส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลวิจ ัย ทรัพย์สินทางปญัญา และครุภัณฑ์ของ มจธ. 
(MyResearch) ตลอดจนการได้จดัเตรยีมพื้นที่ส านักงานกลางของคลสัเตอรว์จิยั บรเิวณพื้นที่ชัน้ 2 อาคาร
ปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตรเ์พื่อเป็นทีต่ ัง้ครุภณัฑก์ลางและศูนยป์ระสานงานและด าเนินงานของคลสัเตอร์
วจิยั (เอกสารหมายเลข 4.1.5.8) 

 5.2.3 ในปี 2555 มจธ. ไดใ้ห้การสนับสนุนการจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทางจ านวน 2 
ศูนยฯ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.9) ไดแ้ก่  
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 (1) ศูนย์เทคโนโลยขีัน้สูงในกระบวนการผลิต (Advanced Technology Center for 
Manufacturing) ของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนามเพื่อสนบัสนุนการวจิยัพฒันา การพฒันาบุคลากร และ
สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางดา้นเทคโนโลยฮีารด์สิกไ์ดรฟ์ ระยะเวลาด าเนินการปี 2555-2557 
 (2) ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นวสัดุนาโนไฮบรดิส าหรบัพลงังานทางเลอืก (Center of Excellence 
on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy) เป็นโครงการภายใต้คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มจธ. ร่วมกบัศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ (ศน.พว.) สวทช. ระยะเวลาด าเนินการ 2555-2560 เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนงานวจิยัพฒันา งานออกแบบและวศิวกรรม การประยกุตน์าโนเทคโนโลยใีหเ้กดิความเป็นเลศิและ
สามารถถ่ายทอดสู่ภาคผลติทีเ่ป็นรากฐานส าคญัของประเทศไทยในการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เชงิพาณิชย ์  

5.3 หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
มจธ. มสี านักหอสมุดเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูดา้นงานวจิยั ซึง่จดัใหม้บีรกิารที่หลากหลายตาม

ความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ตวัอย่างเช่น บรกิารหนังสอืวชิาการ วารสารวจิยั รายงานวจิยั บทความวจิยั 
วทิยานิพนธ ์ตลอดจนจดัใหม้ทีรพัยากรสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู ้การวจิยั ทีผู่ใ้ชบ้รกิารทุก
คนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกที่ ทุกเวลา (Anyone Anywhere and Anytime) ประกอบดว้ยวารสาร/ฐานขอ้มูล
ออนไลน์/หนังสอืออนไลน์ ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ/์งานวจิยัในโครงการเครอืข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย (Thai 
Library Integrated System – ThaiLIS) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา วทิยานิพนธ/์โครงงาน
ศกึษาทัง้ในรปูบทคดัยอ่เอกสารฉบบัเตม็ ฐานขอ้มลูเฉพาะเรือ่งทีเ่น้นตามทศิทางการพฒันาของประเทศและทศิ
ทางการวจิยัเพื่อสรา้งความแขง้แขง็ให้กบัมหาวทิยาลยั (Core Capability) คดัสรรและแนะน าบทความดา้น
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีีน่่าเชื่อถอืโดยบรรณารกัษ์เพื่อใหบ้รกิารบนระบบเครอืข่าย (e-Content) สรุปข่าวดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสิง่พมิพพ์เิศษ สื่อโสตทศันวสัดุ มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.) ฯลฯ
พรอ้มจดับรกิารบรรณารกัษ์ช่วยสบืคน้วารสาร/ฐานขอ้มลูออนไลน์และทรพัยากรสารสนเทศสนับสนุนงานวจิยั
ตามค ารอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิารและบรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด รวมทัง้ จดัหาและรวบรวมเครื่องมอืเพื่อสนับสนุน
การท างานวจิยัในหลากหลายรปูแบบ เช่น โปรแกรม EndNote / โปรแกรม Turn it in / Thai-Journal Impact 
Factors / Journal Link / หน่วยวดัคุณภาพวารสาร (Journal Ranking Metrics) และเครื่องมอืส าหรบัท า
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lib.kmutt.ac.th นอกจากนี้ ในหน่วยงาน
ระดบัคณะที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ ยงัมกีารจดัตัง้หอ้งสมุดหรอืศูนยข์อ้มลูเฉพาะดา้น เช่น TIS (Technical 
Information Services) เป็นศูนยข์อ้มลูดา้นพลงังาน สิง่แวดล้อม เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยอีาหาร และ
ความหลากหลายทางชวีภาพ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.10) หรอืห้องสมุดเฉพาะดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม 
(JGSEE) (เอกสารหมายเลข 4.1.5.11) 

ตามคณะต่างๆ ยงัมหี้องคอมพวิเตอร์เพื่อให้อาจารย ์นักวจิยั และนักศกึษาใช้ส าหรบัการท า
วจิยัและการเรยีนการสอน อาจารยแ์ละนกัศกึษาสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อสบืคน้หาบทความวจิยัและคน้ควา้
ความรูเ้พิม่เตมิทางอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบยงัมหี้องปฏบิตักิารวจิยั 
Human-centered Design Lab ส าหรบัสรา้งต้นแบบผลติภณัฑแ์ละสรา้งแบบจ าลอง และส าหรบัช่วยในการ
ทดสอบวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการด้านแสงสว่าง นอกจากนี้ยงัมเีครื่องมอือุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการปฏิบตัิ
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งานวจิยัในสาขา เช่น HOBO, Sound meter, Sound Analyzer, Thermo Gun ฯลฯ ดว้ย (เอกสารหมายเลข
4.1.5.12) 

5.4 สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ 
มจธ. มสีิง่อ านวยความสะดวกในการวจิยั อาท ิข่าวสารการวจิยั ขอ้มลูแหล่งทุนจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก ขอ้มลูเกีย่วกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ผ่านทาง e-mail และเวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยั
และทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.1.5.13) รวมถงึมกีารจดัท าระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑว์จิยั การ
บรรยายเพื่อสรา้งความเขา้ใจการใชง้านในระบบ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่อาจารย ์นักวจิยั เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษา สืบค้นข้อมูลและขอรบับรกิาร รวมถึงอุปกรณ์วิจยัที่มใีห้ส าหรบัอาจารย์ นักวิจยั เจ้าหน้าที่ และ
นกัศกึษาไดใ้ชง้าน (เอกสารหมายเลข 4.1.5.14)  
  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในการท าวจิยั ศูนย์การจดัการด้านพลงังาน สิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั (EESH) เป็นหน่วยงานทีก่ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบิตังิานภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร มรีะบบฐานขอ้มลู และออกระเบยีบปฏบิตัหิรอืขอ้บงัคบัในการท างานกบัสารเคมจีุลชพี ไฟฟ้า 
และอื่นๆ โดยศูนย ์EESH ท าหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนโดยการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ใหแ้ก่บุคลากรและนักศกึษา ซึง่จะมกีารทดสอบ Safety Test เพื่อใหไ้ดบ้ตัร Safety Card ทีร่บัรองว่าผูม้ชีื่อ
ระบุอยู่ในบตัรนัน้ไดผ้่านการฝึกอบรมในหลกัสูตร  ”ความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคมแีละจุลชพี” หรอื ”
ความปลอดภยัในการท างานกบัไฟฟ้าและเครื่องจกัรกล” และสอบผ่าน Safety Test หลงัการฝึกอบรม โดยผูม้ ี
ชื่อระบุในบตัร Safety Test เท่านัน้จะไดร้บัการอนุญาตเขา้ท างานในหอ้งปฏบิตักิารของ มจธ. Safety Card มี
อายุการใชง้าน 2 ปี นับจากวนัทีส่อบผ่าน ซึง่หากมกีารปฏบิตังิานเกนิ 2 ปี ต้องเขา้รบัการฝึกอบรมและสอบ
ตามขัน้ตอนใหม่อีกครัง้หนึ่ง นอกจากนี้ ในทุกๆ ห้องปฏิบตัิการได้มกีารติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัเหตุฉุกเฉิน
ตวัอยา่งเช่น อุปกรณ์ลา้งตวัและลา้งตาฉุกเฉิน ถงัดบัเพลงิ และอื่นๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้กบัเหตุ
ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 ในหอ้งปฏบิตักิารของทุกคณะมรีะบบรกัษาความปลอดภยั เช่น การตดิตัง้ระบบคยีก์ารด์ที่ประตูหลกั
เพื่อเขา้คณะและเขา้หอ้งคอมพวิเตอร ์มกีลอ้งวงจรปิดตดิตัง้ตามจุดต่างๆ ภายในคณะ ทัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด 
และระบบควบคุมการเขา้-ออกประตูอตัโนมตักิารตดิตัง้อุปกรณ์ Sprinkler / Smoke Detector / เครื่องดบัเพลงิ 
รวมทัง้มเีจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร ควบคุมดแูล ประจ าหอ้งปฏบิตักิารดว้ย (เอกสารหมายเลข 4.1.5.15) 

5.5 กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ  
มจธ. สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการและ

โครงการต่างๆ ทีส่่งเสรมิงานวจิยัหลากหลายรปูแบบทัง้ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิเพื่อสรา้งองคค์วามรู้
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นวจิยัระหว่างผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมและผูร้ว่มโครงการ  

ก. กจิกรรมดา้นการจดัประชุมวชิาการ 
 มจธ. จดัการประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 6th South East Asian Technical 

University Consortium (SEATUC) Symposium 2012 ระหว่างวนัที ่6-7 มนีาคม 2555 ณ มจธ. บางขุนเทยีน 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.16) 
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 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ และสมาคมวศิวกรเครื่องกลไทย
จดัการประชุมวชิาการเครอืข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 26 และ The 3rd TSME 
International Conference on Mechanical Engineering เมื่อวนัที ่24-27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดุสติ ไอส์
แลนด ์รสีอรท์ จงัหวดัเชยีงราย (เอกสารหมายเลข 4.1.5.17) 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศจดัการประชุมวชิาการนานาชาติในปี 2555 รวม 3 งาน 
ไดแ้ก่ 1) The 3rd International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics 
ระหว่างวนัที ่3-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ) The 3rd 
International Neural Network Society Winter Conference ระหว่างวนัที ่3-5 ตุลาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรแีละ 3) The International Neural Network Society (INNS) และ BIOTEC และ 
The 5th International Conference on Advances in Information Technology ระหว่างวนัที ่6–7 ธนัวาคม 
2555 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(เอกสารหมายเลข 4.1.5.18) 

 การจดัประชุมวชิาการอย่างต่อเนื่องโดยคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี เช่น
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ที่ 10 การประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวจิยัพชืเขตรอ้นและกึ่งรอ้น ครัง้ที ่6 และการจดัสมัมนา RGJ Seminar Series XCII (ครัง้ที่ 92) 
Application of Biomass Degrading Enzyme in Industries (เอกสารหมายเลข 4.1.5.19) 

 JGSEE จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร The 9th NIES Workshop on E-Waste ร่วมกบั 
National Institute for Environmental Studies ณ ประเทศญีปุ่น่ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.20) 

ข. การเชญิ Visiting Professor 
  มจธ. และคณะยงัไดใ้หทุ้นสนบัสนุนในการจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บั
เชญิ (Visiting Professor) จากต่างประเทศมาที่ มจธ. เพื่อร่วมพฒันางานวจิยั ใหค้ าปรกึษาด้านวชิาการแก่
อาจารยแ์ละนกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 4.1.5.21) 

ค. ทุนนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก 
 มจธ. ได้สนับสนุนโครงการทุนนักวิจยัหลงัปรญิญาเอกแก่นักวิจยัคนไทยและนักวิจยัชาว

ต่างประเทศ เพราะ มจธ. ต้องการนักวจิยัรุ่นใหม่ที่มคีวามรูค้วามสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีา
ท างานวจิยัใน มจธ. โดยจะช่วยผลกัดนัใหม้กีารท าวจิยัภายในมหาวทิยาลยัมากขึน้ ส่งเสรมิและพัฒนางานวจิยั
ใน มจธ. ให้มคีวามเข้มแขง็เทยีบเท่าระดบันานาชาติโดยเน้นการสร้างผลงานวชิาการที่สามารถตีพมิพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติ สร้างความรู้ใหม่ในแวดวงวิจยัและวิชาการของ มจธ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท าวจิยัในแง่มุมแปลกใหม่ และสรา้งงานวจิยัที่มคีวามหลากหลาย ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวทิยาลยัและประเทศชาต(ิเอกสารหมายเลข 4.1.5.22) 

ง. การสนบัสนุนโครงการ Research Mobility 
 มจธ. ไดร้ว่มโครงการแลกเปลีย่นนักวจิยัความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่าง

ประเทศไทยกบัสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี กบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นและการเยอืนของนกัวจิยัระหว่างสองประเทศผ่านโครงการ Thai-German S&T 
Cooperation Researcher Mobility Scheme (เอกสารหมายเลข 4.1.5.23) 
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จ. การเชดิชเูกยีรตนิกัวจิยั 
มจธ. ได้จดัให้มงีานเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รบัรางวลัหรอืมผีลงานที่ได้รบัรางวลัด้าน

วิชาการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการจดังานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้อาจารย์นักวิจยัอื่นได้สร้างสรรค์
ผลงานวจิยัโดดเด่นเพิม่มากขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.24) 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 

 มจธ. ตดิตามและประเมนิผลการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
และการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลกัษณ์ของสถาบนัเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั โดยมรีะบบ กลไก หรอืคณะกรรมการในการ
ตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
 6.1  ดา้นงบประมาณ 
  มจธ. โดยศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาด าเนินการติดตามผลการใช้ทุนวจิยั
เมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการวางแผนจดัสรรทุนในปีถดัไป (เอกสารหมายเลข 
4.1.6.1) ส าหรบัทุนเพชรพระจอมเกล้าได้มกีารรายงานสรุปการจดัสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าต่อที่ปร ะชุม
คณะท างานทุนการศกึษาเพชรพระจอมเกล้าและเสนอสภาวชิาการอนุมตัิ โดยเฉพาะการจดัสรรทุนดงักล่าว
ใหก้บัคลสัเตอรว์จิยัโดยจดัเป็นประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวจิยั” ไดป้รบัประกาศการให้ทุนเพชรพระจอมเกล้า
ให้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.2) ทุนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ ได้มสี่วนท าให้เพิม่
บณัฑติศกึษาเป็นผูร้ว่มท าวจิยั เสรมิสรา้งประสบการณ์ในการท าวจิยั เป็นโอกาสไปเสนอผลงานวชิาการตามที่
ประชุมวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิและมจี านวนบทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นระดบัชาตแิละ
ระดบันานาชาต ิ(เอกสารหมายเลข 4.1.6.3) 
  6.2  ดา้นหอ้งปฏบิตักิารวจิยั หรอืหน่วยวจิยั หรอืศูนยเ์ครือ่งมอื หรอืศูนยใ์หค้ าปรกึษา 
  มจธ. ได้ตดิตามประเมนิผลการใช้เครื่องมอืครุภณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั โดยผ่านกลไกของการ
ส ารวจตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมรีอบการส ารวจและประเมนิเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 4.1.6.4)
ตลอดจนการปรบัปรงุพืน้ทีอ่าคารวศิววฒันะชัน้ 2 ใหเ้ป็นพืน้ทีว่จิยัส าหรบัคลสัเตอรว์จิยัและศูนยเ์ครื่องมอืวจิยั
โดยมกีารปรบัปรุงการออกแบบพื้นที่และจดัสรรงบประมาณการด าเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด (เอกสารหมายเลข 4.1.6.5) 
  มจธ. ได้ก าหนดแนวทางการจดัสรรรายได้จากการให้บรกิารวชิาการโดยใช้ครุภณัฑก์ลางเพื่อ
การวจิยั และมอบอ านาจใหร้องอธกิารบดฝี่ายวจิยัเป็นผู้อนุมตักิารใช้เงนิรายได้ในส่วนที่จดัสรรเป็น “ค่าวสัดุ
สิน้เปลอืงและอุปกรณ์ที่ตดิกบัเครื่อง” และ “ค่าสกึหรอของอุปกรณ์” ภายใต้ระเบยีบวงเงนิที่ได้รบัมอบอ านาจ
ของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 4.1.6.6) 

6.3  ดา้นหอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยั 
   ส านกัหอสมดุด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเป็นประจ าทุกปีผ่านแบบส ารวจ
ทีม่กีารสอบถามถงึความเพยีงพอและประสทิธภิาพของทรพัยากรภายในส านักหอสมุดรวมถงึมกีารสอบถาม
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ความต้องการหนังสอืและวารสารใหม่จากผู้ใช้บรกิาร โดยเพิม่ช่องทางการเสนอซื้อหนังสอืเขา้ห้องสมุดจาก
ผูใ้ชบ้รกิารผ่านระบบออนไลน์ (KMUTT Online Book Fair) (เอกสารหมายเลข 2.5.3.1 และ 2.5.6.1)  

6.4 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ 
  มจธ. แต่งตัง้คณะท างานด้านความปลอดภยัทางชวีภาพของสรบ. จากตวัแทนห้องปฏบิตักิาร
ต่างๆ โดยม ีผศ.สุชาดา ไชย์สวสัดิ ์เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่ประเมนิและตรวจสอบความปลอดภยั
ทางชวีภาพจดัโครงการพฒันาบุคลากร และการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ โดยมกีารประเมนิ
ความเสีย่งและตรวจสอบความปลอดภยัส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร/โรงงานต้นแบบจดัท าฐานขอ้มลูการครอบครอง
สิง่มชีวีติและวสัดุชวีภาพรวมทัง้ดแูลและใหค้ าแนะน าดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพแก่เจา้หน้าทีแ่ละนักศกึษา
ในหอ้งปฏบิตักิาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.15)  
  ในระดบัมหาวทิยาลยั มจธ. ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ
ระดบัสถาบนั (ค าสัง่ที่ 0165/2555 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2555) เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ รวมถงึงานวจิยั
ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โดยจดัท าแนวทางปฏบิตั ิตรวจสอบโครงการวจิยั
ของ มจธ. ใหค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพทัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารและภาคสนาม
ของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 4.1.6.7)  

6.5 ดา้นกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ  
  มจธ. โดยศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาไดป้ระสานกบัคณะและภาควชิาในการ

ไปบรรยายสัญจรเรื่อง“การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจยัและทรพัย์สินทางปญัญาและระบบฐานข้อมูล
เครื่องมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์” โดยมกีารปรบัปรุงเอกสารประกอบการบรรยายและแนวทางการบรรยาย
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจและได้รบัความร่วมมอืในการพฒันาระบบขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลวจิยั ทรพัยส์นิทาง
ปญัญา และครภุณัฑว์จิยัมขีอ้มลูเป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่อาจารย ์นักวจิยั บุคลากร 
และนกัศกึษา ตลอดจนบุคคลภายนอกในการใชบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูครุภณัฑว์ิจยัไดง้่ายขึน้ มปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ส่งเสรมิแนวให้มกีารใช้ทรพัยากรวจิยัร่วมกนั และเป็นการสรา้งรายได้จากงานวจิยัและการบรกิารวชิาการ
จากครภุณัฑว์จิยัดว้ย (เอกสารหมายเลข 4.1.6.8) 
  มจธ. ยงัไดต้ดิตามผลการด าเนินงานของผูไ้ดร้บัทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีโครงการ Visiting 
Professor และครุภณัฑก์ลางเพื่อการวจิยัเป็นประจ าทุกปี โดยน าผลสรุปทีไ่ดจ้ากแบบส ารวจใหค้ณะกรรมการ
ไดป้ระเมนิวเิคราะห์ประโยชน์ทีไ่ดร้บั เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงในการบรหิารจดัการ เป็นขอ้มูลส าหรบั
การจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป และน าไปใช้วางแผนการใช้เครื่องมอืในห้องปฏบิตัิการหรอื     
คลสัเตอรว์จิยัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด (เอกสารหมายเลข 4.1.6.9) 
  ในการจดัประชุม 3 ฟอรัม่ นอกจากเป็นเวทีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านวิชาการและ
งานวจิยัพฒันาแก่อาจารย ์นกัวจิยั และนักศกึษา แลว้ ยงัส่งเสรมิความรู้ในหวัขอ้อื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น การรกัษา
สุขภาพกายและใจ การสรา้งแรงบนัดาลใจ ปลกูฝงัความดงีามทางความคดิและงานสุนทรยีภาพต่างๆ เพื่อช่วย
เสรมิสรา้งความคดิทีห่ลากหลาย และส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ ท าใหบุ้คลากร มจธ. มคีวามสุข และสามารถ
ส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรวจิยัดว้ย (เอกสารหมายเลข 4.1.3.8) 
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7 มีการน าผลการประเมินปรบัปรงุการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์อง
สถาบนั 
 มจธ. น าผลการประเมนิขา้งตน้ มาพฒันาปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นงานวจิยัในหลายมติ ิตวัอย่างเช่น 
เป็นแนวทางหนึ่งในการจดัท าร่างยุทธศาสตรว์จิยัของ มจธ. ทีเ่กดิจากการประเมนิวเิคราะหผ์ลการด าเนินการ
ดา้นวจิยัทีผ่่านมา โดยไดเ้สนอใหย้กระดบัความสามารถดา้นการวจิยัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชัน้แนวหน้าของ
ประเทศ ทัง้ในมุมของการจดัหาทรพัยากรการวจิยั การปรบัปรุงคุณภาพและปรมิาณของการพฒันานักวจิยั 
การพฒันาเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณของงานวจิยั และการท างานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องชาตแิละ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยมกีารปรบัโครงสร้างใหม่ของส านักงานอธิการบด ีซึ่งศูนย์ส่งเสรมิงานวิจยัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญาจะเป็นกลุ่มงานใหม่ภายใต้ส านักงานอธกิารบด ีเพื่อการด าเนินงานและการประสานงาน
วจิยัทีค่ล่องตวั ขึน้ตรงต่อรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.1.7.1) 
 และเพื่อใหก้ระบวนการท าวจิยัเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอ้เสนอโครงการวจิยัให้มากที่สุด  
มจธ. ยงัไดก้ าหนดมาตรการในการขอรบัทุนสนับสนุนหมวดอุดหนุนวจิยัประจ าปี 2555 โดยจดัท าประกาศใช้
บงัคบักบัอาจารยท์ีย่งัไม่ไดส้่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และปิดโครงการวจิยัทุนตัง้แต่ปี 2553 ลงไป ไม่สามารถรบั
ทุนวจิยัในปี 2555 ได้ โดยก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการระยะเวลาหนึ่ง หากไม่สามารถด าเนินการได้ทนัที่
ก าหนด จะใหค้ณะพจิารณาโครงการวจิยัอื่นรบัทุนวจิยัปี 2555 แทน ในกรณีทีข่ยายเวลา หวัหน้าโครงการวจิยั
จะต้องท าแผนก าหนดการใหม่มาด้วย และในปี 2555 ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาได้ปรบั
แบบฟอร์มต่างๆ ของทุนหมวดเงินอุดหนุน เช่น การขยายเวลาทุน การขอจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการขอ
เปลีย่นแปลงรายการครุภณัฑ ์และการปิดโครงการวจิยั ฯลฯ โดยท าหนังสอืเวยีน อเีมล และลงเวบ็ไซต์เพื่อให้
เขา้ถงึไดทุ้นคนทุกทีทุ่กเวลา (เอกสารหมายเลข 4.1.7.2) 

มจธ. ยงัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัรางวลันกัวจิยัดาวรุง่ มตสิภาวชิาการครัง้ที ่3/2555 ลงวนัที ่26 มนีาคม 2555 ที่
ประชุมมมีตเิห็นชอบโครงการรางวัลนักวจิยัดาวรุ่ง มจธ. ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2555 เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและ    
ยกย่องอาจารยน์ักวจิยัรุ่นใหม่ และเพื่อส่งเสรมิให้อาจารยน์ักวจิยัรุ่นใหม่รกังานวจิยั มกีารพฒันางานวจิยัที่มี
คุณภาพอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื (เอกสารหมายเลข 4.1.7.3) 

มจธ. โดยศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญายงัได้ร่วมมอืกบัส านักคอมพวิเตอร์และ
ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลในการจดัท าบนัทกึข้อความที่ ศธ 5810.3/1698 ลงวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2555 ก าหนดให้อาจารย์และนักวจิยักรอกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวชิาการในระบบฐานข้อมูลวจิยั
ทรพัย์สินทางปญัญา และครุภัณฑ์ของ มจธ. (MyResearch) ก่อน จงึจะขอรบัทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานจาก มจธ. และนับเป็นผลงานได้ โดย MyResearch จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการวจิยัของ มจธ. 
ทัง้เรื่องแหล่งทุนวิจยั แหล่งเผยแพร่งานวิจยั การประชุมวิชาการ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน การจด
สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร และครภุณัฑว์จิยั ซึง่อาจารยน์ักวจิยัสามารถสบืคน้ และออกรายงานได ้รวมถงึยงัสามารถ
เชื่อมต่อกบัระบบ MyEvalation ซึง่เป็นระบบการประเมนิผลงานประจ าปีเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าขอ้มูล
จาก MyResearch ไปประกอบการประเมนิผลงานประจ าปี MyEvalation ได ้(เอกสารหมายเลข 4.1.7.4) 
 ส านักหอสมุดได้น าผลจากแบบสอบถามบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการจดัซื้อหนังสอืใหม่ไปจดัซื้อ
หนังสอื วารสาร หรอืรบัวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพิม่เตมิตามที่ผู้ใช้บรกิารแนะน า เป็นการเพิม่ทรพัยากรด้าน
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วจิยัและวชิาการ ส่งเสรมิให้เกิดผลงานการศกึษาค้นคว้าวจิยัในสาขาต่างๆ เพิม่มากขึ้น (เอกสารหมายเลข 
4.1.7.5) 

เช่นเดยีวกบัการส่งเสรมิความเขา้ใจในการวจิยัและการเสรมิสรา้งความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ
การวจิยั ได้น าค าถามค าตอบบางส่วนมาลงไว้ที่ “FAQ งานวจิยั” บนเวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องของการอ้างองิการวจิยั ช่วยลดการ
ละเมดิงานอนัมลีขิสทิธิข์องผู้อื่น อนัเป็นการสนับสนุนพนัธกิจด้านจรรยาบรรณการวจิยัของประชาคม มจธ.  
(เอกสารหมายเลข 4.1.7.6) 

ในระดบัคณะ ได้ปรบัปรุงพฒันาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนพนัธกิจด้านการวจิยั
หรอืงานสร้างสรรค์ของ มจธ. ด้วย เช่น คณะต่างๆ ได้มกีารปรบัปรุงห้องวารสารและต ารา มกีารจดัมุม
สบืค้นงานวจิยัของนักศ ึกษา ซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพวิเตอร์เพิม่เต ิมในห้องวารสารเพื่อให้เพ ียงพอต่อใช้
บรกิารของนักศึกษา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จดัเรยีงหนังสอืและจดัระบบการค้นหาหนังสอืให้ค้นหาได้
ง ่ายขึ ้น  นอกจากนี ้ ย งัมกีารศ ึกษาด ูงานระบบสารสนเทศของคณะอื่น  และการด ูงานห ้องสม ุด
มหาวทิยาลยัอื่นเพื่อหาแนวทางการปรบัปรุงห้องวารสารของคณะ ในเรื่องการจดัเตรยีมคอมพวิเตอร์
ส าหรบัตอบสนองการท าวจิยัของอาจารย์นักศึกษา ได้มอบให้นักคอมพวิเตอร์ติดตามหาระบบป้องกนั
ไวรสัและอพัเกรดโปรแกรมต่างๆ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  (เอกสารหมายเลข 4.1.7.7) 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 7 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
4.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวจิยัของ มจธ. 
4.1.1.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารผลประโยชน์อนัเกดิจากทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.1.1.3 แผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 (ดา้นการวจิยั) 
4.1.2.1 หลกัสตูร WiL รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 26-31 
4.1.2.2 ทุน คปก. อุตสาหกรรม ของ สกว. 
4.1.2.3 งานวจิยักบัการสอนของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
4.1.2.4 งานวจิยักบัการสอนของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
4.1.2.5 งานวจิยักบัการสอนของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม  
4.1.2.6 งานวจิยักบัการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์
4.1.2.7 งานวจิยักบัการสอนของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี
4.1.2.8 งานวจิยักบัการสอนของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
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4.1.2.9 งานวจิยักบัการสอนของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
4.1.3.1 ทุนพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 51-60 
4.1.3.2 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ มจธ. 
4.1.3.3 
 

การจดั Research Forum ครัง้ที ่5 โครงการระบบพีเ่ลี้ยงเสรมิ (ระบบพีเ่ลี้ยงด้านวชิาการ ดา้น
บรกิารอุตสาหกรรม ดา้นวจิยัเชงินโยบาย) โดยคณะท างานส่งเสรมิชื่อเสยีงดา้นวชิาการ 

4.1.3.4 ทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี
4.1.3.5 แผนพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (New Academic Staff Development Plan - NAS) 
4.1.3.6 โครงการวจิยัมหาวทิยาลยั (University Research – UR) 
4.1.3.7 ข้อบงัคบั มจธ. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ นักวิจยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจยั รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์วิจยั และ
ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยว์จิยั พ.ศ. 2552 

4.1.3.8 สรุปหวัข้อและวทิยากรในการบรรยายพิเศษของที่ประชุม 3 ฟอรัม่ 
4.1.3.9 การจดับรรยายทุน พวอ. ของ สกว. 
4.1.3.10 โครงการบรรยายสญัจรเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญา

และระบบฐานข้อมูลเครื่องมอืวิเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์” 
4.1.3.11 สรปุการจดับรรยายพิเศษ KMUTT Talk 
4.1.3.12 รายชื่อและสงักดัอาจารยน์กัวจิยั 5 คลสัเตอร ์โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
4.1.3.13 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) ของ มจธ. 
4.1.3.14 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “จรยิธรรมการวจิยั Research Ethics” โดย ดร.ผ่องศร ี

เวสารชั 
4.1.3.15 บนัทกึข้อความที่ ศธ 5801.5/นต 191/2556 ลงวนัที่ 18 มนีาคม 2556 
4.1.3.16 มติสภาวชิาการเรื่อง Beall’s List of Predatory Journals 
4.1.3.17 
 

มติสภาวชิาการเรื่อง แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัสทิธแิละมารยาทที่พงึมใีนการตีพมิพ์/เผยแพร่
บทความวจิยั/วชิาการ 

4.1.3.18 ตารางภาระงาน CMM 470 Ethics and Laws for Technology 
4.1.4.1 แหล่งทุนวจิยั รายงานประจ าปี 2555 มจธ.หน้า 51 
4.1.4.2 FTERO รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 52 
4.1.4.3 ระเบยีบ มจธ. ว่าดว้ยการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์พ.ศ. 2544 
4.1.4.4 ทุนเพชรพระจอมเกลา้ รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 91-95 
4.1.5.1 โครงการวจิยัทีส่นบัสนุนพนัธกจิความเป็นสากลของ JGSEE 
4.1.5.2 โครงการวจิยั Business Intelligence รว่มกบักระทรวงมหาดไทย 
4.1.5.3 
 

โครงการพืน้ฐานและนวตักรรมขนาดใหญ่ BRI และ NBF รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 67-
69 

4.1.5.4 หอ้งปฏบิตักิารวจิยัทศันศาสตรแ์ละเลเซอร ์คณะวทิยาศาสตร์ 
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4.1.5.5 กลุ่มวจิยั PENTEC คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
4.1.5.6 เวบ็ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม อาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์

อาคารปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตร ์
4.1.5.7 ครภุณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 56 
4.1.5.8 เอกสารอนุมตัใิหใ้ชพ้ืน้ทีส่ าหรบัคลสัเตอรว์จิยั 
4.1.5.9 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยขีัน้สูงในกระบวนการผลติ และศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นวสัดุนาโนไฮบรดิส าหรบั
พลงังานทางเลอืก 

4.1.5.10 เอกสารงานบรกิารขอ้มลูเทคนิค TIS 
4.1.5.11 เวบ็หอ้งสมดุเฉพาะดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ของ JGSEE 
4.1.5.12 หอ้งปฏบิตักิารวจิยั Human-centered Design Lab 
4.1.5.13 ตวัอยา่งขา่วสารดา้นวจิยัผ่านอเีมลและเวบ็ไซตข์องศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.1.5.14 ระบบฐานขอ้มลูครุภณัฑว์จิยัและการบรรยายระบบฐานขอ้มลูเครือ่งมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ 
4.1.5.15 เวบ็หน่วยงาน EESH  
4.1.5.16 SEATUC 2012 
4.1.5.17 
 

การจัดประชุมวิชาการ เครือข่ ายและการประชุมวิชาการนานาชาติ  ของภาควิชา
วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

4.1.5.18 การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.1.5.19 การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี
4.1.5.20 การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิของ JGSEE 
4.1.5.21 Visiting Professor รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 57 
4.1.5.22 Post-doctoral Fellowship รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 57 
4.1.5.23 โครงการ Research Mobility 
4.1.5.24 การจดังานเชดิชเูกยีรตนิกัวจิยั รายงานประจ าปี 2555 มจธ. หน้า 58 
4.1.6.1 รายงานแผนผลการใชทุ้นวจิยั ประจ าปี 2555 
4.1.6.2 ประกาศการใหทุ้นเพชรพระจอมเกลา้ ประเภท “ทุนสนบัสนุนกลุ่มวจิยั”  
4.1.6.3 ผลผลติของโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
4.1.6.4 สรปุแบบสอบถามการใชค้รภุณัฑว์จิยั ประจ าปี 2555 
4.1.6.5 ผงัพืน้ทีอ่าคารวศิววฒันะ ชัน้ 2 
4.1.6.6 บนัทกึขอ้ความแนวทางการจดัสรรรายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการโดยใชค้รุภณัฑก์ลางเพื่อการ

วจิยั 
4.1.6.7 ค าสัง่ มจธ. ที ่0165/2555 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2555 
4.1.6.8 
 

สรุปแบบประเมนิผลการบรรยายสญัจรเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและ
ทรพัย์สนิทางปญัญาและระบบฐานข้อมูลเครื่องมอืวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์” 

4.1.6.9 สรุปผลการส ารวจทุนวจิยัพระจอมเกล้าธนบุร ีโครงการ Visiting Professor และครุภณัฑ์
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 กลางเพื่อการวจิยั ปี 2555 
4.1.7.1 
 

มติสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 166  (วนัที่ 8 มนีาคม 2556) การปรบัโครงสรา้งใหม่ส านักงาน
อธกิารบด ี

4.1.7.2 
 

การก าหนดมาตรการการขอรบัทุนสนับสนุนหมวดอุดหนุนวิจยั ประจ าปี 2555 และการปรบั
แบบฟอรม์ทุนดงักล่าว 

4.1.7.3 ประกาศรางวลันกัวจิยัดาวรุง่ ครัง้ที ่1 ปี 2555 
4.1.7.4 บนัทกึข้อความที่ ศธ 5810.3/1698 ลงวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2555 
4.1.7.5 แบบสอบถามบุคลากรและนกัศกึษาเรือ่งการจดัซือ้หนงัสอืใหม่ 
4.1.7.6 FAQ งานวจิยั เว็บศูนย์ส่งเสรมิงานวิจยัและทรพัย์สินทางปญัญา   
4.1.7.7 การสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นระดบัคณะ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2  : ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การบรหิารจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไป
ยงัคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่จะน า
ผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัส าหรบัทุกสถาบนัอุดมศกึษา ดงันัน้สถาบนัต้องจดัระบบ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีารรวบรวมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยัหรอืงาน
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพ เชื่อถือได้ และรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป     : 
1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอื

ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติและมกีารเผยแพร่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัจากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใชป้ระโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม   : 
6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื่นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 

(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
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เกณฑก์ารประเมิน : 
   
 1.  เกณฑท์ัว่ไป 
 

  
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

มจธ. มศีูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการสนับสนุนและส่งเสรมิ
ใหน้กัวจิยัไดเ้ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการโดยจดัท าระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าดว้ย
การให้เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.1) ซึ่ง 
มจธ. ใหก้ารสนบัสนุนการเขา้รว่มประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอรใ์นทีป่ระชุม
ระดบันานาชาต ิและการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2555 มบีทความวจิยัที่
ได้รบัการเผยแพร่รวม 1,166 บทความ โดยเป็นบทความที่เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาต/ิภูมภิาค 316 
เรื่อง หรอืรอ้ยละ 27.10 เป็นบทความที่เผยแพร่ในวารสารระดบัชาต ิ43 เรื่อง หรอืรอ้ยละ 3.69 เป็นการ
เผยแพร่ในรายงานการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ495 บทความ หรอืรอ้ยละ 42.45 และเป็นการเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 312 บทความ หรอืรอ้ยละ 26.76 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.2) และ 
มจธ. ไดจ้ดัท าวารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ขึน้ ปีละ 4 เล่มเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการตพีมิพบ์ทความวจิยั
พฒันาจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 4.2.1.3) 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารส่งเสรมิการเป็นเจา้ภาพจดัประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
ในตวับ่งชี ้4.1 เพื่อเปิดโอกาสใหอ้าจารยน์ักวจิยัและนักศกึษาของมหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยัได้
น าเสนอผลงานวิจยัมากขึ้น กระตุ้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น และยงั เป็นช่องทางในการสร้าง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
คะแนนมกีารด าเนินการ 

ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เตมิ 
เฉพาะกลุ่ม 
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เครอืขา่ยและความสมัพนัธอ์นัดทีางวชิาการร่วมกนั ซึง่การประชุมที ่มจธ. และหน่วยงานระดบัคณะจดัขึน้เพื่อ
การนี้ เช่น  
 

ช่ือการประชุม ระยะเวลา/l5komuj เอกสารหมายเลข 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 6th South 
East Asian Technical University 
Consortium (SEATUC) Symposium 2012 

วนัที ่6-7 มนีาคม 2555                     
ณ มจธ. บางขนุเทยีน 

4.2.1.4 

การประชุมวชิาการเครอืข่าย
วศิวกรรมเครือ่งกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่26 
และ The 3rd TSME International 
Conference on Mechanical Engineering 

วนัที ่24-27 ตุลาคม 2555                            
ณ โรงแรมดุสติ ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ 
จงัหวดัเชยีงราย 

4.2.1.5 

The 3rd International Conference on 
Computational Systems-Biology and 
Bioinformatics 

วนัที ่3-5 ตุลาคม 2555                    
ณ โรงแรม Centara Grand at Central 
Plaza ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 

4.2.1.6 

The 3rd  International Neural Network 
Society Winter Conference ระหว่างวนัที ่3-
5 ตุลาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีและ The 5th 
International Conference on Advances in 
Information Technology 

วนัที ่3-5 ตุลาคม 2555                          
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี

4.2.1.7 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่วแห่งชาต ิครัง้ที ่10  

วนัที ่23-24 สงิหาคม 2555                          
ณ โรงแรมเซน็ทาราคอนเวนชนัเซน็เตอร ์
ขอนแก่น 

4.2.1.8 

การประชุมวชิาการและการเสนอผลงานวจิยั
พชืเขตรอ้นและกึง่รอ้น ครัง้ที ่6 

วนัที ่26-27 กรกฎาคม 2555                         
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

4.2.1.9 

การจดัสมัมนา RGJ Seminar Series XCII 
(ครัง้ที ่92) Application of Biomass 
Degrading Enzyme in Industries 

วนัที ่11  มกราคม 2556                           
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี

4.2.1.10 

การจดัประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ4th 
International Conference on Sustainable 
Energy and the Environment : a Paradigm 
Shift to a Low Carbon Society 

23-25 พฤศจกิายน 2555                             
ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at Central World 
กรงุเทพฯ 

4.2.1.11 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามท่ีระบบก าหนด 

มจธ. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรอื                  
งานสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนดในหลายระดบั 

    ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญารบัผดิชอบระบบฐานขอ้มลูวจิยัทรพัยส์นิทางปญัญา 
และครุภัณฑ์วิจ ัย ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกสามารถสืบค้นและออกรายงานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการวจิยัของทางมหาวทิยาลยัที่มขีอ้มูลทัง้เรื่องแหล่งทุนวจิยั แหล่งเผยแพร่งานวจิยั การประชุม
วชิาการ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน การจดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร และครุภณัฑว์จิยัได้ (เอกสารหมายเลข 
4.2.2.1) วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. เป็นวารสารวชิาการของ มจธ. ที่ออกรายไตรมาสเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ มกีองบรรณาธกิารและผู้ทรงคุณวุฒทิ าหน้าที่พจิารณาและคดัเลอืกบทความวชิาการทีเ่ป็น
ประโยชน์เชงิวชิาการ ซึ่งศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาไดน้ าบทความฉบบัเต็ม (Full Paper) 
ของวารสารทุกฉบบัไปลงในเวบ็ไซต์ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.2) จงึเป็นช่องทางเผยแพร่ความรูด้า้นวชิาการ
แก่ผู้สนใจในสาขาวิชาเดียวกันได้อย่างทัว่ถึง ในระดับคณะ เช่น บณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
นวตักรรมได้จดัท าวารสารวชิาการ Journal of Sustainable Energy & Environment (JSEE) ทีร่วบรวม คดั
สรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไป
เขา้ใจได ้โดย JGSEE ไดใ้หบ้รกิารในหอ้งสมดุ และเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.3) นอกจากนี้ 
ศูนยฯ์ ไดต้พีมิพ์บทความส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาลงในหนังสอืพมิพ์อนิไซต์ มจธ. ทีอ่อกเป็น
ประจ าทุกเดอืน โดยลงตพีมิพ์ปีละ 12 บทความ และงานประชาสมัพนัธ์ยงัได้น าหนังสอืพมิพ์อนิไซต์ มจธ.
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ที่คนทัว่ไปสามารถเข้าถึงและอ่านฉบบัย้อนหลงัได้  (เอกสารหมายเลข 4.2.2.4) และ
จดัท าจดหมายข่าวทรพัยส์นิทางปญัญาปีละ 4 ฉบบั ที่ส่งใหก้บัคณะและห้องสมุดของสถาบนัอุดมศกึษาทัว่
ประเทศ พรอ้มกบัการน าขึน้เวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่ามารถคน้หาอ่านได้
ตัง้แต่ฉบบัที ่1 จนถงึฉบบัปจัจบุนั (เอกสารหมายเลข 4.2.2.5) 
       หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัได้น าเสนอรายงานองค์ความรู้จากงานวิจยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีไ่ดเ้ผยแพรแ่ก่บุคคลทัว่ไปหรอืไปสมัภาษณ์อาจารยน์ักวจิยัทีม่ผีลงานโดดเด่น และน ามาเขยีนเป็น
คอลมัน์ตพีมิพ์ในหนังสอือนิไซด์ มจธ. และสื่อสิง่พมิพ์อื่น โดยมบีรษิทัที่ปรกึษามอือาชพีให้ค าปรกึษาในการ
พจิารณาคดัเลอืกผลงานวชิาการของ มจธ. ไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์ู่ประชาคม มจธ. และสงัคมไดร้บัทราบ
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในรปูแบบการน าเสนอทีน่่าสนใจและเขา้ใจงา่ย (เอกสารหมายเลข 4.2.2.6)  

ในการวจิยัทีม่โีจทยว์จิยัเชงิพืน้ที ่(Area based) เช่น การวจิยัเรื่องผึง้ โดยศูนยว์จิยัผึง้ มจธ. ราชบุร ี
(หรอืเรยีกว่า Bee Park) โครงการวจิยัวานิลลา และโครงการวจิยัอื่นๆ ทีใ่ชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็น
เครือ่งมอืหลกัในการส่งเสรมิอาชพีและแกป้ญัหาของพืน้ทีน่ัน้ กโ็ดยการท างานร่วมกบัคนในพืน้ที ่และใชบ้รบิท
ทางสงัคม วฒันธรรม วธิคีดิของคนในพืน้ที่ซึง่แตกต่างกนัเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์งานเพื่อ
ใชเ้ฉพาะกบัชุมชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ผลงานวจิยัดา้นชุมชนทัง้หมดยงัไดจ้ดัท าเป็นรายงาน “มหาวทิยาลยักบัชุมชน
และสงัคม” (เอกสารหมายเลข 4.2.2.7) 
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 ผลงานวิจยัต่างๆ ของ มจธ. ยงัได้ถูกรวบรวมไว้เป็นรูปเล่มในหลายโอกาสด้วย เช่น การรวมเล่ม
ผลงานเชงิประจกัษ์และโปสเตอรผ์ลงานวจิยัภายใต้โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมจธ. ในการประชุมสุด
ยอดมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิครัง้ที ่2 (The Second Thailand National Research Universities Summit : 
NRU SUMMIT II) เมื่อวนัที ่7-7 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์กรุงเทพฯ จดัโดยส านัก
บรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) ร่วมกบัมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ9 แห่ง โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อแสดงผลงานวจิยั
ให้นักการเมอืง ผู้มอี านาจในการจดัสรรงบประมาณ และประชาชนทัว่ไป ให้ตระหนักถงึความส าคญัของการ
วจิยัต่อการพฒันาประเทศ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการอย่างเขม้ขน้ ระหว่างผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ี
ประสบการณ์สูงกบันักวจิยัที่มผีลงานเด่นจากคลสัเตอร์วจิยัทุกกลุ่มของมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 9 แห่ง 
(เอกสารหมายเลข 4.2.2.8) 

งานนิทรรศการและการน าเสนอผลงานวิจยัในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2555 (Thailand 
Research Expo 2012) เมือ่วนัที ่24-28 สงิหาคม 2555 ณ ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซน็ทรลั
เวิลด์ จดัโดยส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมทีัง้นักวชิาการ นักเรยีนนักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก และ บุคลากรของ มจธ. โดย รศ.ดร.ภูม ิค าเอม ได้รบัรางวลั 
TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ในสาขาคณิตศาสตร ์ภายในงานนี้ดว้ย (เอกสารหมายเลข 
4.2.2.9) 

 
 

3. มีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัจากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวข้อง 

มจธ. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่เขา้ใจง่าย ผ่านหลาย
ช่องทาง อาท ิระบบฐานขอ้มูลวจิยั ทรพัยส์นิทางปญัญา และครุภณัฑว์จิยั ทางอนิทราเน็ต และได้จดัท าคู่มอื
การใชร้ะบบดงักล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารยน์ักวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.2.3.1) นอกจากนี้ บุคคล
ทัว่ไปทีส่นใจงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ของ มจธ. หรอืประสงคจ์ะสบืค้นขอ้มูลนักวจิยั ผลงานวจิยั เครื่องมอื
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ก็สามารถด าเนินการสืบค้นได้ในหน้าเว็บไซต์หลกัของ มจธ. (เอกสาร
หมายเลข 4.2.3.2) 
 ผลงานวิจยัของ มจธ. ยงัได้น าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั ในหน้า “ผลงานวิจยั” 
http://www2.kmutt.ac.th/news/categories.aspx?topic=07 และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น YouTube, Facebook 
(https://th-th.facebook.com/KMUTT) (เอกสารหมายเลข 4.2.3.3)  

มหาวิทยาลัยยังได้น าเสนอวิธีการและผลการศึกษาวิจยัที่ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม เช่น 
ศูนย์วจิยัผึ้ง มจธ. ราชบุร ีได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมเรยีนรู้และพฒันาแบบมสี่วนร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกบั
เรื่องผึ้งและต้นผึ้งแก่ประชาชนที่เขา้มาเยีย่มชม โดยเปิดให้เที่ยวชม Bee Park เป็นนิทรรศการให้ความรู้
เกีย่วกบัผึง้พรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้ผลติภณัฑจ์ากชุมชน (เอกสารหมายเลข 4.2.3.4)  
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ส าหรบังานวจิยัและงานสรา้งสรรค์มกีารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น บทความที่บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมเขยีนและตพีมิพ์ในหนังสอืพมิพ์อนิไซต์ มจธ. เป็นประจ าทุกเดอืน 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.5)  

ในระดบัคณะ คณาจารยแ์ละนักวจิยัคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลัย น าโดยคณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุไดจ้ดัโครงการ KMUTT Energy Forum เพื่อเป็นเวทคีวามรูด้า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มที ่มจธ. มี
ศกัยภาพและเป็นจุดแขง็มอบให้กบัสงัคม โดยการน าเสนอความรู้ที่เกดิจากการศกึษาวจิยัด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อมทัง้เชงิพฒันาเทคโนโลยแีละเชงิพฒันานโยบาย ในลกัษณะของซรีี่ส์ อาท ิการสมัมนา KMUTT 
Energy Forum รอบปฐมฤกษ์ เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยด้านพลงังานเพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน” เป็นต้น ซึ่งในรอบการประเมินปี 2555  มีการจดักิจกรรมนี้จ านวน 6 ครัง้ (เอกสาร
หมายเลข 4.2.3.6) หอ้งปฏบิตักิาร Algal Biotechnology ของสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ
คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีโดย รศ.บุษยา บุนนาค ได้เสนอผลงานวจิยั สไปรูลินา ในเว็บไซต ์
คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน  WWW.CLINICTECH.MOST.GO.TH (เอกสารหมายเลข 4.2.3.7) 
นอกจากนี้ ยงัมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัของนักศกึษาจากคณะต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัท าในรปูแบบบอรด์ทีม่เีนื้อหาสรุป
ย่อ เพื่อให้คนทัว่ไปอ่านเข้าใจได้ง่ายในงานนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการเรยีนรู้ (WiL Day หรอื 
Work-integrated Learning Day) เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 4.2.3.8) และบุคลากรในคณะ
ต่างๆยงัไดน้ าผลงานการศกึษาคน้ควา้วจิยัรวมถงึบทความทีใ่หค้วามรูง้่ายๆ เขยีนลงถ่ายทอดในเวบ็ไซต์หน้า
การจดัการความรู ้(Knowledge Management - KM) ของแต่ละคณะ (เอกสารหมายเลข 4.2.3.9) 

นอกจากนี้ บุคลากรของ มจธ. ยงัไดเ้ขยีนบทความใหค้วามรูง้านวจิยัสู่สงัคมในสื่อสิง่พมิพภ์ายนอก
ดว้ย เช่น   

 
ก. บทความวิชาการ 
 

ช่ือบทความ เอกสารหมายเลข 
1. ศกึษาวธิหีลงัเกบ็แกว้มงักร เพิม่อายุ คงคุณค่าทางโภชนาการ 4.2.3.10 
2. จลุนิทรยีพ์ชิติกลิน่เหมน็ดกัอากาศอุตสาหกรรม 4.2.3.11 
3. ซอฟตแ์วรด์แูลผูส้งูอายดุว้ยระบบบา้นอจัฉรยิะ 4.2.3.12 
4. ลวดจดัฟนัจากวสัดุฉลาด 4.2.3.13 
5. ต่อลมหายใจใหส้วนผึง้ 4.2.3.14 
6. มจธ. แนะปรบัตวัรบัมอืน ้าท่วม ดงึชุมชนเฝ้าระวงั-ตัง้ศูนยด์แูลผูส้งูอายุ 4.2.3.15 
7. สมองกลอจัฉรยิะ 4.2.3.16 
8. เทคโนโลยกีายอุปกรณ์เทยีม 4.2.3.17 
9. ภาวะโลกรอ้นกบัการบรหิารจดัการโทรคมนาคม 4.2.3.18 
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ข. บทสมัภาษณ์ 
 

ช่ือบทความ เอกสารหมายเลข 
1. การสมัมนา KMUTT Energy Forum 4.2.3.19 
2. มนุษยชาตติื่นตวัใช ้“พลงังานทดแทน” ช่วยโลก 4.2.3.20 
3. หุ่นยนตเ์รยีกพ่อ!! 4.2.3.21 
4. Eco Material เพิม่มลูค่างานออกแบบ 4.2.3.22 
5. Quake-proofing more than just a precaution 4.2.3.23 
6. รสีอรท์สวนผึง้คุกคามระบบนิเวศตน้ผึง้ 4.2.3.24 
  

4. มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรบัรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องมหาวทิยาลยัมจี านวนมากมายทีไ่ดม้กีารน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิและเชงิสงัคม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 ก. งานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการเกษตร  
 มจธ. ไดแ้บ่งงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในภาครบัและภาคอุตสาหกรรมตามสาขาความเชีย่วชาญ 
(ดูรายละเอยีดจากรายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมจธ. ปี 2555 เอกสารหมายเลข 
4.2.2.8) ดงันี้ 

 

สาขา ผลงาน ผูใ้ช้ประโยชน์ 

พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

หวัเผาประหยดัพลงังานประเภทหมุนวน (Swirl) และ
แบบแผ่รงัสสี าหรบัใหค้วามรอ้น ซึง่สามารถประหยดั
ก๊าซหุงต้มเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 15-20 เมือ่เทยีบกบั
หวัเผาทัว่ไป 

บรษิทันิธฟู้ิด จ ากดั 

เครือ่งอนิเวอรเ์ตอรใ์นเชงิอุตสาหกรรมทีใ่ชใ้นระบบ
ควบคุมสภาวะอากาศในอุตสาหกรรมปศุสตัว ์เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมการเปิด-ปิดพดัลมเพื่อ
ประหยดัพลงังาน 

บรษิทับอีมิเตอรเ์นชัน่แนล แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั 

วสัดุศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมวสัดุ  

สตูรและกระบวนการผลติฟิลม์พอลแิลคตกิแอซดิผสม
แป้งเทอรโ์มพลาสตกิ (ยืน่จดสทิธบิตัรแลว้ ) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

ตูบ้รรทุกสนิคา้คอมโพสทิส าหรบัรถบรรทุกหกลอ้      
ซึง่สามารถบรรทุกสนิคา้ตามมาตรฐานของกรมการ
ขนส่งทางบก  

บรษิทั จอีารอ์ ีคอมโพสทิ จ ากดั  
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สาขา ผลงาน ผูใ้ช้ประโยชน์ 

วทิยาศาสตร์
ชวีภาพ 
วศิวกรรม
ชวีภาพ และ
อาหาร 

หวัวดัสารแคปไซซนิ สามารถวดัปรมิาณความเผด็ใน
พรกิทัง้วตัถุดบิก่อนเขา้สู่กระบวนการผลติใน
อุตสาหกรรมอาหาร  

บรษิทั โมบลิสิ ออโตมาตา้  
รบัถ่ายทอดตดิตัง้ในปี 2555 จ านวน 
5 เครือ่ง 

การค านวณทาง
วทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เครือ่งลา้งผกัและผลไมด้ว้ยก๊าซโอโซน (Ozy3Rs) ใช้
ในการก าจดัยาฆา่แมลง และเชือ้โรคทีป่นเป้ือนในผกั 
และผลไมซ้ึง่ไมส่ามารถลา้งดว้ยน ้าได้ หรอือาหารบาง
ประเภททีไ่มส่ามารถใชค้วามรอ้นในการฆา่เชือ้โรค 

- ศูนยแ์มคโครไบโอตกิส ์จงัหวดั
เชยีงราย ไดต้ดิต่อขอทดลองใช ้ 
- บรษิทันวตักรรมไฮเทค จ ากดั  
ตดิต่อขอน าไปผลติในเชงิพาณชิย ์

ดนิไบโอ เป็นดนิสงัเคราะหท์ีเ่กดิจากการปรบัเสถยีร 
อลัคาไลน์ตะกอนจลุนิทรยีจ์ากโรงบ าบดัน ้าเสยี    
ดนิไบโอสามารถเกบ็กกัธาตุฟอสฟอรสัไดด้ ีและ
สามารถแปรสภาพในรปูทีพ่ชืสามารถน าไปใชไ้ด้ และ
กกัเกบ็โลหะหนกัทีเ่ป็นองคป์ระกอบของยาฆ่าแมลง 
และแปรสภาพใหอ้ยูใ่นรปูสารประกอบไฮดรอกไซด์
ของโครเมยีมไตรวาเลนทซ์ึง่ละลายน ้าไดต้ ่า และมพีษิ
ลดลงจากรปูเดมิ  

บรษิทั สทิธนินัท ์จ ากดั  
ขอค าแนะน าและค าปรกึษาเพื่อ
น าไปผลติและใชจ้รงิในแปลงสาธติ
ของโรงงาน  

 
ข. การบริการชุมชน 
มจธ. มีโครงการความร่วมมือที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนหรือให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและ

ภาคเอกชน เช่น 
 

ช่ือผลงาน ผูใ้ช้ประโยชน์ เอกสารหมายเลข 

โครงการความรว่มมอืเพื่อก่อตัง้และพฒันา
สถาบนัพฒันาระบบรางภาคพืน้อาเซยีน 
(ASEAN Rail System Development 
Institute, ARSDI) 

กระทรวงคมนาคม และ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

4.2.4.1 

โครงการความรว่มมอืทางวชิาการเพื่อการ
พฒันาการบรหิารจดัการภาครฐัแบบบูรณา
การใหก้บัองคก์รและบุคลากรทุกภาคส่วน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 4.2.4.2 

โครงการพฒันาพนัธุส์ม้บางมด และเผยแพร่
ความรูเ้รือ่งการจดัการสม้เขยีวหวานแบบ
องคร์วม 

เกษตรกรและผูส้นใจในเขตต่างๆ ของ
กรงุเทพฯ 

4.2.4.3 
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ค. การสร้างความเข้มแขง็ SMEs 
การสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นงานหนึ่งที่ มจธ. ได้ให้การสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง มจธ. มพีื้นที่ให้บรกิาร มจธ. บางขุนเทยีน ถอืเป็นสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดยีวของ
มหาวทิยาลยัไทย ทีจ่ดัท าโรงงานตน้แบบดา้นกระบวนการผลติชวีภาพทีเ่น้นการขยายขนาดการผลติจากระดบั
หอ้งปฏบิตักิารสู่ระดบัต้นแบบดา้นการผลติวคัซนี ยา และสารมลูค่าสูงทางการแพทย์ เพื่อรองรบัการพฒันา
เทคโนโลยดีงักล่าวขึน้ใชเ้องในประเทศ นอกจากนี้ ยงัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการเป็นหน่วยงานบรกิาร
ทางเทคโนโลยใีนรปูแบบ One-stop Service ในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ อาท ิ การฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรใหก้บั SMEs การสาธติเทคโนโลยใีนโรงงานต้นแบบ การออกแบบ / สรา้งอุปกรณ์ในโรงงานต้นแบบ 
การพฒันาคุณภาพผลติภณัฑข์องวตัถุดบิทางการเกษตรในประเทศ อาท ิมะนาว มงัคุด ลิน้จี ่ล าไย ฯลฯ และ
การสรา้งเครอืขา่ยกบัภาคอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 4.2.4.4)  

ง. การสร้างความเข้มแขง็ภาครฐั 
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ “อาคารวิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการชวีภาพ” (Bioprocess Research & Innovation Building - BRI) “โครงการพฒันาโรงงานต้นแบบ
ผลติยาชวีวตัถุระดบัชาต”ิ (National Biopharmaceutical Facility - NBF) ที ่มจธ. บางขุนเทยีน เพื่อสรา้งความ
เป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการพึง่พาตนเองของประเทศ
ดา้นกระบวนการผลติยา/วคัซนีและสารมลูค่าสูงทางการแพทยโ์ดยใช้ Microbial Fermentation Bioprocessing 
Technology (เอกสารหมายเลข 4.2.4.5) 

จ. ผลงานวิจยัระดบัคณะท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
คณะต่างๆ ของ มจธ. มกีารสร้างสรรค์ผลงานวิจยัจ านวนมาก ซึ่งไม่ใช่เป็นเพยีงผลจากการศึกษา

คน้คว้าวจิยัเท่านัน้แต่ยงัสามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม ภาครฐั และภาคอุตสาหกรรมได้ ผลงาน
ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาในคณะต่างๆ ทีไ่ดน้ าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ยกตวัอยา่งเช่น 

 
ช่ือผลงาน ผูใ้ช้ประโยชน์ เอกสารหมายเลข 

การน าผลงานวจิยัการผลติปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกั
ชวีภาพไปถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัชุมชน 

1.ชุมชน 
2. บรษิทั เทพผดุงพรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั ซึง่ไดน้ าไปความรูท้ี่
ไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ส่งผลใหบ้รษิทัไดร้บั
รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green 
Industry) 

4.2.4.6 
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ช่ือผลงาน ผูใ้ช้ประโยชน์ เอกสารหมายเลข 

โครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาอทิธพิลของตวั
แปรในกระบวนการหล่อแบบหมนุเหวีย่งต่อการ
เกดิขอ้บกพรอ่งในงานหล่อเครือ่งประดบัแฟชัน่
โลหะสงักะสผีสม และโครงการพฒันามดีแกะ
ลายส าหรบังานเครือ่งประดบัทองขาว ของ    
ผศ.ดร.สริพิร โรจนนันต ์คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

ถ่ายทอดใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชล้ด
ตน้ทุนการผลติ   

4.2.4.7 

โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัตลาด
เพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้
หตัถกรรมชุมชน เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัยส์นิ
ทางปญัญาและตราสนิคา้ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่ 
ขององคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO) 
ไดน้ าผลงานออกแบบตราสญัลกัษณ์ไปจด
ทะเบยีนเครือ่งหมายรว่ม (Collective Mark) 
ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

กลุ่มชุมชนจกัสานไมไ้ผ่บางเจา้ฉ่า เป็น
เจา้ของตราสญัลกัษณ์ 

4.2.4.8 

วทิยานิพนธเ์รือ่ง “การจดัการสนิคา้คงคลงั
ส าหรบัพสัดุทีเ่ป็นฤดกูาล กรณศีกึษา: การ
ประปานครหลวง” ของ น.ส.นุจร ีแก่นลออ จาก 
GMI 

การรบัรองการใชป้ระโยชน์จาก 
การประปานครหลวง 

4.2.4.9 

วทิยานิพนธเ์รือ่ง “การวเิคราะหค์วามเสีย่งโซ่
อุปทาน กรณศีกึษา: การประปานครหลวง” ของ 
นายภูรชิพฒัน์ สนวฒันะ จาก GMI 

มกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์จาก 
การประปานครหลวง 

วทิยานิพนธเ์รือ่ง “การพฒันาการเชื่อมโยงการ
ขนส่งรปูแบบต่างๆ มาสู่การขนส่งทางอากาศ  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู”ิ ของ                     
น.ส.ภรนลกัษณ์ ดวงตาเสอื จาก GMI 

การรบัรองการใชป้ระโยชน์จาก 
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
มจธ. โดยศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปญัญามีกลไกคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและ                    

งานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ โดยผ่านกระบวนการจดสทิธบิตัรอนุสทิธบิตัร การคุ้มครองสทิธขิองงานวจิยั
หรอืสิง่ประดษิฐ์หรอืนวตักรรมให้แก่นักวจิยัเจา้ของผลงานซึ่งได้มกีารจดัท าแนวทางการด าเนินงานอยู่ใน
เวบ็ไซต์ของศูนย ์ส ่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.2.5.1) นอกจากนี้                   
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ยงัมกีลไกส่งเสรมิให้น าสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์โดยที่ระเบยีบของ มจธ. ได้
ก าหนดให้มกีารจดัสรรผลประโยชน์แก่ผู้ประดษิฐ์ทัง้ที่เป็นบุคลากรและนักศึกษาของ มจธ. ในอตัราสูง  

ในการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยด์งักล่าว มจธ. ได้ท าสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธ ิ โดย
อนุญาตใหบุ้คคลหรอืภาคเอกชนอุตสาหกรรมใชส้ทิธกิารถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการผลติเชงิพาณิชย ์เป็นการ
น าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิ ตวัอยา่งเช่น (เอกสารหมายเลข 4.2.5.2) 

1) มหาวทิยาลยัร่วมกบับรษิทัศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) น าผลงานวจิยัที่จดสทิธบิตัรการ
ประดิษฐ์เรื่อง กรรมวิธีการผลิตมังคุดอบแห้งแบบแช่แข็งครบวงจร ไปผลิตสินค้าประเภท
เครื่องส าอางจากมงัคุด S-Nature มกี าหนด 5 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธจิ านวน 1,200,000 บาท 
และค่าตอบแทนรอ้ยละ 0.7 ของยอดขายสุทธ ิ 

2) มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จ ากัด น าผลงานการออกแบบของคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบที่จดสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑช์ื่อ Let’s Plant ไป
ผลติสนิคา้ซึง่เป็นชุดอุปกรณ์ปลูกต้นไมส้ าหรบัเดก็ มกี าหนด 4 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธ ิ50,000 
บาท ค่าตอบแทนจากยอดขายราคาโรงงานรอ้ยละ 5 

3) มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท วงศ์ชัยเกษตร จ ากัด น าผลงานวิจยัที่ยื่นค าขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดษิฐ์เรื่อง กรรมวธิกีารผลติมะนาวผงใหค้งสภาพใกลเ้คยีงกบัมะนาวสดและกระบวนการแปร
รูปมะนาวครบวงจร ไปผลติเป็นสินค้า ค่าตอบแทนการใช้สทิธิมกี าหนด 5 ปี และค่าตอบแทน  
รอ้ยละ 2 จากยอดขายสุทธ ิ

4) มหาวทิยาลยัอนุญาตให ้รศ.ดร.นพดล  เจยีมสวสัดิ ์ใช้สทิธใินการผลติและจ าหน่าย ผลงานวจิยัที่
จดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์เรื่อง กรรมวิธีผลิตน ้าผลไม้ใสจากกล้วยโดยใช้เอ็นไซม์และ
กรรมวธิกีารผลติไซรปักลว้ย มกี าหนดระยะเวลา 14 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธจิ านวน 1,000,000
บาท 
ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาถอืเป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารและบรหิารจดัการงาน

ทรพัยส์นิทางปญัญาของ มจธ. โดยตรง มบุีคลากรของศูนยฯ์ ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ได้ขึน้
ทะเบยีนเป็นตวัแทนสทิธบิตัรทุกคน) ให้ค าปรกึษาแก่อาจารย ์นักวจิยั และนักศกึษาที่ประสงค์จะยื่นเรื่องจด
สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร เพื่อขอรบัความคุ้มครองสทิธขิองงานวจิยัหรอืสิง่ประดษิฐ์หรอืนวตักรรม และการ
แจง้ขอ้มูลลขิสทิธิก์บัการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าในนามของ มจธ. โดย มจธ. ให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทัง้หมด ตลอดจนจดัการให้ความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักในเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา ผ่าน
การฝึกอบรมและการบรรยายให้แก่อาจารย ์นักวจิยั และนักศกึษาตลอดทัง้ปี ( เอกสารหมายเลข 4.2.5.3)  

นอกจากนี้ ศูนยฯ์ ยงัไดจ้ดัท า “Intellectual Property News” ทุกรายไตรมาสเพื่อใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่อกระตุน้ใหเ้หน็ความส าคญัของการจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปญัญาและเคารพไม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผู้อื่น ทีต่้องการปลูกฝงัพรอ้มกบัการ
สร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณการวิจยัและการไม่ละเมดิสิทธิทรพัย์สินทางปญัญา สอดคล้องตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั (ดหูวัขอ้จดหมายทรพัยส์นิทางปญัญา เอกสารหมายเลข 4.2.2.5) 
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เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร และมีการย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบตัร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
มจธ. มอบใหศู้นยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาจดัท าคู่มอืทรพัยส์นิทางปญัญาและขัน้ตอน

การยื่นค าขอจดทะเบยีนส าหรบับุคลากร มจธ. มกีารจดัท าเว็บไซต์เกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญา และการจดั
บรรยายฝึกอบรมเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อให้ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ
ทางปญัญา การจดัท าระบบฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาซึ่งเป็นที่รวบรวมงานทรพัยส์นิทางปญัญาที่ยื่นค าขอ
และที่ได้รบัจดทะเบียนทัง้หมดของสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ท าให้ข้อมูลทรพัย์สนิทางปญัญาของ มจธ. เป็น
ปจัจุบนั สามารถหาสถติแิละออกรายงานได้ และการสรา้งความตระหนักในสทิธทิรพัยส์นิทางปญัญา กระตุ้นให้
อาจารยน์ักวจิยัท าวจิยัพฒันาและประดษิฐ์คดิค้นเพื่อขอรบัความคุ้มครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาในนาม
ของมหาวทิยาลยัเพิม่มากขึน้  (ดหูวัขอ้การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา เอกสารหมายเลข 4.2.5.1) 

ในปี 2555 มอีาจารยแ์ละนกัวจิยัยืน่ค าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรในนามมหาวทิยาลยัต่อกรมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 14 เรื่อง และค าขออนุสทิธบิตัร จ านวน 7 เรื่อง ในการไดร้บัจดทะเบยีน 
มจธ. ไดร้บัจดสทิธบิตัร 3 เรือ่ง และอนุสทิธบิตัรเพิม่เตมิอกีจ านวน 5 เรื่อง สรุปจ านวนสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัในนาม
มหาวทิยาลยัทัง้หมดตัง้แต่ปีงบประมาณ 2538 – 2555 รวม 17 เรื่อง และอนุสทิธบิตัรจ านวน 46 เรื่อง รวม
ทัง้สิ้น 63 เรื่อง ซึ่งยงัไม่ได้รวมการแจ้งขอ้มูลลขิสทิธิแ์ละการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าอีกจ านวนหน่ึง 
ทัง้นี้ จากสถติสิามารถสรปุไดว้่า มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัทีม่จี านวนสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรต่อจ านวนอาจารย์
สงูสุด (เอกสารหมายเลข 4.2.6.1) 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 6 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [6 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
4.2.1.1 ระเบยีบ มจธ. ว่าดว้ยการใหเ้งนิอุดหนุนค่าใชจ้า่ยในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2552 
4.2.1.2 บทความวจิยั รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 53 
4.2.1.3 วารสารวจิยั มจธ. รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 59 
4.2.1.4 การประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 6th South East Asian Technical University Consortium 

(SEATUC) Symposium 2012 

4.2.1.5 การประชุมวชิาการเครอืข่ายวศิวกรรมเครือ่งกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่26 และ The 3rd TSME 

International Conference on Mechanical Engineering 

4.2.1.6 The 3rd International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics 
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4.2.1.7 The 3rd  International Neural Network Society Winter Conference ระหว่างวนัที ่3-5 ตุลาคม 

2555 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและ The 5th International Conference 

on Advances in Information Technology 

4.2.1.8 การประชุมวชิาการเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยวแห่งชาต ิครัง้ที ่10  

4.2.1.9 การประชุมวชิาการและการเสนอผลงานวจิยัพชืเขตรอ้นและกึง่รอ้น ครัง้ที ่6 

4.2.1.10 การจดัสมัมนา RGJ Seminar Series XCII (ครัง้ที ่92) Application of Biomass Degrading 

Enzyme in Industries 

4.2.1.11 การจดัประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ4th International Conference on Sustainable Energy 

and the Environment : a Paradigm Shift to a Low Carbon Society 

4.2.2.1 ระบบฐานขอ้มลูวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.2.2.2 บทความฉบบัเต็มของวารสารวจิยัและพฒันา มจธ. บนเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและ

ทรพัยส์นิทางปญัญา  
4.2.2.3 บทความฉบบัเต็มของวารสารวชิาการ Journal of Sustainable Energy & Environment 

(JSEE) บนเวบ็ไซตข์อง JGSEE 
4.2.2.4 หนงัสอืพมิพอ์นิไซด ์มจธ. 
4.2.2.5 จดหมายขา่วทรพัยส์นิทางปญัญา มจธ.  
4.2.2.6 ผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ ์เวบ็ไซตข์องงานประชาสมัพนัธ์ 
4.2.2.7 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม ประจ าปี 2555 
4.2.2.8 รายงานความกา้วหน้าโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมจธ. ประจ าปี 2555 
4.2.2.9 ภาพขา่วงาน Thailand Research Expo 2012 
4.2.3.1 คู่มอืระบบฐานขอ้มลูวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.2.3.2 เวบ็ไซตห์น้าสบืคน้ผลงานวจิยัและเครือ่งมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ 
4.2.3.3 เวบ็ไซต ์สื่อออนไลน์ดา้นวจิยัของมหาวทิยาลยั 
4.2.3.4 ประชาสมัพนัธง์านนิทรรศการ Bee Park 
4.2.3.5 บทความเขยีนโดยบุคลากรของ มจธ. ในหนงัสอืพมิพอ์นิไซด ์มจธ. 
4.2.3.6 KMUTT Energy Forum คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
4.2.3.7 ผลงานวจิยัสาหรา่ยสไปรลูนิา ในเวบ็ไซตค์ลนิิกเทคโนโลย ีทีพ่ึง่ของชุมชน 
4.2.3.8 
 

การเผยแพร่ผลงานวจิยัในนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการเรยีนรู้ Work-integrated 
Learning Day 

4.2.3.9 Knowledge Management ของคณะต่างๆ 
4.2.3.10 ศกึษาวธิหีลงัเกบ็แกว้มงักร เพิม่อายุ คงคุณค่าทางโภชนาการ 
4.2.3.11 จลุนิทรยีพ์ชิติกลิน่เหมน็ดกัอากาศอุตสาหกรรม 
4.2.3.12 ซอฟตแ์วรด์แูลผูส้งูอายดุว้ยระบบบา้นอจัฉรยิะ 
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4.2.3.13 ลวดจดัฟนัจากวสัดุฉลาด 
4.2.3.14 ต่อลมหายใจใหส้วนผึง้ 
4.2.3.15 มจธ. แนะปรบัตวัรบัมอืน ้าท่วม ดงึชุมชนเฝ้าระวงั-ตัง้ศูนยด์แูลผูส้งูอายุ 
4.2.3.16 สมองกลอจัฉรยิะ 
4.2.3.17 เทคโนโลยกีายอุปกรณ์เทยีม 
4.2.3.18 ภาวะโลกรอ้นกบัการบรหิารจดัการโทรคมนาคม 
4.2.3.19 การสมัมนา KMUTT Energy Forum 
4.2.3.20 มนุษยชาตติื่นตวัใช้ “พลงังานทดแทน” ช่วยโลก 
4.2.3.21 หุ่นยนตเ์รยีกพ่อ!! 
4.2.3.22 Eco Material เพิม่มลูค่างานออกแบบ 
4.2.3.23 Quake-proofing more than just a precaution 
4.2.3.24 รสีอรท์สวนผึง้คุกคามระบบนิเวศตน้ผึง้ 
4.2.4.1 โครงการความรว่มมอืเพื่อก่อตัง้และพฒันาสถาบนัพฒันาระบบรางภาคพืน้อาเซยีน (ASEAN 

Rail System Development Institute, ARSDI) 
4.2.4.2 โครงการความรว่มมอืทางวชิาการเพื่อการพฒันาการบรหิารจดัการภาครฐัแบบบรูณาการใหก้บั

องคก์รและบุคลากรทุกภาคส่วน 
4.2.4.3 โครงการพฒันาพนัธุส์ม้บางมด และเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการจดัการสม้เขยีวหวานแบบองคร์วม 
4.2.4.4 มจธ. บางขนุเทยีน 
4.2.4.5 โครงการพืน้ฐานและนวตักรรมขนาดใหญ่ BRI และ NBF 
4.2.4.6 การน าผลงานวจิยัการผลติปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกัชวีภาพไปถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัชุมชน 
4.2.4.7 
 
 

โครงการวจิยัเรื่อง การศกึษาอทิธพิลของตวัแปรในกระบวนการหล่อแบบหมุนเหวีย่งต่อการเกดิ
ขอ้บกพร่องในงานหล่อเครื่องประดบัแฟชัน่โลหะสงักะสผีสม และโครงการพฒันามดีแกะลาย
ส าหรบังานเครือ่งประดบัทองขาว 

4.2.4.8 
 

โครงการเสรมิสรา้งองค์ความรูด้้านการวจิยัตลาดเพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑส์นิค้า
หตัถกรรมชุมชน เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิค้าให้กบัชุมชนท้องถิ่น
ขององค์การทรพัย์สินทางปญัญาโลก (WIPO) ได้น าผลงานออกแบบตราสญัลกัษณ์ไปจด
ทะเบยีนเครือ่งหมายรว่ม (Collective Mark) 

4.2.4.9 
 

เอกสารรบัรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จรงิของหน่วยงานภาครฐั และเอกชนวทิยานิพนธ์
เรือ่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่งโซ่อุปทาน กรณศีกึษา: การประปานครหลวง 

4.2.5.1 การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 60-64 
4.2.5.2 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละการถ่ายทอดเทคโนโลย ีรายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 63 
4.2.5.3 การใหค้วามรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญา รายงานประจ าปี มจธ. 2555 หน้า 63-64 
4.2.6.1 
 

สถิติการขอยื่นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร งานทรพัย์สนิทางปญัญา รายงานประจ าปี มจธ. 
2555 หน้า 61 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
และนักวิจยัประจ า 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัส าคญัที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการผลติงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์
ในสถาบนัอุดมศกึษา คอื เงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องจดัสรรเงนิ
จากภายในสถาบนัและที่ได้รบัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนับสนุนการท างานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสทิธภิาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบนันอกจากนัน้เงนิทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่สถาบนั
ไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัทีแ่สดงถงึศกัยภาพการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนั 
ทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : โดยการแปลงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

2. เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
  2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 150,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 75,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
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สตูรการค านวณ : 
       1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 
       จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั  = 
  
 

 2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้ =  
 
 

 สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนั 
1. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

   

 หมายเหต ุ : 
1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ า ใหน้ับตามปีการศกึษา และนับเฉพาะทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่นับรวม 

ผูล้าศกึษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงนิทีม่กีารเซน็สญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรอืปีงบประมาณนัน้ ๆ ไม่ใช่จ านวนเงนิ        

ทีเ่บกิจา่ยจรงิ 
3. การแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินกรณีมีผู้วิจยัจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วน           

จ านวนเงนิตามทีค่ณะวชิาหรอืสถาบนัตกลงกนั 
 

ผลการด าเนินงาน    :   
มจธ. มทีัง้หมด 11 คณะ ซึง่ไดน้ าผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ ในตวับ่งชีท้ี ่4.3 ของทุก

คณะมาหาค่าเฉลีย่ และเมือ่เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 4.62 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1)  
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 180,000 บาท/คน 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 4.62 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [166,320 บาทต่อคน] 
การบรรลุเป้าหมาย : ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
 
 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

X 5 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง  
4.3.1.1 สรปุผลการประเมนิในการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 5  : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.25 มกีารตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิ

หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอนัดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูก
จดัอยู่ใน ควอไทลท์ี่ 1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตพีมิพ ์หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการ
จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน ควอไทล์ที ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพมิพ์หรอืมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูสากล ISI และ Scopus 

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้บญัญตัไิตรยางศ์เทยีบ ก าหนดรอ้ยละตามตารางของแต่ละกลุ่มสาขาวชิา เท่ากบั 5 คะแนน 
ดงันี้ 
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กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ   20 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 10 

 
การด าเนินงาน 
  มจธ.ก าหนดการวิจยัและความสามารถทางวิชาการเป็นการสร้างและประยุกต์ความรู้ในมติิ                      
ทีห่ลากหลาย ผลกัดนัการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีท่นัการเปลีย่นแปลง พรอ้มปรบัตนเองและองคก์ร
ได้อย่างต่อเนื่อง โดย มจธ.ได้ผลกัดนัและส่งเสริมบุคลากรได้ท างานวิจยัหรอืมสี่วนร่วมในการท าวิจยั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรสายอาจารย ์ซึง่มหีน้าทีโ่ดยตรงในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้สามารถ
น าองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการวจิยัถ่ายทอดสู่นักศกึษาโดยตรง ดงันัน้ มจธ. จงึไดก้ าหนดแนวทาง
เพื่อพฒันาการท างานวจิยั ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 5-1)  

1. การจดัสรรต าแหน่งเพื่อการวจิยัและบรกิาร 
2. การก าหนดเกณฑเ์พื่อจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยั 
3. การลงทุนครภุณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั 
4. กองทุนวจิยัและนวตักรรม มจธ. 
5. โครงการทุนจา้งอาจารยพ์เิศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) และโครงการทุนนักวจิยั

หลงัปรญิญาเอกชาวต่างประเทศ (Post-doctoral Fellowship)  
6. การจดับรรยายพเิศษโดยทีป่ระชุม 3 ฟอรัม่ 
7. การจดังานเชดิชเูกยีรตบิุคลากรดา้นวชิาการ 
8. การจดัท าวารสารวจิยัและพฒันา  
9. โครงการทุนตรวจภาษาองักฤษ  

 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 
 

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ร ะดับ ช าติ / ร ะ ดับ น านาช าติ  ห รือ มีก า รตีพิมพ์ ใ น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI  (0.25) 

628 157 

2. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ 10 5 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

ในประกาศของ สมศ.  (0.50) 
3. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏ

อยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.75) 
7 5.25 

4. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน 
ควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์(1.00) 

34 34 

5. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน 
ควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  
(1.00) 

180 180 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ 859 381.25 
7. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 724 
8. ร้อยละผลงานของอาจารย์และนักวิจยัประจ าที่ได้รบัการ

ตพีมิพ ์
52.66 

 
 ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรอื
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซยีน (0.75) 

- - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
(1.00) 

1 1 

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีเ่ผยแพร่ 1 1 
7. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 724 
8. รอ้ยละผลงานของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทีไ่ดร้บัการ

เผยแพร ่
0.14 

  
 ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ตามระดบัคุณภาพปี 2555 มจี านวน
รวม 860 ชิ้น คดิเป็นผลงานอาจารย์และนักวจิยัประจ าถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 382.25 จาก จ านวน
อาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ า 724 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.80 เทยีบบญัญตัไิตรยางศ์เป็นคะแนนการประเมนิ
เท่ากบั 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 52.80 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
หมายเหต ุ:  
 
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ)  

 

 
382.25 

X 100 
724  

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
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5-1 รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 54-59 
5-2 ผลงานของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ปี 2555 

 
ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 6 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 จากวสิยัทศัน์ของ มจธ. "มุง่สู่ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยั" สู่การก าหนดยุทธศาสตร ์            
การวจิยัของมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ และน าองคค์วามรูท้ีไ่ด้มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์              
ในสามมติิ คอื ประโยชน์ทางวชิาการ ประโยชน์ต่อสงัคมหรอืประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสรา้งความสามารถหลกั (Core Capability) และความเป็นเลศิทางวชิาการเพื่อ
ความสามารถ ในการแขง่ขนัของประเทศ สรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นสงัคมฐานความรูค้วบคู่กบัการพฒันา
ที่ย ัง่ยนืบนฐานความรู้ โดยงานวจิยัที่ มจธ.พฒันาขึ้นน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชงิกว้างทัง้ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม สงัคม และชุมชน ดงัผลการด าเนินงาน ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 6-1) 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

 (ปีปฏทินิ) 
จ านวน 

1. ผลรวมของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 134 
2. จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทัง้หมด (นบัรวมทีศ่กึษาต่อ)  724 
3. รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 18.51 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในระดบัสถาบนัที่น าไปใช้ประโยชน์ปี 2555 

มจี านวน 134 ชิน้ จากจ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด 724 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.51 เทยีบเป็น
คะแนนการประเมนิเท่ากบั 4.63 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 18.51  ไม่บรรลุเป้าหมาย 4.63 คะแนน 
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หมายเหต ุ: 
 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ)         

 
 134 

X 100 
 724         

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

6-1 ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ปี 2555 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 7  : ผลงานวิชาการท่ีได้รบัการรบัรองคณุภาพ 
 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 
        ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
0.50 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ
0.75 ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
1.00 ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือต าราหรอืหนังสอืทีม่คีุณภาพสูงมผีูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มผีลงานวจิยัที่ถูกถ่ายทอดเป็นผลงานทางวชิาการทีม่คีุณภาพ สะท้อนถงึความสามารถ                            
และความเชี่ยวชาญหลกัขององค์กร โดยงานวิจยัหลายชิ้นงาน สามารถไปใช้ในการเพิม่มูลค่า หรอื
แก้ปญัหา จนเกดิการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละกระบวนการทัง้ภาคภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
สงัคม และชุมชนดงัผลการด าเนินงาน ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7-1) 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
จ านวนถ่วง
น ้าหนกั 

1. บทความวิชาการที่ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
(0.25) 

116 29 

2. บทความวิชาการที่ ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ(0.50) 

90 45 

3. ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ(0.75) 

4 3 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
จ านวนถ่วง
น ้าหนกั 

4. ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรอืต าราหรอืหนังสอืที่มคีุณภาพสูงมผีูท้รงคุณวุฒติรวจอ่าน
ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ  (1.00) 

1 1 

5. ต าราหรอืหนงัสอืทีม่คีุณภาพสงู มผีูท้รงคุณวุฒติรวจอ่านตาม
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

5 5 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการที่ได้รบัรอง
คุณภาพ 

216 83 

7. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด (นับรวมทีล่าศกึษา
ต่อ)  

724 

 
เมือ่พจิารณารวมผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพปี 2555 มจี านวน 216 ชิน้ จากจ านวน

อาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด 724 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.46 เทยีบเป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5
คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 11.46 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: 
 

วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ) 
 

 83 
x 100 

 724 
 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

 

บทที ่2 4 - 50 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
7-1 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ ปี 2555 
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องคป์ระกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกจิหลกัอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศกึษา 
สถาบนัพงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรกิารทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ และมกีารจดัโครงสรา้งสถาบนั
เพื่อเป็นกลไกการขบัเคลื่อนระบบดงักล่าว การให้บรกิารทางวชิาการต้องมคีวามเชื่อมโยงกบัการจดัการเรียน
การสอนและการวจิยั และสามารถบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั
อยา่งเป็นรปูธรรม 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน 
3. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สบืเนื่องจากวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) ที่ว่าด้วย 1) ความ
มุ่งมัน่ในการเรยีนรู้ 2) มุ่งสู่ความเป็นเลศิในวชิาการ 3) มุ่งธ ารงในการสร้างบณัฑติที่เก่งและด ี4) มุ่งสร้าง
ชื่อเสยีงใหเ้ป็นทีภ่มูใิจของประชาคม และ 5) มุ่งก้าวสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัโลกมจธ. จงึไดว้าง
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อรองรบักับวิสัยทัศน์ข้างต้น โดยจดัตัง้
หน่วยงานระดบัศูนยฯ์ 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่  

1. ศนูยวิ์จยัและบริการเพ่ือชุมชนและสงัคม (ศวช.) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1)  สงักดั 
ส านักวิจยัและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) ซึง่รปูแบบการ
ใหบ้รกิารวชิาการ แบ่งออกเป็น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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- การใหบ้รกิารวชิาการชุมชนและสงัคมแบบใหเ้ปล่า 
- การใหบ้รกิารโดยมหาวทิยาลยัฯ สนบัสนุนงบประมาณเบือ้งตน้ (Seed Money) ผูป้ฏบิตันิ าไป 

ขยายผล แสวงหา และระดมทรพัยากรจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
- การใหบ้รกิารรปูแบบของงานการคา้  ใหแ้ก่องคก์รภาคธุรกจิ และอุตสาหกรรม เช่น การ 

ทดสอบ การวเิคราะห ์การเป็นทีป่รกึษาโครงการ การอบรมสมัมนา เป็นตน้  
2. ศนูยส่์งเสริมและสนับสนุนมลูนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ (RSC :  

Royal Project Foundation and King’s Recommended Project Supporting Center) (เอกสารหมายเลข 
5.1.1.3) สงักดัสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.4)   

โดย 2 หน่วยงาน มกีารใช้บุคลากรท างานร่วมกนัตามลกัษณะงานและความสามารถของแต่ละ
บุคคล นอกจากนี้ยงัมรีะบบและกลไกที่จะก าหนดภาระงานของบุคลากรทีช่ดัเจน และสามารถเทยีบเคยีงและ
ทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ เช่น บุคลากรที่อยู่ในสายงานวิจยัและสนับสนุนงานวิจยัสามารถน า
ประสบการณ์จากการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมมาใชใ้นการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ การก าหนดหวัขอ้
ฝึกงาน การก าหนดงานวจิยัในทอ้งที ่เป็นตน้ 
 ส าหรบัพื้นที่ในความรบัผดิชอบประกอบด้วยเขตพื้นที่ใกล้เคยีงมหาวทิยาลยั อนัได้แก่ เขตทุ่งคร ุ
ราษฎรบ์รูณะ จอมทอง บางขนุเทยีน และบางบอน และพืน้ทีก่ารด าเนินงานภายใต้โครงการหลวงและโครงการ
ตามพระราชด าร ิซึ่งเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกนัดารและด้อยโอกาสกระจายอยู่ในจงัหวดัต่างๆ โดยพื้นที่โครงการ
หลวงอยู่ในเขต 5 จงัหวดัภาคเหนือ ประกอบด้วย เชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน และพะเยา พื้นที่
โครงการตามพระราชด ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ และสมเดจ็พระเทพรตัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ฯ ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ น่าน เลย บุรรีมัย์ สกลนคร ฉะเชงิเทรา และพงังา พื้น
ด าเนินงานภายใต้ความรบัผดิชอบ มจธ. ราชบุร ีในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 8 จงัหวดั ประกอบด้วย ราชบุรี
นครปฐม สมทุรสาคร สมทุรสงคราม กาญจนบุร ีเพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยงัมพีืน้ที่
ด าเนินงานอื่นๆ อกี ประกอบดว้ย สมุทรปราการซึง่ทัง้ 2 หน่วยงานดงักล่าวมภีาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

ศวช. 
1. เป็นส านกังานเลขานุการ ศูนยป์ระสานงานและใหบ้รกิารทางวชิาการ/วจิยัแก่สงัคมตลอดจนดูแล

รบัผดิชอบโครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนในภาพรวมของ มจธ. 
2. บรหิารและจดัการงบประมาณเริม่ต้น (Seed Money) ที่ได้รบัการสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั 

เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโจทยว์จิยัทีม่าจากความตอ้งการของชุมชนและสงัคม และขอรบัการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

3. ประสานงาน อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงาน อาจารย ์นักวจิยั เจา้หน้าที ่
นกัศกึษา ผูป้กครองศษิยเ์ก่าของมหาวทิยาลยั และระหว่างมหาวทิยาลยักบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนต่างๆ 
เพื่อสรา้งความมสี่วนรว่ม ความเขม้แขง็ในการท างานระบบเครอืขา่ยพนัธมติร จดัหาและบูรณาการงบประมาณ
และทรพัยากรในการด าเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 
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4. รวบรวม จดัท าและเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานประจ าปีต่อมหาวทิยาลยั  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.5 – 5.1.1.6) 

RSC 
1. เป็นหอ้งปฏบิตักิารวจิยัประยุกตแ์ละบูรณาการ เพื่อใหบ้รกิารดา้นเทคนิควชิาการและวจิยัภายใต้

แผนงานวศิวกรรม พลงังาน และสิง่แวดลอ้มเพื่อเกษตรกรรม (Engineering Energy and Environment for 
Agriculture : 3EforA) ซึง่สนบัสนุนงานของมลูนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ ตลอดจนโครงการ
หลวงขยายผล นอกจากน้ียงัตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทีด่อ้ยโอกาสในชนบทและถิน่ทุรกนัดารภายใตโ้ครงการ
หลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ(เอกสารหมายเลข 5.1.1.6) 

นอกจากนี้หน่วยงาน RSC ยงัมสี านักงานย่อยในภูมภิาคในรปูแบบ Satellite Campus อกีจ านวน 5
แห่ง เพื่อเป็นเครอืข่ายในการท างานและประสานงานในพืน้ทีภู่มภิาค อนัไดแ้ก่ 1) ศูนยค์วามร่วมมอืมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเล้าธนบุร ีเพื่อมูลนิธโิครงการ
หลวงและกจิกรรมวชิาการ ตัง้อยู่ ณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ล้านนา จ.เชยีงใหม่ 2) ศูนย์การเรยีนรูอ้มก๋อย 
ตัง้อยู่ ณ อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 3) ศูนยป์ระสานงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรเีพื่อสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิพื้นที่น่าน ตัง้อยู่ ณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน4) ศูนย์การเรยีนรู้
โรงงานหลวงอาหารส าเรจ็รปูที ่3 อ.เต่างอย ตัง้อยู่ ณ อ.เต่างอย จ.สกลนคร และ 5) ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนโรงงาน
หลวงอาหารส าเรจ็รปูที ่4 อ.โนนดนิแดง และหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิชุมชน อ.โนนดนิแดง ตัง้อยู่ ณ อ.โนนดนิแดง 
จ.บุรรีมัย ์(เอกสารหมายเลข 5.1.1.7) 

2. ด าเนินงานในลกัษณะบรูณาการโจทยว์จิยัในพืน้ที ่(Area Base Approach) และพฒันาโจทยว์จิยั
ที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไกร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมเรยีนรู้ ในรูปแบบ Bottom-up จาก
ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกนัในการตอบโจทย์
ชุมชนได้อย่างมเีอกภาพ ประสทิธภิาพและประสิทธผิล ยกตวัอย่างเช่น การจดัท าแผนแม่บทระยะ 5 ปี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเพื่อสนบัสนุนมลูนิธโิครงการหลวง (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) 

ทัง้นี้ มจธ. ได้จดัสรรงบประมาณเริม่ต้น (Seed Money) ใหแ้ก่ ศวช. ส าหรบับรหิารจดัการและ
พฒันาขอ้เสนอโครงการ เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 4.5 ลา้นบาทต่อปีโดยในปี  
2555ศวช. และ RSC ได้รบังบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกจ านวน6 แห่งเป็นเงนิ 34.6 ล้านบาท(เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.9) คดิเป็นอตัราส่วน Seed Money ต่องบประมาณภายนอก 1 : 7.7  

 

2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
มจธ. ได้บูรณาการโครงการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งมติกิระบวนการเรยีนรูท้ี่

นอกเหนือจากการศกึษาภายในมหาวทิยาลยั โดยผ่านวชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตรเ์พ่ือการ
ด าเนินชีวิต วิชา GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเท่ียวการฝึกงานภาคฤดูรอ้น และ วชิา Senior Project 
ซึง่จะช่วยพฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาในชัน้เรยีนมา
ประยุกต์ใชแ้ก้ปญัหาในสถานการณ์จรงิ โดยก่อนที่อาจารยจ์ะมอบหมายนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีกบั
ภาคอุตสาหกรรมหรอืชุมชน อาจารย ์นกัวจิยั หรอืเจา้หน้าทีข่อง มจธ. จะเขา้ไปในองคก์รหรอืชุมชนเพื่อศกึษา
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ปญัหาและความต้องการ น ากลบัมาเป็นขอ้มลูก าหนดโจทยก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษา (Project Base/Problem 
Base Learning) ส าหรบังานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน มดีงัต่อไปนี้ 

2.1 GEN111 (วชิาบงัคบัของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1) และ GEN441 (วชิาเลอืกของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3  
และ 4) ทัง้ 2 รายวชิา เป็นวชิาที่จดัให้บุคลากรของหน่วยงาน ศวช. ร่วมบรรยายและให้ค าปรกึษาในการลง
พืน้ทีท่ าโครงการแก่นกัศกึษา ซึง่โครงการในรายวชิา GEN 111 จะด าเนินในเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มจธ. อนัไดแ้ก่ 
เขตบางมด บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางบอน และจงัหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมมีความ
หลากหลาย อาท ิการปรบัปรุงภูมทิศัน์ /จดัสวน ปรบัปรุงห้องสมุดของโรงเรยีน จดัท าป้ายความรู ้(อาเซยีน 
ความรูว้ชิาการ) กจิกรรมสนัทนาการ เก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากน้ียงัมโีครงการ Community 
based trip ซึง่ใหน้กัศกึษาในวชิา GEN 441 รวมกลุ่มกนั 4 - 5 คน ลงพืน้ทีส่ ารวจชุมชนย่านบางมด เพื่อหาสิง่
ทีน่่าสนใจในสรา้งเสน้ทางการท่องเทีย่วขึน้มาดว้ยตนเอง (ภายใน 1 วนั) และจดัท านิทรรศการเพื่อรายงานผล
การจดักจิกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1 - 5.1.2.2) 

2.2 การฝึกงานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(วชิาบงัคบัภาคฤดรูอ้นของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3)  
หน่วยงาน RSC รบันกัศกึษาชัน้ปีที ่3 เพื่อฝึกงานภาคฤดรูอ้นเป็นประจ าทุกปีในพืน้ทีข่องมลูนิธโิครงการหลวง
และโครงการตามพระราชด ารสิ าหรบัปี 2555 มนีักศกึษาภาควชิาวศิวกรรมเคม ี2 คน ฝึกงาน เรื่อง การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องอบในการลดต้นทุนของสตรอเบอรร์ีอ่บแหง้ และ เรื่อง การบรหิารจดัการการ
ใช้พื้นที่คลงัสนิค้าณ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ที่ 1 (บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่) (เอกสารหมายเลข
5.1.2.3 - 5.1.2.4) นกัศกึษาภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลฝึกงานเรื่องการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซนิ
ขนาดเล็กโดยใช้ก๊าซชวีมวลจากถ่านไม้ เพื่อน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ในระบบต้นแบบผลติไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าโดยใชก๊้าซชวีมวลขนาดเลก็มากส าหรบัศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” ณ อ.อม
ก๋อย จ.เชยีงใหม่ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.5) และนักศกึษาภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม ฝึกงานเรื่องบญัชี
ตน้ทุนสิง่แวดลอ้มของผกัปวยเหลง็ ณ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแมป่นูหลวง จ.เชยีงใหม่ 

นอกจากนี้ยงัมนีกัศกึษาต่างสถาบนัการศกึษาและต่างชาตมิาร่วมฝึกงานในพืน้ที ่อ.บ่อเกลอื จ.น่าน 
ดงันี้ 1) นักศกึษาจากวทิยาลยัเกษตรล าพูน จ านวน 5 คน ฝึกงานเรื่องการปลูกสตรอเบอร์รีแ่ละช่วยวาง
แผนการผลติผกัใหแ้ก่โรงเรยีนบ้านสปนั 2) นักศกึษาจาก Cornell University ประเทศสหรฐัอเมรกิา ฝึกงาน
ดา้นแปรรปูอาหาร ช่วยออกแบบผลติภณัฑข์องกลุ่มผลติชาขา้วสาล ีทีบ่า้นผาคบั (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6)  
และนักศึกษาจาก Auburn University ฝึกงานเรื่องการปลูกสตรอเบอร์รี่ ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ อีกทัง้ยงัมี
นักศกึษาของ มจธ. เองยงัมกีารฝึกงาน/ศกึษาดูงานต่างประเทศ ของนักศกึษาสายวชิาการจดัการทรพัยากร
ชวีภาพ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนการเรยีนรู้เทคโนโลยทีางการ
เกษตรและวถิีชีวิตระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ” ณ แขวงจ าปาสกั ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพื่อเรยีนรูก้ารท างานกบัชุมชนของส านักงานพฒันาชนบท การสรา้ง
ความรว่มมอืดา้นวชิาการ และเพื่อเรยีนรูว้ถิชีวีติของคนในชุมชน การประกอบอาชพี และความหลากหลายทาง
ประเพณแีละวฒันธรรมในชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.1.2.7) 

2.3 วชิา Senior Project เป็นวชิาบงัคบัของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยของทุกคณะซึง่โครงงานส่วน 
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ใหญ่ทีบุ่คลากรของหน่วยงาน ศวช. และ RSC ใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา เป็นโครงงานทีม่กีารบูรณาการเพื่อให้
ใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีไ่ดจ้รงิ เช่น โครงงานการออกแบบและเลอืกสขีองแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าทีเ่หมาะสมต่อ
การควบคุมการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้เบญจมาศ ณ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหว้ยลกึ และเบญจมาศตดัดอก 
ณศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นโครงงานของนักศกึษาวศิวกรรมไฟฟ้า โครงงานการ
ควบคุมอุณหภูมใินโรงเรอืนกุหลาบดว้ยตาข่ายกรองแสง 2 ชัน้ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.8) ณ ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงปางดะ และโครงงานการลดแรงลมที่กระท าต่อโรงเรอืนการเกษตรด้วยการปรบัรูปทรงหลงัคา
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 5.1.2.9) (ก าลงัจะทดสอบ ณ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีท่ีสู่งกว่า
ระดบัน ้าทะเลมากกว่า 1,000 เมตร เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเรว็ลมสูง) ซึง่โครงงานทัง้ 2 เป็นของนักศกึษา
วศิวกรรมเครื่องกล และโครงงานตู้อบผา้หลอดอนิฟาเรด (The Infrared Lamp Clothes Dryer) (ซึง่เป็นของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.10) เป็นตน้ 

2.4 มจธ. รว่มกบั มทร.น่าน พฒันาหลกัสตูรส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรพีืน้ทีห่่างไกล โดย 
เน้นดา้นเกษตรกรรม (พชืศาสตร ์สตัวศาสตร ์และประมง ) (เอกสารหมายเลข 5.1.2.11) ซึง่เป็นนักศกึษาทุน
พระราชทาน และทุนพฒันาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลอื ให้ส าเรจ็การศึกษาและสามารถหาเลี้ยงชพีอยู่ในพื้นที่ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.12) 

2.5 การบรูณาการความสามารถสหวทิยาการ (multidisciplinary) ใหบ้รกิารวชิาการการเรยีนการ 
สอน และพฒันาศกัยภาพนักศกึษาจากประสบการณ์การท างานจรงิ โดยผ่านโครงการ SMART (Student 
Multidisciplinary Applied Research Team) ของ มจธ. ร่วมมอืกบั Cornell University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.13) เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ทัง้สองมหาวิทยาลยัมโีอกาสเรยีนรู้และสร้าง
เครอืข่าย ตลอดจนวธิกีารท างานร่วมกนัขา้มสาขาวชิา อกีทัง้ยงัเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรม โดยในปี2555-56 
โครงการ SMART ได้ด าเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านนางอยต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลติขา้วกลอ้งงอกใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละศกึษาความเป็นไปไดข้องแผน
ธุรกจิและการตลาด 

ส าหรบัโครงการรากแก้ว (ซึ่งเป็นโครงการที่เปลี่ยนชื่อมาจากโครงการ SIFEและ Enactus) เป็น
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อปลูกฝงัความมจีติอาสาและความรบัผดิชอบแก่นักศกึษาทีม่ต่ีอสงัคม โดยมกีาร
จดัประกวดระดบัประเทศ เพื่อใหน้ิสติ-นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด ดว้ยการน า
ความรู้จากสาขาต่างๆ ส าหรบัแก้ปญัหาเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนนัน้ๆโดยในปี 2555-56 
นกัศกึษาไดจ้ดัท าโครงการ “ขา้วโพด โคนม วถิชีวีติทีพ่นัผกู ปลกูจติส านึกทีย่ ัง่ยนื” ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากมลูนิธริากแกว้และท าต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา (เอกสารหมายเลข 5.1.2.14) 

2.6 มจธ. มนีโยบายทีจ่ะคน้หาและพฒันาศกัยภาพของผูพ้กิาร เพื่อใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถ  
สมรรถนะ และทกัษะทีเ่หมาะสมทีจ่ะประกอบอาชพี สรา้งคุณประโยชน์ต่อสงัคม เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง 
และเป็นทีย่อมรบัในสงัคมไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิน าไปสู่การเปลีย่นทศันคตขิองสงัคม ว่าผูพ้กิารเป็นภาระทีต่้อง
ดูแล เป็นผู้พกิารสามารถประกอบอาชพีและเป็นที่ต้องการของสงัคมได ้มจธ. จงึแต่งตัง้คณะท างานโครงการ
ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูพ้กิารสู่ภาคอุตสาหกรรม  และไดม้กีารลงนามความร่วมมอืระหว่าง มจธ.และกรม



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

5 - 6 บทที ่2 

พฒันาฝีมอืแรงงาน ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของคนพกิารแห่งชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์เพื่อด าเนินโครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผู้พกิารสู่ภาคอุตสาหกรรม เมื่อ
วนัที ่12 ธนัวาคม  2555 โดยมโีครงการทีด่ าเนินงานในรอบ 8 เดอืนทีผ่่านมา ประกอบดว้ย1) การจดัเสวนาให้
ความรูค้วามเขา้ใจกบัสถานประกอบการณ์เรื่อง “การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัคนพกิารเขา้ท างานในสถาน
ประกอบการ” 2) จดัอบรมเพื่อเพิม่ความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพใหค้นพกิารเพื่อใหส้ามารรถท างานไดใ้นสถาน
ประกอบการและที่บ้าน 3) การจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาการให้กับอาจารย์โรงเรยีน 
อาชวีพระมหาไถ่ พทัยา จ.ชลบุร ีและเครอืข่ายภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ(เอกสารหมายเลข 5.1.2.15) 
 

3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
นอกจากการน าโครงการบริการวิชาการมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับการเรียนการสอนแล้ว 

หน่วยงาน ศวช. และ RSC ได้น าโครงการบริการวิชาการมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับการวิจัยด้วย
เช่นเดยีวกนั โดยผ่านกระบวนการน าโจทยข์องชุมชนมาก าหนดเป็นหวัข้องานวจิยัของอาจารย์หรอืนักวจิยั      
และ/หรอืเป็นหวัข้อวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ซึ่งผลงานวจิยัที่ได้สามารถน าไปสู่การใช้
ประโยชน์จรงิในพื้นที่ และยงัเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อาจารย์สามารถน าไปใช้ในการท าวจิยัในอนาคต อีกทัง้
สามารถน าไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศกึษาในชัน้เรยีน ตวัอย่างการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบั
งานวจิยั มดีงันี้ 

3.1 โครงการ “หมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื” ด าเนินงาน ณ บา้นหนองกระทุ่ม 
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เป็นโครงการทีพ่ฒันาต่อยอดมาจากโครงการ “การวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการ
สรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานและระบบเกษตรยัง่ยนืในการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิของชุมชน กรณีศกึษาบา้น
หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐมซึง่เป็นโครงการทีท่ ัง้ 2 หน่วยงาน (ศวช. และ RSC) ร่วมกนัน าโจทย์
วจิยัของชุมชนหนองกระทุ่ม โดยน าความรู้ด้านวิศวกรรมและการเกษตรมาตอบโจทย์ในด้านพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มจากทรพัยากรที่มใีนทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชนใหด้ขีึน้
และสรา้งชุมชนตน้แบบเพื่อการพึง่ตนเองดา้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื (เอกสารหมายเลข 5.1.3.1) 

3.2 โครงการ “บทบาทของเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่คุณภาพฝกัและแนวทางการลด 
ระยะเวลาในการบ่มฝกัวานิลลา” เป็นโครงการวจิยัด้านเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยวที่นักวจิยั ศวช. ร่วมกบั
อาจารยจ์ากคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมจธ. น าโจทยว์จิยัจากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงขุนวางเพื่อ
เพิม่คุณภาพของฝกัวานิลลา และลดระยะเวลาการบ่มฝกัหลงัการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตามผลงานวจิยัเรื่อง
ดงักล่าวยงัต้องการมงีานวจิยัเรื่องอื่นๆ รองรบั เช่น โครงการ “การออกแบบตู้บ่มอนิฟาเรดเพื่อใชบ่้มฝกัวานิล
ลา” (ทุนสภาวจิยั ปี 2556) โครงการ “การพฒันาการบ่มฝกัระบบปิดในการผลติฝกัวานิลลาทีม่คีุณภาพและเป็น
มาตรฐาน” (ทุนมูลนิธโิครงการหลวง ปี 2556) เพื่อตอบโจทย์และน าไปใช้งานในพื้นที่ได้จรงิในอนาคต 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.2) 

3.3 โครงการ “การพฒันาเตาบ่มหวัพนัธุด์องดงึศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองเขยีว”สบืเนื่องจาก 
แต่เดมิศูนยใ์ชว้ธิพีกัหวัพนัธุ ์(น ้าหนัก 100 กรมั) ดว้ยวธิกีารบ่มโดยใชห้ลอดไฟ (ชนิดไส)้ ทีแ่ขวนในกระโจม
พลาสติก ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติที่มอุีณหภูมใินพื้นที่อยู่ในช่วง 10–30 ºC ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา
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กลางวนั/กลางคนื หรอืฤดูกาล และต้องใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดอืน จงึสามารถน าหวัพนัธุม์าปลูกลงดนิได ้
แต่วธิกีารดงักล่าวท าให้อตัราการงอกของหวัดองดงึไม่สม ่าเสมอ (อตัราการงอก ประมาณ 40 %) และใช้
เวลานานในการบ่ม ด้วยเหตุนี้นักวจิยั RSC จงึน าโจทยด์งักล่าว มาพฒันาเตาบ่มหวัพนัธุท์ีอุ่ณหภูม ิ30±2ºC 
ซึง่เป็นอุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของหวัพนัธุแ์ละใชบ้่มหวัพันธุไ์ดป้ระมาณ 5,000 หวั/รอบ โดย
แต่ละรอบการบ่มใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน (อตัราการงอก ประมาณ 80-90 %) ขณะนี้เตาอบดงักล่าวได้
น าไปใชง้านจรงิในพืน้ที ่อย่างไรกต็ามยงัต้องมกีารพฒันาเตาอบต่อเนื่อง เพื่อใชบ้่มหวัพนัธุจ์ ิว๋ทีม่นี ้าหนักน้อย
กว่า 1 กรมั ต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.1.3.3) 

3.4 มจธ. รว่มกบัสถาบนัอุดมศกึษาและเครอืขา่ยพนัธมติรทัง้ในและนอกพืน้ทีใ่นการพฒันาโจทย์ 
วจิยัร่วมกบักลุ่มเป้าหมายและท าวจิยัเชงิบูรณาการร่วมกบัสถาบนัเครอืข่ายอาท ิมจธ. ร่วมกบั มทร.เชยีงใหม่
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการท าวจิยั เรือ่ง “การทดสอบความสกึหรอของเครื่องยนต์เบนซนิขนาดเลก็
ทีใ่ชก๊้าซชวีมวล/ก๊าซ LPG เป็นเชือ้เพลงิ”เพื่อน าผลการศกึษาน้ีไปใชใ้นโครงการระบบต้นแบบผลติไฟฟ้าจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยใชก๊้าซชวีมวลขนาดเลก็มากส าหรบัศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
ณ อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม ่(เอกสารหมายเลข 5.1.3.4) 

3.5 โครงการพฒันาบุคลากรรุน่ใหม ่(The New Academic Staff: The NAS) เป็นโครงการทีมุ่ง่ 
สรา้งและพฒันาความเขม้แขง็ ของ มจธ. เพื่อตอบโจทยข์องสงัคมและประเทศชาตใินระยะยาว โดยด าเนินการ
กบักลุ่มเป้าหมาย  อาจารยแ์ละนักวชิาการ กลุ่มเยาวเรศที่มอีายุงานใน  มจธ.ไม่เกนิ / ปี มเีป้าหมายหลกั 4 
ประการประกอบด้วย 1) เพื่อพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นครู/นักวจิยัมอือาชพี  2)มทีกัษะด้านการวจิยั 
3) หล่อหลอมให้รู้จกั เข้าใจวฒันธรรมที่ดีงามของ มจธ. และ 4) หล่อหลอมและขดัเกลาให้มีจติสาธารณะ
ด าเนินงานโดยคดัเลอืกบุคลากรรุน่ใหม ่ประมาณรุน่ละไมเ่กนิ 30 คน โดยคละภาควชิา และต่างหน่วยงาน เพื่อ
พฒันาเครอืข่ายพนัธมติรการท างานเป็นทมี  สหวทิยาการที่เขม้แขง็ภายใน มจธ. โดยจดั การฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การระดมสมอง การศกึษาดูงาน การสรุปและถอดบทเรยีนเป็นระยะๆการส่งเสรมิพฒันานวตักรรม
การจดักระบวนการเรยีนรู ้ส าหรบันักศกึษาในรูปแบบใหม่ๆ การพฒันาโจทยว์จิยั สหวทิยาการ ภายใต้การ
ท างานเป็นทมีวจิยั ของ The NAS เป็นหลกัสูตรแบบเขม้ขน้ สปัดาหล์ะ 4 วนั ต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 เดอืน ซึ่ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มาเป็นรุ่นที ่4 (เอกสารหมายเลข 5.1.3.5) โดยในปีนี้มอีาจารยจ์ากหน่วยงานต่างๆ 
เขยีนขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนงานวจิยัในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ
จ านวน 3 โครงการ ดงันี้คอื 

1) โครงการ “พฒันาระบบการจดัการคุณภาพดอกคาโบมายล์ กรณีศกึษาศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
สะโงะ๊ จ.เชยีงราย ซึง่ประกอบดว้ย 3 โครงการยอ่ย คอื  

1.1) โครงการศกึษาออกแบบและพฒันาเตาอบแหง้ผลผลติทางการเกษตร  
1.2) โครงการพฒันาระบบการจดัการคุณภาพและระบบการผลติชาดอกคารโ์มมายล์  
1.3) โครงการฝึกอบรมการผลติ ผลติภณัฑช์าคารโ์มมายลแ์ละการผลติสื่อประชาสมัพนัธ ์ 

2) โครงการ “การเพาะเลีย้งปลวกเพื่อเป็นอาหารไก่และปลาในเขต อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่”   
3) โครงการ “วจิยัผนงัโปรง่ลมแบบมเีงือ่นไขส าหรบัโรงเรอืนจา้วพายุ” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.6) 
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4. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

 มจธ. มกีลไกการประเมนิความความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการ
สอนและการวจิยัดงันี้ 

 4.1 การประเมินการบรูณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน 
มจธ. มวีธิปีระเมนิการบรูณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนโดยผ่านแบบประเมนิการสอน

ตามกลไกของมหาวทิยาลยั อกีทัง้ในการปฏบิตังิานในพืน้ทีข่องนักศกึษายงัมกีลไกตดิตามความก้าวหน้าและ
อุปสรรคการด าเนินโครงการจากอธิการบดีและผู้บริหารระดบัสูงเป็นประจ าทุกเดือน  (เอกสารหมายเลข 
5.1.4.1) โดยมีอาจารย์ผู้สอนหรือนักวิจ ัย ท าหน้าที่เป็นอาจารย์เอื้ออยู่ในพื้นที่ที่นักศึกษาเข้าไปฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีตลอดเวลา ทัง้นี้การตดิตามและประเมนิผลโครงการต่างๆ เป็นไปตามค าสัง่ของ มจธ.ที ่
588-589/2554 เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลยักบัชุมชนและสงัคม และส่งเสรมิกจิการ
มลูนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิตามล าดบั (เอกสารหมายเลข 5.1.4.2 - 5.1.4.3) 

 

4.2 การประเมินการบรูณาการงานบริการวิชาการกบัการวิจยั 
 มจธ. มวีธิปีระเมนิการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการวจิยัโดยผ่านกลไก 2 ลกัษณะ คอื 

ลกัษณะแรกถ้าเป็นวิทยานิพนธ์จะใช้กลไกการตรวจสอบคุณภาพงานวิจยัตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ลกัษณะที่สองถ้าเป็นงานวิจยัที่มโีจทย์ในการเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ปญัหาให้แก่ชุมชนในพื้นที่จะมีการ
ประเมนิ 2 กลไก คอื 1) เป็นการตดิตามและประเมนิผลงานวจิยัในพื้นที่ปฏบิตังิานของ มจธ.กบัชุมชนและ
สงัคม โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจที่มต่ีองานวจิยัในชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคยีง มจธ.และเขตปรมิณฑล 
เช่น การประเมนิของชุมชนที่มต่ีอโครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื อ.ก าแพงแสน จ.
นครปฐม” เรือ่ง การใชป้ระโยชน์และการบ ารงุรกัษาบ่อก๊าซชวีภาพแบบถุงหมกัพวีซี ีและการจดัการปุ๋ ยส าหรบั
ข้าวโพดฝกัอ่อน (เอกสารหมายเลข 5.1.4.4) และ2) การติดตามและประเมนิของมูลนิธโิครงการหลวงและ
โครงการตามพระราชด าร ิโดยอธกิารบดแีละผูบ้รหิารระดบัสูงเดนิทางไปประชุมและประเมนิผลร่วมกบันักวจิยั
ในพืน้ทีแ่ละเครอืข่ายพนัธมติร ซึง่จะมรีอบตดิตามเป็นประจ าโดยเฉลีย่เดอืนละ 2 – 3 วนั (เอกสารหมายเลข 
5.1.4.5)  
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรงุการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

5.1 การน าผลการประเมินมาปรบัปรงุการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการ 
สอน 
 หน่วยงานจะมีการติดตาม ประเมินการฝึกงานของนักศึกษาเมื่อฝึกงานได้ประมาณ 2-3 
สปัดาห ์โดยอาจารย/์นักวจิยัเป็นผูป้ระเมนิผลและชีแ้นะจากนัน้นักศกึษาฝึกงานจะน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไป
ปรบัปรุงแก้ไขในช่วงเวลาฝึกงานที่เหลอือาท ิการฝึกงาน เรื่อง “การบรหิารจดัการการใช้พืน้ที่คลงัสนิค้า ณ 
โรงงานหลวงอาหารส าเรจ็รปู ที ่1 (บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่)” เนื่องจากสนิคา้ “ดอยค า” มหีลายประเภท 
หลายรูปแบบ และมปีจัจยัการผลติเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารจดัหารปูแบบการจดัการคลงัสนิคา้มจี านวนมาก
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และหลากหลาย ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถจดัการกบัปญัหาดงักล่าวได้ จงึได้มกีารแนะน าในเรื่องล าดบัการใช้
ปจัจยัการผลติ การส่งออกสนิคา้และน าเขา้วตัถุดบิการผลติ เพื่อประกอบรปูแบบในการจดัการคลงัสนิคา้ในการ
ฝึกงาน 
 นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตามประเมนิผลการท าโครงการ ณ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆ และ
น ามาปรบัปรุงเป็นโครงงานในวชิา Senior Project เช่น ในปีทีผ่่านมา ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงที่ตัง้อยู่ใน
พืน้ทีท่ีส่งูกว่าระดบัน ้าทะเลมากกว่า 1,000 เมตร ซึง่มกัมลีมกรรโชกแรงในบางฤดู และเมื่อมกีารสรา้งโรงเรอืน
เพื่อปลูกพชื โรงเรอืนมกัเสยีหาย/ถูกท าลายเนื่องจากไม่สามารถต้านแรงลม ซึง่มสีาเหตุมาจากการออกแบบ
โครงสรา้งและรปูแบบโรงเรอืนทีย่งัไม่ทนทานต่อแรงลมตลอดจนการใชว้สัดุยงัไม่เหมาะสม ดว้ยเหตุนี้จงึน าผล
การประเมนิดงักล่าวมาปรบัปรุงโดยให้นักศกึษาวศิวกรรมเครื่องกล ชัน้ปีที ่4 จดัท าโครงงาน เรื่อง การลด
แรงลมที่กระท าต่อโรงเรอืนการเกษตรด้วยการปรบัรูปทรงหลงัคาภายนอก โดยปรบัปรุงหลงัคาจากรูปแบบ  
ก.ไก่ ทีม่กีารเปิดช่องให้อากาศผ่านเพยีงด้านเดยีว เป็นรปูแบบ ก.ไก่ประยุกต์ ที่มกีารเปิดช่องใหอ้ากาศไหล
เขา้จากดา้นหน่ึงและออกในดา้นตรงขา้ม โดยมกีารออกแบบและจ าลองการท างานเพื่อหาขนาดความกวา้งของ
ช่องอากาศทีเ่หมาะสมต่อการตา้นแรงลม (เอกสารหมายเลข 5.1.5.1) 

5.2 การน าผลการประเมินมาปรบัปรงุการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการวิจยั 
หน่วยงานมกีารน าผลการประเมนิไปพฒันาแผนและกระบวนการตลอดจนผลสมัฤทธิร์ะหว่าง 

งานบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั โดยถ้าผลการประเมนิพบว่างานวจิยัมปีญัหาหรอืงานวจิยั
ยงัไม่บรรลุเป้าหมายจะมกีารท างานวจิยัเชงิลกึหรอืต่อยอดงานวจิยัเพื่อปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่ได้รบัจากการ
ประเมนิ เช่น  

 1) โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้สารชวีภาพแทนสารเคมแีละการพฒันาวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผูป้ลกูสตรอเบอรร์ีใ่นพืน้ที ่อ.นาแหว้ จ.เลย” ซึง่ในปีทีผ่่านมา การปลกูตน้ไหลสตรอเบอรร์ีใ่นดนิยงัมี
อตัราส่วนต้นแม่ต่อการเกิดต้นไหลจ านวนน้อย นัน่คอืเป็น 1:30 หลงัจากการประเมนิงานวจิยันี้จงึมกีาร
ปรบัปรงุวธิกีารปลกูตน้แมพ่นัธุ ์โดยปลกูในถุงพลาสตกิด าแทนการปลูกในดนิ และการใชน้ ้าหมกัจากฉี่ไสเ้ดอืน
เพื่อใชเ้ป็นฮอรโ์มนกระตุน้การเตบิโตของพชื ดงันัน้คาดว่าในปีนี้จะไดอ้ตัราส่วนแมพ่นัธุต่์อการเกดิต้นไหล เป็น 
1:40 (เอกสารหมายเลข 5.1.5.2) 

 2) โครงการ “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรชานเมืองอย่างยัง่ยืนเพื่อการ
พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ”ด าเนินการในพืน้ทีเ่ขตทุ่งคร ุบางขุนเทยีน ราษฎรบ์ูรณะ และบางบอน จ านวน 250 คน 
จากการท าประเมนิน าร่องก่อนด าเนินงานโครงการในพืน้ที่ พบว่าเกษตรกร ประสบปญัหาในเรื่องความเสื่อม
โทรมของสภาพดนิ การระบาดของศตัรพูชืรุนแรงขึน้ ต้นทุนการผลติมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี รายไดจ้ากสวนไม่
เพยีงพอส าหรบัเลี้ยงครอบครวั และเมื่อมปีญัหาไม่มผีู้ให้ค าปรกึษา ดงันัน้โครงการจงึใช้แนวทางการพฒันา
เกษตรชานเมอืงตามแนวปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ประเมนิไดว้่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัพึง่ตนเองไม่ไดใ้น
แง่เศรษฐกจิและระบบการผลติ ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึท าการปรบัปรุงระบบการผลติของเกษตรกรก่อน โดยร่วม
พจิารณาและเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารเคม ีปุ๋ ยเคม ีพชืพนัธุ์ใหม่ทีเ่หมาะสมกบัเกษตรกร อกีทัง้ยงัใหข้อ้มูล
ข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมกนัแก้ปญัหา จากนัน้น าผลการประเมนิมาพฒันาต่อยอดในเฟส
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ต่อไป โดยหาแนวทางในการเพิม่มลูค่าสนิคา้และผลกัดนัใหเ้กดิตลาดชุมชนภายใต้การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เอง (เอกสารหมายเลข 5.1.5.3) 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

5.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม 
5.1.1.2 แผนกลยทุธส์ านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
5.1.1.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกจิการมลูนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ
5.1.1.4 แผนกลยทุธส์ถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
5.1.1.5 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีปี 2555 หน้า 154-177 
5.1.1.6 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 
5.1.1.7 ส านกังานยอ่ยหรอืเครอืขา่ยประสารงานในพืน้ทีภู่มภิาค 
5.1.1.8 แผนแมบ่ทศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงปี 2555 – 2559 
5.1.1.9 สรปุงบประมาณ ปี 2555 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 

หน้า 88-90 
5.1.2.1 แผนการเรยีนการสอน GEN 111 
5.1.2.2 แผนการเรยีนการสอน GEN 441 
5.1.2.3 ฝึกงาน “การปรบัปรงุประสทิธภิาพของเครือ่งอบในการลดตน้ทุนของสตรอเบอรร์ีอ่บแหง้” 
5.1.2.4 ฝึกงาน “การบรหิารจดัการการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ ณ โรงงานหลวงอาหารส าเรจ็รปู ที ่1” 
5.1.2.5 ฝึกงาน “การศกึษาสมรรถนะของเครือ่งยนตเ์บนซนิขนาดเลก็โดยใชก๊้าซชวีมวลจากถ่านไม้” 
5.1.2.6 เวปไซตค์ณะสถาปตัยกรรรมศาสตรแ์ละการออกแบบท ากจิกรรมรว่มกบั Cornell University 

http://www.arch.kmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid
=299 

5.1.2.7 โครงการแลกเปลีย่นการเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีางการเกษตรและวถิชีวีติระหว่างไทยกบั สปป.ลาว 
5.1.2.8 วทิยานิพนธ ์การลดอุณหภูมใินโรงเรอืนควบคุมสภาวะส าหรบักุหลาบ Hybrid Rosa ดว้ยการ

กรองแสงแบบหลายระดบั 
5.1.2.9 วทิยานิพนธ ์การลดแรงลมทีก่ระท าต่อโรงเรอืนการเกษตรดว้ยการปรบัปรงุทรงหลงัคา

ภายนอก 
5.1.2.10 ปรญิญานิพนธ ์เรือ่ง ตูอ้บผา้หลอดอนิฟราเรด 
5.1.2.11 รายงานมหาวทิยาลยักบัชุมชน หน้า 44 – 45 
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5.1.2.12 ขอ้มลูทุนพระราชทาน 
5.1.2.13 สรปุการด าเนินงานปฏบิตังิานเชงิวชิาการ โครงการ SMART 
5.1.2.14 แบบเสนอโครงการรากแกว้ปี 2556 
5.1.2.15 แบบเสนอโครงการขอรบัทุนสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ปี  

2556 
5.1.3.1 โครงการหมู่บา้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื 
5.1.3.2 โครงการ บทบาทของเอนไซมท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเพิม่คุณภาพ 
5.1.3.3 โครงการเตาบ่มหวัพนัธุด์อกดองดงึ 
5.1.3.4 โครงการการทดสอบความสกึหรอของเครือ่งยนตเ์บนซลิขนาดเลก็ทีใ่ชก๊้าซชวีมวล LPG เป็น

เชือ้เพลงิ 
5.1.3.5 โครงการพฒันาบุคลากรรุน่ใหม ่  
5.1.3.6 บนัทกึขอ้ความขออนุมตัใินหลกัการด าเนินโครงการและขออนุมตังิบประมาณสนับสนุน 
5.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานสนบัสนุนมลูนิธโิครงการหลวง ประจ าเดอืน สงิหาคม 2555 
5.1.4.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม 
5.1.4.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกจิการมลูนิธโิครงการหลวง 
5.1.4.4 รายงานความพงึพอใจต่อการถ่ายทอดเทคโนโลย ีภายใต้โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทน

และเกษตรยัง่ยนื” 
5.1.4.5 สรปุรายงานตดิตามงานตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดารพฤษภาคม 2556 
5.1.5.1 โครงการ การลดแรงลมทีก่ระท าต่อโรงเรอืนการเกษตรดว้ยการปรบัรปูทรงหลงัคาภายนอก 
5.1.5.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชส้ารชวีภาพแทนสารเคมี

และการพฒันาวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูป้ลกูสตรอเบอรร์ีใ่นพืน้ที ่อ.นาแหว้ จ.เลย 
5.1.5.3 สรปุผลการด าเนินงานเพื่อการปรบัปรงุโครงการ “โครงการวจิยัและพฒันาระบบการเกษตรชาน

เมอืงอยา่งยัง่ยนืเพื่อการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ” 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ความสามารถในการใหบ้รกิารทางวชิาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพทีส่นอง
ความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวชิาชพี สงัคมได้อย่างมคีุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บรกิารทางวชิาการ (2) การสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้
ใหบ้รกิารทางวชิาการและการเผยแพรค่วามรูน้ัน้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารส ารวจความต้องการของชุมชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบนั 

2. มคีวามร่วมมอืด้านบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบนั

และเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการตามจดุเน้นของสถาบนั 

 ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี แบ่งโครงสรา้งองคก์รออกเป็น 2 ส่วนงาน ดงันี้   
1. ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มงานสนบัสนุนบรกิารวชิาการ 
- กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร 

2. ศูนยค์วามเชีย่วชาญเฉพาะ จ านวน 14 ศูนย ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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 ซึง่ศูนยค์วามเชีย่วชาญทัง้ 14 หน่วยงาน มภีารกจิในการท าวจิยั บรกิารวชิาการ และการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี(เอกสารหมายเลข 5.2.1.1)  โดยมสี านักงานผู้อ านวยการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนิน
กจิกรรม เพื่อใหภ้าพรวมของการด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีม่หาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
          ทัง้นี้ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลย ี สวท.มหีน่วยงานหลกัที่ดูแลภารกจิดา้นนี้ คอื ศูนยบ์ูรณา
การเทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) และส านักงานเทคโนโลย ีSMEs (UTO)  โดยในปี 2556 ศูนย ์
TiTEC  ไดน้ า Model “Mapping and Matching for Regional Innovation Technology (M&M) มาช่วยในการ
บรหิารจดัการงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี   ซึ่งได้น ามาใช้ในการด าเนินโครงการจดัท าแผนยุทธศาสต ร์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเหด็ในพืน้ทีภ่าคตะวนัตก (เอกสารหมายเลข 5.2.1.2) และเสนอขอรบัทุน
สนบัสนุนต่อ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร ์  เนื่องจาก
เป็นเขตพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบและเป็นฐานทีต่ ัง้ของวทิยาเขตแห่งใหม่ของมหาวทิยาลยั   โดยการด าเนินการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้วย Model  M&M สามารถแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ 
ดงัต่อไปนี้ 
          ขัน้ตอนที ่1  การจดัทมีงานและท าแผนงาน หรอื ขอ้เสนอโครงการ  
          ขัน้ตอนที ่2  การท าแผนยุทธศาสตรแ์ละฐานขอ้มลูของผู้ประกอบการ (Demand Side) และผูใ้ห้
เทคโนโลย ี(Supply Side)   ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะมกีารจดักจิกรรมเพื่อเก็บขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายทัง้ 2 กลุ่ม  
โดยวธิกีารหาขอ้มลูในฐานขอ้มลูต่าง ๆ  การลงพืน้ที ่รวมถงึการจดัสมัมนาเพื่อระดมสมองและรวบรวมประเดน็
ปญัหา หรอืความต้องการของผู้ประกอบการ และรวบรวมงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเห็ด   
และอาจต้องมกีารประเมนิระดบัความพรอ้มของงานวจิยัในเชงิการน าไปประยุกต์ใชแ้ละเชงิพาณิชยด์ว้ย  โดย
ขอ้มลูทัง้หมดจะถูกน าไปจดัท าเป็นฐานขอ้มลูอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปใชใ้นขัน้ตอนการคดัเลอืกในขัน้ตอนที ่3 
ต่อไป 
         ขัน้ตอนที ่3  การคดัเลอืกและจบัคู่ของ ผูป้ระกอบการ กบั ผูใ้หเ้ทคโนโลย ี  
โดยผลจากการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยดีว้ยการน า Model “Mapping and Matching for Regional 
Innovation Technology”  หากสัมฤทธิผ์ลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หน่วยงานจะด าเนินการขยายผลการ
ด าเนินการไปสู่การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองหน่วยงานอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 

 
และการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชนและสงัคมของหน่วยงานมกีารแบ่งเป็น 2 กรณ ีคอื 

1.1 การด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานมลูนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ
ห้องปฏิบตัิการ RSC ได้มกีารจดัท าแผนแม่บทของแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายการด าเนิน
โครงการหรอืกจิกรรมในพืน้ทีต่่างๆ ทัง้นี้ในการจดัท าแผนแม่บทดงักล่าวไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒ ิปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานหรอืองค์กรของทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บรหิารตัง้แต่ระดบัอธิก ารบดี รอง
อธกิารบด ีของ มจธ. เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดแผนงาน เป้าหมาย ตวัชี้วดัผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงาน 
ยกตวัอย่างเช่น การจดัท าแผนแม่บทมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรเีพื่อมูลนิธโิครงการหลวง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึง่ปจัจบุนัแผนแมบ่ทดงักล่าวยงัมผีลบงัคบัใช ้(เอกสารหมายเลข 5.2.1.3) 
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      ในการถ่ายทอดแผนแม่บทสู่โครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนจะมีการแต่งตัง้
คณะท างานเป็นผู้ร ับผิดชอบแต่ละโครงการ  (เอกสารหมายเลข 5.2.1.4 - 5.2.1.5) โดยคณะท างานจะ
ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อก าหนดแผนการพฒันาพื้นที่ให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและ
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชาวบา้นในพืน้ที ่ยกตวัอยา่งเช่น  

- โครงการภฟู้าพฒันา เป็นโครงการตามพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บูรณาการท างาน ณ พื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนา ในการน้ี
หน่วยงาน RSC ได้จดัท าโครงการส ารวจความต้องการพื้นฐานของครวัเรอืนจ านวน 711 ครวัเรอืน ใน 6 
หมู่บ้าน ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในปี 2553-2554 พบว่าชาวบ้านผลิตข้าวไม่เพียงพอในการบริโภค 
ประมาณ 156 ตนั (เฉลีย่ 128 กก./ไร่) และผลติไม่พอบรโิภคทุกปี แมไ้ม่มโีรคระบาดหรอืภยัแลง้กต็าม ดงันัน้
ในปี 2555 นักวจิยั RSC ในพื้นที่ อ.บ่อเกลอื จงึด าเนินงานโครงการการผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่และการเพิม่
ผลผลติขา้ว โดยแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย คอื 1) โครงการ“เสรมิสรา้งศกัยภาพเกษตรกรเพื่อการผลติเมลด็
พนัธุ์ขา้วไร่ที่มคีุณภาพ”และ2)โครงการ “หมู่บ้านการจดัการองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยเีพิม่ผลผลติขา้วไร่”ซึ่ง
เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี และมเีกษตรกรแกนน าเขา้ร่วม 12 ราย และ10 รายตามล าดบั โดยในปี 2555-56 
พบว่า โครงการแรกมผีลผลติเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพทีผ่ลติไดโ้ดยเฉลีย่มจี านวน 150 กก./ไร่ ในขณะทีโ่ครงการ
ที ่2 ไดผ้ลผลติเฉลีย่ 380 กก./ไร(่เอกสารหมายเลข 5.2.1.6) 

- โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลา 
ไทยพื้นเมอืง” เป็นการเลี้ยงปลาเพื่อการขยายพนัธุ์ปลาในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ได้มกีารส ารวจความ
ต้องการพื้นฐานของครวัเรอืนจ านวน 20 หมู่บ้าน ในปี 2554 พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ประสบปญัหาด้าน
สุขอนามยัและความมัน่คงทางดา้นอาหาร จ าเป็นต้องส่งเสรมิใหชุ้มชนมกีารผลติอาหารบรโิภคเอง โดยเฉพาะ
โปรตนีจากเนื้อสตัว ์ดงันัน้หน่วยงาน RSC รว่มกบั ม.แมโ่จ ้จงึทดลองขยายพนัธุก์ารเลีย้งปลา 3 พนัธุ ์คอื ปลา
ตะเพยีน ปลานวลจนัทร ์และปลาไน จ านวน 60 บ่อ ใน 20 หมูบ่า้น (เอกสารหมายเลข 5.2.1.7 – 5.2.1.8) 

1.2 กรณขีองหน่วยงานมกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชนเป็นรายโครงการก่อน 
ด าเนินงาน ดงัตวัอยา่งเช่น 

- โครงการ “การวจิยัเพื่อการพฒันาระบบการเกษตรชานเมอืงอย่างยัง่ยนืเพื่อการ 
พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ” หน่วยงาน ศวช. ไดม้กีารส ารวจลกัษณะการท าสวนผสมผสานของเกษตรกรชานเมอืง
และภาวะเศรษฐกจิในพืน้ทีท่างการเกษตรเขตทุ่งคร ุบางขุนเทยีน ราษฎรบ์ูรณะ และบางบอน จ านวน 250 คน 
เพื่อการพฒันาระบบการเกษตรชานเมอืงอย่างยัง่ยนื พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปญัหาด้านการประกอบ
อาชพีทางการเกษตร ดงันี้ 1) ความเสื่อมโทรมของสภาพดนิ คอื สภาพเป็นกรดจดั เนื่องจากขาดแนวทางการ
ปรบัปรงุดนิทีเ่หมาะสม 2) การระบาดของศตัรพูชืรุนแรงขึน้ อนัเกดิจากการใชส้ารเคมทีีไ่ม่ถูกต้องและขาดการ
ควบคุม 3) ต้นทุนการผลติมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะเกษตรกรขาดความรู้ในการเลอืกซื้อปุ๋ ย/ยามาใช ้
หลงเชื่อค าโฆษณาทีเ่กนิจรงิของตวัแทนจ าหน่าย 4) รายไดจ้ากสวนไม่เพยีงพอส าหรบัเลีย้งครอบครวั และ5) 
ความเสี่ยงจากปจัจยัต่างๆ เช่น ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ อากาศแปรปรวน (ฝนตกหนัก หรอือากาศ
รอ้น) ขาดแคลนแรงงานและผูส้บืทอด พืน้ทีท่ าสวนส่วนใหญ่เป็นทีเ่ช่า จงึไม่กลา้ลงทุน ซึง่จากปญัหาขา้งต้นจงึ
เป็นทีม่าของการจดัท าโครงการดงักล่าวนี้ (เอกสารหมายเลข 5.2.1.9)  
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- โครงการ “การจดัการของเสยีจากฟารม์โคนมขนาดเลก็แบบรวมศูนยแ์ละการใช้ 
ประโยชน์จากก๊าซชวีภาพ”เป็นโครงการที่หน่วยงาน ศวช. ร่วมกบั RSC ด าเนินงาน ณ ต.หนองกระทุ่ม อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม ปี 2552 เพื่อศกึษาหาแนวทางในการจดัการของเสยีจากฟารม์โคนมใหส้อดคล้องกบั
สงัคมและเศรษฐกิจ โดยเริม่จากการส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของชุมชน พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ใน
ชุมชน หมู ่7 มทีัง้สิน้ 117 ราย มจี านวนโคนม 2,726 ตวั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นฟารม์ขนาดเลก็ ไม่มเีงนิลงทุนในการ
จดัสร้างระบบบ าบดัของเสียซึ่งส่งผลให้น ้าล้างจากคอกไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวของชุมชนในพื้นที่และชุมชน
ใกลเ้คยีงและลงสู่ล ารางสาธารณะ ก่อใหเ้กดิปญัหากบัเกษตรกรอาชพีอื่นๆ และปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
และจากการส ารวจขอ้มลูการใชพ้ลงังานในชุมชนตวัอย่าง พบว่า ชุมชนใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ 230.45 หน่วย/
เดอืน และใช้ก๊าซหุงต้มเฉลี่ย 8.68 กโิลกรมั/เดอืน ดงันัน้เพื่อเป็นการช่วยพฒันาชุมชนและลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืนจงึไดจ้ดัท าโครงการดงักล่าวขึน้ และต่อยอด/พฒันาเป็นโครงการ “หมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตร
ยัง่ยนื”ในปจัจบุนั (เอกสารหมายเลข 5.2.1.10) 
 อกีทัง้คณะวชิายงัมกีารด าเนินการด้วย ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัคณะศิลปศาสตร์ ด้วย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรไีด้ด าเนินกจิกรรมให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชนในพื้นที่
จงัหวดัน่าน ในรูปแบบการวจิยัและพฒันาโดยการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รวมทัง้การจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้แก่เยาวชนในพื้นที่ให้มโีอกาสพฒันาศกัยภาพด้านการเรยีนรู ้กจิกรรมดนตร ีกฬีา เพื่อ
ป้องกนัยาเสพตดิของเยาวชน มหาวทิยาลยัจงึไดม้นีโยบายส่งเสรมิใหห้น่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเขา้มา
มสี่วนรว่มด าเนินการกจิกรรมขา้งต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ดงักล่าว ในการนี้ ส านักงานวชิา
ศกึษาทัว่ไปซึง่ไดร้บัมอบนโยบายใหร้่วมจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพเยาวชนในพืน้ที ่จงัหวดัน่าน โดยขอใหน้ า
นักศึกษาที่เรยีนรายวชิาศึกษาทัว่ไปและสนใจในกิจกรรมภายนอก มจธ. ได้มโีอกาสเรยีนรู้การท างานเพื่อ
สงัคมของ มจธ. ไปรว่มท ากจิกรรมกบัเยาวชนในพืน้ที ่อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน 
 ดงันัน้ ทางส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไปได้เตรยีมแผนการจดัท ากิจกรรมให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
ศกึษาทัว่ไป โดยขออนุมตัใิหอ้าจารย ์จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ  
อาจารยป์านเลศิ ศริวิงศ์ และ อาจารยส์ุทธพิงษ์ เรอืงจนัทร์ ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของ
โรงเรยีน/ชุมชนในพืน้ทีด่ าเนินการศูนยป์ระสานงาน มจธ. อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน โดยร่วมกบัสถาบนัการ
เรยีนรูแ้ละโครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.2.1.11)    
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

จากการด าเนินโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเหด็ใน 
พืน้ทีภ่าคตะวนัตกดงักล่าวขา้งตน้  ไดก้ าหนดเป้าหมายของโครงการไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมเหด็ (ในพืน้ที)่ จงัหวดัราชบุรจีะมรีะบบเครอืข่ายการท างานทีเ่ขม้แขง็และ 
ยัง่ยนื 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมเหด็ (ในพืน้ที)่ จงัหวดัราชบุรจีะมศีกัยภาพในการน าความรูด้า้น 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันากลุ่มของตนเอง 
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3. กลุ่มอุตสาหกรรมเหด็ (ในพืน้ที)่ จงัหวดัราชบุรจีะมคีวามเขม้แขง็ทัง้ในดา้นการผลติและ 
ดา้นการตลาดมากขึน้ 

หลงัจากการด าเนินโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องอุตสาหกรรมเหด็ในพืน้ทีภ่าคตะวนัตกแลว้ 
เสรจ็  ไดท้ าการคดัเลอืกโจทยค์วามตอ้งการของผูป้ระกอบการเหด็และจดัคู่กบัเทคโนโลยทีีม่หาวทิยาลยัฯ มอียู ่   
ท าให้สามารถพฒันาจนเป็นงานวิจยัร่วมระหว่างผู้ประกอบการเห็ดกับนักวิจยัของ มจธ. รวมทัง้หมด 30 
โครงการ ดงันี้ 

1. เครือ่งสบัฟางเพื่อใชเ้ป็นวสัดุเพาะเหด็ในถุงพลาสตกิ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.1) 
2. การปรบัปรุงอาคารแปรรูปเหด็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนบ้านบางแพ จงัหวดัราชบุร ีให้ถูก

สุขลกัษณะตามหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิีด่ ี(GMP) (เอกสารหมายเลข 5.2.2.2) 
3. โครงการออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดื่มเหด็แปรรปูวสิาหกจิ 

ชุมชนบ้านกุ่มพฒันาซึ่งโครงการวจิยัทัง้ 3 โครงการ  ได้จดัท าเป็นขอ้เสนอโครงการได้รบัทุนสนับสนุนจาก
เครอืขา่ย iTAP  ของ สวทช.  และขณะนี้อยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.3) 

และ มจธ. ไดร้ว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั อาท ิสถาบนัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีต่่างๆ องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล (ระดบัทอ้งถิน่) และหน่วยงานภาคเอกชน/อุตสาหกรรม จดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านงานบรกิารวชิาการ และงานวจิยัใหม่ๆ ในพื้นที่ ในลกัษณะการสร้างเครอืข่าย
ระหว่างบุคคลและหน่วยงาน/สถานประกอบการ ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการภฟู้าพฒันาหน่วยงาน RSC ในพืน้ที ่อ.บ่อเกลอื จ.น่าน มเีครอืขา่ยความรว่มมอื 
กบัศูนยว์จิยัขา้วแพร่ (จดัเจา้หน้าที่ช่วยในการตรวจแปลงขา้ว ให้ค าปรกึษา และจดัหาเมลด็พนัธุ์ขา้ว) สวทช. 
(ใหทุ้นสนบัสนุน) มทร.ลา้นนา ล าปาง (วจิยัพนัธุข์า้วบรสิุทธิท์ีใ่หผ้ลผลติสูง) กรมพฒันาทีด่นิ (ปรบัปรุงทีด่นิให้
เกษตรกร) และโจโ้ก้ จ.น่าน (กลุ่มโรงเรยีนชาวนา) เพื่อด าเนินงานโครงการการผลติเมลด็พนัธุ์ขา้วไร่และการ
เพิม่ผลผลติขา้ว โดยมโีครงการย่อยที่ก าลงัด าเนินการอยู่ 2 โครงการ คอื โครงการ “เสรมิสร้างศกัยภาพ
เกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวไร่ที่มคีุณภาพ ” และโครงการ “หมู่บ้านการจดัการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยเีพิม่ผลผลติขา้วไร่” (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) 

- โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลาไทย 
พืน้เมอืง” หน่วยงาน RSC ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั อาท ิสวทช. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากร
ทางน ้า และ ม.แม่โจ ้รวมถงึภาคเอกชน คอื ชมรมลานนา 39 บา้นแม่ตื่น และ บรษิทัไทยลกัซเ์อนเตอรไ์พรส้ ์
บา้นปิตุค ีและบา้นบราโกร เพื่อผลติอาหาร (โปรตนี) ลดการซือ้จากภายนอก สรา้งความปลอดภยัดา้นอาหาร 
และสรา้งอาชพีใหชุ้มชนในพืน้ที ่ศศช. ทัง้สิน้ 46 แห่ง ณ อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.5) 

- โครงการ “การวจิยัเพื่อการพฒันาระบบการเกษตรชานเมอืงอย่างยัง่ยนืเพื่อการพึง่ตนเองทาง 
เศรษฐกิจ” เป็นโครงการที่หน่วยงาน ศวช.จดัท าขึ้นเพื่อแก้ไขปญัหาที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของโครงการ
ดงักล่าวในขอ้ 1.2 ซึ่งได้ร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่เขตราษฎร์บูรณะ และจอมทอง ในการให้ค าปรกึษาด้านการ
ประกอบอาชพีของเกษตรกรในพืน้ที ่รวมทัง้พยายามช่วยเหลอืและผลกัดนักจิกรรมการบรกิารวชิาการร่วมกบั
คณะท างานให้บรรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยยดึแนวทางการพฒันาเกษตรชานเมอืงตามแนวปรชัญา “เศรษฐกจิ
พอเพยีง” ภายใตก้ระบวนการรวมกลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนัของเกษตรกร (เอกสารหมายเลข 5.2.2.6) 
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- โครงการ “หมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื” เป็นโครงการทีต่่อเนื่องจากการส ารวจ 
ขอ้มลูในพืน้ทีห่มูบ่า้นหนองกระทุ่ม ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ของโครงการ“การจดัการของเสยี
จากฟารม์โคนมขนาดเลก็แบบรวมศูนยแ์ละการใช้ประโยชน์จากก๊าซชวีภาพ”ที่ห้องปฏบิตักิาร RSC และ
หน่วยงาน ศวช. รว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ภายใต้กจิกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายและเทคโนโลย ีได้ด าเนินการบรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารด้าน
พลงังานทดแทน (บ่อก๊าซชวีภาพส าหรบัใชง้านในครวัเรอืน) และเกษตรยัง่ยนื (เทคโนโลยกีารผลติปุ๋ ยหมกัไม่
กลบักองระบบเตมิอากาศ) โดยได้รบัความอนุเคราะห์ขอ้มูลและสถานที่จากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
กระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม (เอกสารหมายเลข 5.2.2.7) 

อกีทัง้คณะวชิายงัมกีารด าเนินการด้วย ส านักงานวชิาศึกษาทัว่ไป สงักดัคณะศลิปศาสตร์  ได้มี
แผนการใหบ้รกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ทัง้นี้ 
นักศกึษาในรายวชิาศกึษาทัว่ไปของภาคการศกึษา 1/2555 ในรายวชิา GEN 111 (มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตร์
เพื่อการด าเนิน) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดด้ าเนินกจิกรรมในช่วงเดอืน ตุลาคม 2555 
ยกตวัอยา่งเช่น  

- โครงการ “อาสาพาน้องยิม้” นกัศกึษาในรายวชิาไดเ้ขา้ไปช่วยเหลอืและพฒันาโรงเรยีน 
คลองพระอุดม ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวดัปทุมธานี  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
กระบวนการใหเ้กดิการมสี่วนร่วมระหว่างนักศกึษาและนักเรยีนโรงเรยีนคลองพระอุดมได้มสี่ วนในการร่วมคดิ 
รว่มแกไ้ขปญัหา รว่มพฒันาโรงเรยีน ฝึกความสามคัคใีนหมูค่ณะ และส่งเสรมิใหน้ักศกึษาและนักเรยีนมจีติใจที่
มจีติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไมห่วงัผลตอบแทน โดยพฒันาศกัยภาพใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนคลองพระอุดมใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในด้านความคดิ จนิตนาการ เสรมิสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษาและปลูกฝงัคุณธรรมใหแ้ก่
เยาวชนในระดบัประถมศกึษาโรงเรยีนคลองพระอุดม โดยผ่านกจิกรรมเกมส์ต่างๆ อาทเิช่น การจดับอรด์ให้
ความรู ้การจดักจิกรรมแสดงละครสะทอ้นเรื่องความสามคัคแีละภาวะโลกรอ้น อกีทัง้ไดด้ าเนินการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ของโรงเรยีนและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช ารุดหลงัจากประสบอุทกภยัน ้าท่วมโดยการช่วยเหลอืฟ้ืนฟู
โรงเรยีนซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมในรายวชิา (เอกสารหมายเลข 5.2.2.8) 

- โครงการ “เรยีนรูว้ถิชีวิติกบัจติทีอ่าสา (ยา่นคลองบางมด)” นกัศกึษาในรายวชิาไดด้ าเนิน 
กจิกรรมโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งจติส านึกทีด่ ีปลกูฝงัคุณธรรม ใหค้วามรูผู้เ้ขา้ร่วมโครงการใหเ้หน็ถงึคุณค่า
ความส าคญั รูส้กึรกัหวงแหนและร่วมกนัอนุรกัษ์รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสภาพแวดลอ้ม และวถิดีัง้เดิมของ
ชุมชนรมิคลองบางมด และวางรากฐานให้กบับุคคลที่สนใจในการอนุรกัษ์รกัษาธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อม
ของชุมชนรมิคลองบางมด โดยการส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์เชงิอนุรกัษ์ให้แก่ชุมชน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2.9) 

- โครงการ “มดน้อยทอแสง แปรงวดัใหฟ้้าใส” นกัศกึษาในรายวชิาไดด้ าเนินกจิกรรม ณ วดั 
หลวงพ่อโอภาส ีโดยมวีตัถุประสงค ์คอื ตอ้งการพฒันาวดัซึง่เป็นศูนยร์วมชุมชน ใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย ปลกู
จติส านึกในการท าความด ีและเรยีนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มและการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น โดยใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ อกีทัง้การสรา้งวนิยัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม การเคารพในหลกัประชาธปิไตยและ
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พฒันาจติอาสา และการรณรงคใ์หชุ้มชนชาวไทยเขา้วดั ท าบุญ ท าความด ีซึง่จะเป็นแนวทางสู่การพฒันาสงัคม
เรือ่งอื่นๆ ต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.2.10) 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสงัคม 
มจธ. ประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบการให้บรกิารทางวชิาการต่อสงัคมใน 2 ระดบั คอื การ

ประเมนิแผนแม่บทของแต่ละพืน้ที ่และการประเมนิแผนโครงการหรอืกจิกรรมภายใต้แผนแม่บท ซึง่จะมกีลไก
การประเมนิประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 

การประเมนิประโยชน์แผนแม่บทของแต่ละพื้นที่ ผู้บรหิารของ มจธ. และตวัแทนของหน่วยงาน 
องค์กรของภาครฐัและเอกชนที่เป็นผู้จดัท าแผนแม่บทจะมกีารประชุมติดตามความก้าวหน้าและประเมิน
ความส าเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทตามตัวชี้วดัที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนปญัหาหรอือุปสรรคการด าเนินการตามแผนแม่บท ดงัเช่น งานตามแผนพฒันาเด็กและ
เยาวชนถิน่ทุรกนัดาร ตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพืน้ที ่อ.อมก๋อย จ.
เชยีงใหม ่และ อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน (เอกสารหมายเลข 5.2.3.1 – 5.2.3.2) 
 การประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของโครงการหรอืกจิกรรมภายใต้แผนแม่บท คณะท างานของ
แต่ละโครงการจะมกีารตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามตวัชี้วดัของโครงการหรอืกจิกรรมที่ได้
ก าหนดไว ้รวมทัง้มกีารจดัท าแบประเมนิความพงึพอใจทีชุ่มชนไดร้บั ซึง่เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อน า
ขอ้มูลหรอือุปสรรคที่เกิดขึ้นน าไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการให้สามารถตอบสนองการด าเนินโครงการหรอื
กจิกรรมในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเรว็ ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการภฟู้าพฒันา ซึง่หน่วยงาน RSC ด าเนินโครงการ “การผลติเมลด็พนัธุข์า้วไรแ่ละ 
การเพิม่ผลผลติขา้ว” จากการส ารวจขอ้มูลขา้วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพฒันา จ านวน 6 หมู่บ้านเบื้องต้น มี
ขอ้สรุปว่าชาวบา้นผลติขา้วไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค โดยผลติไดเ้ฉลีย่ 128 กก./ไร่ จากนัน้ หน่วยงาน RSC 
จงึด าเนินโครงการต่อเนื่องตัง้แต่ปี 55 จนถงึปี 57 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพเกษตรกร โดยพฒันาเกษตรกรแกน
น าใหผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้วไรท่ีม่คีุณภาพและจดัการองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพิม่ผลผลติขา้วไร่ และพบว่าในปีที่
ผ่านมาเกษตรกรแกนน าสามารถผลติขา้วไร่ไดม้ากกว่าปจัจุบนั (มากกว่า 150 กก./ไร่) จงึคาดว่าในปีถดัไป
ผลผลติขา้วไร่ของเกษตรกรแกนน าจะเพิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานในปีปจัจุบนั ซึ่งจะช่วยให้การขาดแคลน
ขา้วของชาวบ้านในพื้นที่ 6 หมู่บ้านลดปรมิาณลงเป็นล าดบั จนในที่สุดสามารถผลติขา้วได้เพยีงพอต่อการ
บรโิภค (เอกสารหมายเลข 5.2.3.3) 

- โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลาไทย 
พืน้เมอืง” ไดด้ าเนินงานมาระยะหนึ่งจงึไดด้ าเนินการประเมนิประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัชาวบา้น พบว่า เกดิผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่สามารถเพาะพนัธุ์ปลาและดูแลปลาไนได้อย่างเบ็ดเสร็จ (คดัพนัธุ ์
เพาะพนัธุ์ และอนุบาลจนกระทัง่ปลาโต) ตลอดจนสามารถเป็นวทิยากรให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจเลี้ยงปลากลุ่ม
ใหม ่จ านวน 1 รายซึง่ผูน้ าการเปลีย่นแปลงรายน้ีสามารถท าก าไรจากการขายลูกพนัธุป์ลาไนในแต่ละรอบ เป็น
เงนิ 70,000 – 80,000 บาท/รอบนอกจากนี้ยงัเกดิผูน้ าการเปลีย่นแปลงอกี 5-6 ราย ทีส่ามารถเลีย้งปลาเพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืน ยิง่ไปกว่านัน้ ประชากรในกลุ่มหมู่บา้นทีผ่่านการเลีย้งปลายงัมอีาหารโปรตนีจากเนื้อปลา
กนิเพิม่มากขึน้ โดยไดก้นิปลาเฉลีย่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 500-800 กรมั (เอกสารหมายเลข 5.2.3.4) 
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- โครงการ “การพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสม และตลาดชุมชนพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรตีอน 
ใต้ของกรุงเทพมหานคร” คณะท างานติดตามงานในพื้นที่เป็นประจ าทุกเดอืน รวบรวมเทคโนโลยทีี่มใีน
หน่วยงานไปใหบ้รกิารแก่ชุมชนจากการท าโครงการดงักล่าวส่งผลใหล้ดต้นทุนการผลติแก่เกษตรกร เช่น “สวน
อมร” ซึง่ปลูกสม้บางมด มะนาว และกล้วยไม ้ในพืน้ทีเ่ขตทุ่งครุ สามารถลดต้นทุนการผลติได้มากถงึ 3 เท่า 
(เดมิใชจ้่ายค่าปุ๋ ย/ยาประมาณ 4,500 บาท/เดอืน ลดลงเหลอื1,500 บาท/เดอืน)นอกจากนี้เกษตรกรยงัมคีวาม
เป็นมอือาชีพคือ สนใจในการพฒันาตนเอง ติดตามข่าวสาร ประยุกต์ภูมปิญัญาท้องถิ่น พร้อมเรยีนรู้และ
ถ่ายทอดได ้และสามารถใชอ้นิทรยีน์ าเคมซีึง่มสี่วนช่วยอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มดงันัน้สวนแห่งนี้จงึสามารถเป็น
ตน้แบบการท าเกษตรผสมผสานไดเ้ป็นอยา่งด ีเรยีกว่า “สวนอมรโมเดล” (เอกสารหมายเลข 5.2.3.5) 

- โครงการ “หมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื” โครงการนี้มกีารบรูณาการวชิาการให ้
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน สามารถน าสิง่เหลอืใชท้างการเกษตรมาประยกุต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
ซึง่น าไปสู่การลดค่าใชจ้่ายก๊าซ LPG ในครวัเรอืนจากการใชก๊้าซชวีภาพจากมลูโคทดแทน และลดต้นทุนการ
ผลติทางการเกษตรไดเ้ป็นอย่างด ีคณะท างานประเมนิประโยชน์โครงการโดยจดัท าแบบสอบถามใหเ้กษตรกร
กรอกข้อมูลในเรื่อง การใช้ประโยชน์และการบ ารุงรกัษาบ่อก๊าซชวีภาพแบบถุงหมกัพวีซีแีละการจดัการปุ๋ ย
ส าหรบัขา้วโพดฝกัอ่อนโดยใช้ปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัปุ๋ ยเคม ีพบว่า เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้อกี 1,000 – 4,000 
บาท/เดอืน จากเดมิทีม่รีายได ้2,000 - 3,000 บาท/เดอืนนอกจากนี้คณะท างานยงัมกีารสรา้งความเขม้แขง็ของ
กลุ่ม โดยการจดัตัง้เป็นสหกรณ์เพื่อผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรยี ์(ตราทวผีล) ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน 
ผ่านกระบวนการระดมทุนและบรหิารจดัการของสมาชกิภายในกลุ่มและน าผลก าไรของสหกรณ์มาปนัผลและ
เป็นส่วนลดจากการซือ้ปุ๋ ยของสมาชกิ (เอกสารหมายเลข 5.2.3.6) 

อกีทัง้คณะวชิายงัมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัคณะศลิปศาสตร ์โดยผล
จากการด าเนินโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิในวชิาศกึษา
ทัว่ไป ใหก้บัคณาจารยผ์ูส้อนรายวชิาศกึษาทัว่ไปในสถาบนัการศกึษาในเครอืข่ายฯ ในวนัศุกรท์ี ่3 พฤษภาคม 
2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งพุทธรกัษา อาคารศูนยก์ารศกึษาต่อเนื่อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี(เอกสารหมายเลข 5.2.3.7) 

และผลจากการจดัโครงการสมัมนาส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่งการจดัท าแนวทางและแผนการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
สอนรายวชิาศึกษาทัว่ไป ในวนั 13 – 15 มถุินายน 2556 ณ คาซวัรน่ิา รสีอรท์นัน้ ได้มกีารทบทวนผลการ
ด าเนินด้านการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่ผ่านมา และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์ และวธิกีารปฏบิตัิงานของทมีอาจารย์ผู้สอนและอาจารยท์ี่ปรกึษากลุ่มกจิกรรมรายวชิาศึกษา
ทัว่ไปทีไ่ดจ้ดัการเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป อกีทัง้ไดจ้ดัท าแนวทางและการวางแผนเพื่อปรบัปรุง
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของมจธ. โดยคณะกรรมการจดัการหมวดวชิาศกึษา (เอกสารหมายเลข 5.2.3.8) ทาง
ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไปได้จดัท าแบบประเมนิเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการประเมนิการจดักจิกรรมฯ โดยผล
การประเมนิจะเป็นตวับ่งชีป้ระสทิธผิลของการจดักจิกรรมและใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมในโอกาสต่อไป   
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4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

หน่วยงานมกีารประเมนิผลประโยชน์หรอืผลกระทบ เพื่อไปพฒันาระบบและกลไกหรอืกจิกรรมการ
ใหบ้รกิารวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) ดงัตวัอยา่งเช่น 

- โครงการภฟู้าพฒันา ซึง่หน่วยงาน RSC ด าเนินโครงการ “การผลติเมลด็พนัธุข์า้วไรแ่ละ 
การเพิม่ผลผลติขา้ว” อย่างต่อเนื่อง และมโีครงการย่อยภายใต้โครงการหลกัทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ 2 โครงการ 
คอื โครงการ “เสรมิสรา้งศกัยภาพเกษตรกรเพื่อการผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่ทีม่คีุณภาพ” และโครงการ “หมู่บา้น
การจดัการองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยเีพิม่ผลผลติขา้วไร่”โดยทีโ่ครงการย่อยแรก หน่วยงาน RSC ในพื้นทีไ่ด้
คดัเลอืกเกษตรกรแกนน า เพื่อพฒันาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ที่มคีุณภาพ
จ านวน 12 คน ในปี 2555-56 ในขณะทีโ่ครงการย่อยที ่2 ไดค้ดัเลอืกเกษตรกรแกนน าจ านวน 10 ราย เพื่อ
พฒันาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยเีพิม่ผลผลติขา้วไร่  และในปีถดัไปจะมกีารน าเกษตรกร
แกนน าจากโครงการยอ่ยทัง้สองไปฝึกอบรม พฒันา และสรา้งเกษตรกรแกนน ารายอื่นๆ ต่อไปเพื่อเป็นการเพิม่
จ านวนผูน้ าการเปลีย่นแปลง การด าเนินงานลกัษณะนี้เพื่อน าประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวไปพฒันาระบบและกลไกเพื่อขยายผลการเพิม่การผลติเมลด็พนัธุ์ขา้วไร่ที่มคีุณภาพและเพิม่ผลผลติ
ขา้วในวงกวา้ง จนในทา้ยทีสุ่ดน าไปสู่การผลติขา้วไร่ทีเ่พยีงพอต่อการบรโิภคในพืน้ที่ 

- โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลาไทย 
พืน้เมอืง” จากการประเมนิประโยชน์ในหวัขอ้ 3 จะเหน็ไดว้่าผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถเพาะพนัธุป์ลาและ
ดแูลปลาไดอ้ยา่งเบด็เสรจ็ (คดัพนัธุ ์เพาะพนัธุ ์และอนุบาลจนกระทัง่ปลาโต) ตลอดจนสามารถเป็นวทิยากรให้
ค าแนะน าแก่ผูส้นใจเลีย้งปลากลุ่มใหมย่งัมจี านวนน้อยมาก ตลอดจนผูน้ าการเปลีย่นแปลงในเรื่องการเลีย้งปลา
เพื่อบรโิภคกม็จี านวนน้อยเช่นกนั ดงันัน้สิง่ทีต่้องพฒันาต่อไปส าหรบัโครงการนี้  คอื 1) ต้องสรา้งจ านวนผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงให้เพิม่ขึน้ (ก าลงัด าเนินการอยู่) จนกระทัง่สามารถผลติสตัว์น ้าให้เพยีงพอต่อการบรโิภคใน
พืน้ทีโ่ดยไมม่กีารน าเขา้จากภายนอก 2) ควรพฒันาการเลีย้งสตัวอ์ื่นๆ ทีใ่หโ้ปรตนี เช่น ไก่ หม ูเป็นต้น ควบคู่
ไปกบัการเลีย้งสตัว์น ้าที่เป็นต้นแบบ อกีทัง้ยงัต้องสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงในสาขาการเลีย้งสตัวต่์างๆ ดว้ย 
(เอกสารมายเลข 5.2.4.2) 

- โครงการ “การพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสม และตลาดชุมชนพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรตีอน 
ใต้ของกรุงเทพมหานคร” อยู่ในช่วงก าลงัด าเนินการ โดยพฒันาให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองจากรายได้
ภาคการเกษตร และสรา้งตลาดชุมชนได ้ภายใต้กระบวนการรวมกลุ่มหรอืสวนเครอืข่ายเกษตรกร และร่วมกนั
คดิแก้ไขปญัหา ตลอดจนจดัการผลติพชืใหเ้ป็นระบบ รวมทัง้ร่วมกนัจดัตัง้แบรนดส์นิคา้ เช่น แบรนดส์นิคา้ใน
นามกลุ่ม “กลุ่มเกษตรราษฎรบ์ูรณะ” และแบรนดส์นิคา้ในนามสวน “สวนอมร” จากการประเมนิประโยชน์ของ
โครงการท าให้เกดิ“สวนอมรโมเดล” ดงัทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 3 ดงันัน้จงึมกีารขยายพืน้ทีเ่พื่อพฒันาโมเดลดงักล่าว
ไปสู่เกษตรกรท้องทีอ่ื่นๆ จงึเป็นทีม่าของโครงการใหม่ คอื โครงการ “การต่อยอดภูมปิญัญาด้วยเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมของเกษตรกรสวนผสมผสาน พืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรตีอนใต้ของกรุงเทพมหานคร” ซึง่เป็นโครงการที่ก าลงัจะ
ด าเนินการ โดยขอรบัทุนสนับสนุนจากโครงการการประกวดนวตักรรมชาวบ้านด้านการเกษตรส านักงาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้หน่วยงาน ศวช. จะร่วมกับทีมเกษตรกรที่
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คดัเลอืกเพื่อสรา้งโครงการทีเ่กดิความรูใ้หม่ (ดา้นการผลติ การจดัการ และเทคโนโลย)ี มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ท าไดจ้รงิ และสรา้งผลตอบแทนอยา่งยัง่ยนืโดยเป็นโครงการทีท่ าในพืน้ที่ 2 เขต คอื 
เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งคร ุ(เอกสารแนบที ่5.2.4.3) 

- โครงการ “หมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื”ซึง่ไดป้ระเมนิประโยชน์โดยการให ้
ชาวบา้นกรอกแบบประเมนิและขอ้เสนอแนะ จากผลสรุปของแบบประเมนิ พบว่าชุมชนต้องการบ่อก๊าซชวีภาพ 
แบบถุงหมกัพวีซีมีาใชใ้นครวัเรอืน แต่มขีอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ และผูช้ านาญการในทอ้งที ่ดงันัน้จงึต้องจดั
อบรมชาวบ้านเพื่อให้เกิดช่างช านาญการในด้านการผลิตปุ๋ ยเพื่อจ าหน่าย ชุมชนมีความต้องการปุ๋ ยหมกั
คุณภาพมาตรฐานทีม่บีรรจุภณัฑห์ลายขนาด เช่น ขนาด 2 กโิลกรมั 5 กโิลกรมั 40 กโิลกรมั เป็นต้น รวมถงึ
การพฒันากระบวนการผลติใหปุ้๋ ยหมกัม ี2 ลกัษณะ คอื แบบป่นและอดัเมด็ เพื่อความสะดวกในการใชง้านและ
ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ือ้มากขึน้ ดงันัน้ จะน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาด าเนินการต่อไป 

อกีทัง้คณะวชิายงัมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัคณะศลิปศาสตร ์มกีารน า
ผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไกหรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ อาทเิช่น 

การจดัโครงการอบรมการเป็น Facilitator แก่อาจารยท์ีป่รกึษากลุ่ม วชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกั 
จรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ภาคการศกึษาที ่1/2556  ในวนัที ่26 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง SoLA 904 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการปรบัปรุงรูปแบบการสอน 
ทีเ่น้นการจดักลุ่มสนทนา ทัง้นี้ อาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มจะต้องเป็นผูน้ ากลุ่มในการสนทนา จงึต้องมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจการด าเนินกจิกรรมกลุ่มดงักล่าวไดเ้พิม่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.4) 

การจดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มการจดัการเรยีนการสอน วชิา GEN 
241 ความงดงามแห่งชวีติ (หลกัสูตรปกต)ิ ภาคการศกึษา 1/2556 ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ หอ้ง SoLA 904คณะศลิปศาสตร ์โดยมวีตัถุปะสงคเ์พื่อเตรยีมความพรอ้มการจดัการเรยีนการสอน 
วชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ และใหท้มีอาจารยส์ามารถนาความรูแ้ละประสบการณ์ตรงไปถ่ายทอดแก่
นกัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.5) 

โครงการฝึกอบรมการเตรยีมความพรอ้มของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษารายวชิา GEN 231 
มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ ภาคการศกึษาที ่1/2556 ในวนัที ่6 และ 8 สงิหาคม 2556 ณ หอ้งประชุม SoLa 905 
ชัน้ 9 คณะศลิปศาสตร ์โดยมวีตัถุปะสงคเ์พื่อใหค้ณะอาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรม ในรายวชิาไดร้บัความรูแ้ละ
แนวความคดิ พร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิจรงิของวทิยากรเกี่ยวกบัหวัข้อและ
ประเดน็ในการฝึกอบรม เพื่อให้คณะอาจารยท์ี่ปรกึษากลุ่มกจิกรรม ในรายวชิาและผู้สนใจทัว่ ไป สามารถน า
ความรูม้าประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัวธิกีารถ่ายทอดความรู ้มทีกัษะในการใหค้ าปรกึษาดา้นการทากจิกรรมในชัน้
เรยีน รวมทัง้โครงการ (Final Project) ให้กบักลุ่มนักศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นเวทใีนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องคณะอาจารยใ์นรายวชิาพรอ้มทัง้สามารถสรา้งกลุ่มเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวชิาการ
ของรายวชิาศกึษาทัว่ไป (เอกสารหมายเลข 5.2.4.6) 

การจดัโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Dialogue for Transformative Learning) ในวนัที ่8 สงิหาคม 2556 ณ หอ้งประชุม SoLA 903 ชัน้ 9 คณะ
ศลิปะศาสตร ์ซึ่งการฝีกอบรมฯดงักล่าวเป็นเครื่องมอืให้เกดิกลุ่มการคดิ การเรยีนรูร้่วมกนั ช่วยพฒันาทกัษะ
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ดา้นการซกัถาม การน าเสนอความคดิ กระบวนการดงักล่าวสามารถสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการถ่ายทอด
ความรูร้ะหว่างกนัอย่างเป็นธรรมชาต ิและสามารถน าความรู้ไปพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลศิในทุกๆ ด้านได ้
(เอกสารหมายเลข 5.2.4.7) 

การโครงการเรยีนรูว้ถิเีกษตรไทยผ่านกจิกรรมการปลูกขา้ว รายวชิา GEN 241 ความงดงามแห่ง
ชวีติ (Beauty of Life) หลกัสูตรนานาชาต ิภาคการศกึษาที ่1/2556 เริม่ด าเนินการใน วนัที ่21 สงิหาคม 2556 
ถงึ วนัที่ 20 พฤศจกิายน 2556 รวมระยะเวลาด าเนินการ 3 เดอืน เพื่อเรยีนรูก้ระบวนการการปลูกขา้วและ
ปลูกฝงัการทาเกษตรอินทรยี์ชวีภาพจากผู้มปีระสบการณ์ โดยเริม่ตัง้แต่การสาธิตการปลูกข้าวจนกระทัง้
ขัน้ตอนในการเกบ็เกี่ยว พรอ้มเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ และจากกจิกรรมดงักล่าวจะช่วยให้
นักศึกษาได้รบัความรู้และเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ และเสรมิสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ให้แก่
นกัศกึษาอยา่งสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.8) 

อกีทัง้ มกีารจดัโครงการทศันศกึษาดา้นวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว รายวชิา GEN 441 วฒันธรรม
และการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) ในวนัที่ 31 สงิหาคม และ 1 กนัยายน 2556 ณ อุทยาน
ประวตัศิาสตร ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมวีตัถุปะสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษาสามารถอธบิายความหมายของการ
ท่องเทีย่วและความสมัพนัธข์องรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วและวถิชีวีิตปกตขิองคนในชุมชน ในดา้นความ
แตกต่างหรอืความเหมอืนทีเ่กดิขึน้จรงิส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดแ้สวงหาความรู้ สบืคน้และการเขยีนบนัทกึขอ้มลู 
ฝึกทกัษะการสงัเกต และสะทอ้นความคดิในด้านการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในสมุดรวบรวมขอ้มูลและบนัทกึ
การเดนิทาง (Sketch book) สรา้งทกัษะในการผลติสื่อการเรยีนรูแ้ละนาเสนอในรปูแบบของ Power point 
presentation สื่อวดิโีอ และบทความใน E-Magazine เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ และเป็นการส่งเสรมิให้
นักศกึษาฝึกทกัษะการทางานเป็นทมี ดว้ยการท ากจิกรรมการเรยีนรูภ้ายนอกหอ้งเรยีน ผ่านประสบการณ์จรงิ
ในการเรยีนการสอนรายวชิา GEN 441 และถ่ายทอดประสบการณ์ ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไป ในรปูแบบของการ
ออกแบบเพื่อจดันิทรรศการน าเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 5.2.4.9) 
  

5. มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

หน่วยงานไดน้ าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการมาถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน มจธ. 
และเผยแพรสู่่สาธารณชนในหลากหลายรปูแบบดงันี้ 

- รายงาน “มหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีประจ าปี 
2555” จดัท าขึน้เป็นประจ าทุกปี เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงาน รวมทัง้ประสบการณ์และบทเรยีนการท างานที่
ผ่านมา ซึ่งมพีื้นที่การด าเนินงานทัว่ทุกภาคของประเทศเกดิผลเป็นที่ประจกัษ์เป็นที่ยอมรบัของสงัคม โดยมี
ความร่วมมือจากบุคลากรของ มจธ. ตลอดจนหน่วยงานพันธมติรต่างๆ ที่มีจติสาธารณะและเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและการตอบแทนและความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรายงานประจ าปีนี้จะจดัส่งให้หน่วยงาน ทัง้
ภายใน มจธ. และภายนอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ไป (เอกสารหมายเลข 5.2.5.1) นอกจากนี้โครงการที่ได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ให้
แหล่งทุนนัน้ๆ ทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เช่น โครงการ “เสรมิสร้าง
ศกัยภาพเกษตรกรเพื่อการผลติเมลด็พนัธุ์ขา้วไร่ทีม่คีุณภาพ” โครงการ “หมู่บา้นการจดัการองค์ความรูแ้ละ
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เทคโนโลยเีพิ่มผลผลติข้าวไร่”และโครงการ “ความมัน่คงด้านอาหารโปรตีนจากสตัว์น ้าแก่ชาวเขาและการ
อนุรกัษ์ปลาไทยพืน้เมอืง” ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก สวทช. เป็นตน้ 

ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีารบรรยายร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ออกสื่อสาธารณะ และตีพิมพ์ผลงาน
เผยแพรสู่่สาธารณชนโดยผ่านหนงัสอืพมิพร์ายเดอืน/มจธ. และการประชุมวชิาการ ดงัตวัอยา่งเช่น 

- คณะท างานไดน้ าเสนอผลงาน เรื่อง การบูรณาการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการเกษตรเพื่อ
การพฒันาชุมชนหนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้โครงการ “หมู่บา้นพลงังานทดแทนและเกษตร
ยัง่ยนื”ในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิการพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื ประจ าปี 2556 ครัง้ที ่3
เมือ่วนัที ่9-10 พ.ค. 2556 ณ เซน็ทารา โฮเตล็ แอนด ์คอนเวนชัน่เซนเตอร ์จ.ขอนแก่น ซึง่เป็นโครงการทีฝ่่าย
วจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นและวทิยาลยันานาชาต ิร่วมกบัเครอืข่ายบรหิารวจิยัและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนา
ประชาคมอาเซยีน” ณ จ.ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวชิาการดา้นพฒันาชนบทจากนักวชิาการ นักวจิยั และ
นกัศกึษา ตลอดจนภาคอีื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการปรบัตวัของชุมชนและทอ้งถิน่ต่อการเปลีย่นแปลงในประชาคม
อาเซยีน (เอกสารหมายเลข 5.2.5.2) 

- คณะท างานโครงการ “วจิยัเพื่อการพฒันาระบบการเกษตรชานเมอืงอย่างยัง่ยนืเพื่อการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกจิ” คณะท างานไดร้่วมกบัส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพฯ บรรยายในหวัขอ้ “การจดัการศตัรพูชื
โดยชวีวธิ”ี ในวนัศุกร ์ที ่28 มถุินายน 2556 ใหเ้กษตรกรเขตบางบอนเขา้ใจหลกัการจดัการศตัรพูชืทีถู่กต้อง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.5.3) 

- คณะท างานไดเ้ขยีนบทความลงในหนังสอืพมิพ์อนิไซด ์มจธ. ฉบบักุมภาพนัธ ์2556 ในหวัขอ้ 
“มหาวทิยาลยักบัการพฒันาชุมขนเกษตรย่านบางมด” หน้า 11 และหนังสอืพมิพ ์“บางกอกโพสต์” เรื่อง “The 
Dream Tangerine” หน้า 10 และ 11 February  2010 (เอกสารหมายเลข 5.2.5.4) 

- รายการ “พอเพยีงเพื่อแผ่นดนิเกดิ” ตอน “สวนสม้บางมด...ถงึเวลาลาลบัไป” ออกอากาศทาง
ช่อง ASTV วนัเสาร ์ที ่6 ธ.ค. 2553 เวลา 9.00 น. นอกจากนี้ยงัมสีถานีโทรทศัน์มาขอถ่ายท ารายการ คอื “ทีน่ี่
ประเทศไทย”“จบัเงนิชนทอง” “มหศัจรรยธ์รรมชาต”ิ และ “ทุ่งแสงตะวนั” (เอกสารหมายเลข 5.2.5.5) 

อกีทัง้คณะวชิายงัมกีารด าเนินการดว้ย ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัคณะศลิปศาสตร์ ไดจ้ดัการ
เรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปตามหลกัสูตรใหม่ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยมี
ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ในเชงิของเนื้อหาความรู ้กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่ป็น
แบบ Active Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of Practice: CoP) ใหเ้กดิขึน้ใน
รายวชิา โดยมวีตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนและเสนอในหลกัสูตรใหม่ของมจธ. คอื การเสรมิสรา้ง
ความรู้รอบแก่นักศึกษาในมติิต่างๆ ทัง้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง วฒันธรรม และเสรมิสร้างความเป็น
มนุษยแ์ก่นักศกึษาใหเ้ป็นผูท้ี่มคีุณธรรม จรยิธรรม เหน็แก่ประโยชน์ของส่วนรวม และสามารถด ารงตนอยู่ใน
สงัคมอยา่งมคีวามสุข 

นอกจากนี้ การเรยีนการสอนยงัเป็นการสนับสนุนการบูรณาการทางด้านความคดิและความรูข้อง
นักศกึษาต่างภาควชิาเขา้มาท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ โดยมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานของ
นกัศกึษาระหว่างกนั รวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรของ มจธ. และผูท้ีส่นใจทัว่ไป ไดร้บัทราบเกี่ยว  
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กบักจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ และการน าความรูท้ีไ่ดจ้าก
การใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน  ยกตวัอย่าง
เช่น การแสดงละครบนเวทเีพื่อสะท้อนการเรยีนรู ้สะท้อนปญัหาสงัคม และการท าภาพยนตรห์รอืหนังสัน้  
เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.6)  

การจดันิทรรศการการแสดงผลงานเกีย่วกบัจติอาสาและการประชาสมัพนัธก์ารจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป ระหว่างวนัที ่15 – 16 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งประชุม LT 1 คณะนิตศิาสตรแ์ละ
ประตมิากรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ท่าพระจนัทร)์ โดยมวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อให้ส านักงานวชิาศกึษา
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดป้ระชาประชาสมัพนัธก์ารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา
ศกึษาทัว่ไป ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการเรยีน
การสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ และเพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา 
สถาบนัอุดมศกึษา และองคก์รอาสาสมคัรในการเสรมิสรา้งประสบการณ์เรยีนรูแ้ก่นักศกึษา/นักศกึษาผ่านการ
ท างานอาสาสมคัร และกระตุ้นเสรมิให้เกิดการขยายเครอืข่ายการท างานอาสาสมคัรของไทยในบรบิทของ
ประชาคมอาเซยีนต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.5.7) 

อย่างไรก็ดใีนรายวชิา GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ ได้ด าเนินการจดันิทรรศการ Asean 
Pavilion Project ซึง่มเีนื้อหาการถ่ายทอดและสื่อถงึวถิชีวีติหรอือตัลกัษณ์ของสมาชกิในประชาคมอาเซยีน อกี
ทัง้ยงัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการศกึษาค้นคว้าให้กบัประชาคม มจธ. และบุคคลผู้สนใจทัว่ไป (เอกสารหมายเลข 
5.2.5.8) 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
5.2.1.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรื่อง การแบ่งงานในส านกังานคณบด ี

ส านกังานผูอ้ านวยการและการแบ่งงานภายในส่วนงาน 
5.2.1.2 โครงการการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเห็ดในพื้นที่ภาค

ตะวนัตก 
5.2.1.3 แผนแมบ่ทศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงปี 2555-2559 
5.2.1.4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม 
5.2.1.5 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรมการส่งเสรมิกจิการมลูนิธโิครงการหลวง 
5.2.1.6 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 หน้า 82 - 83 
5.2.1.7 แบบส ารวจขอ้มลูครวัเรอืนเพื่อจดัท าฐานขอ้มลูหมูบ่า้น 
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5.2.1.8 ตวัอยา่งผลการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานครวัเรอืน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 
5.2.1.9 สรปุขอ้มลูพืน้ฐานเกษตรชานเมอืงฝ ัง่ธนบุร ีกรงุเทพฯ 
5.2.1.10 ผลการส ารวจการใชพ้ลงังานของกลุ่มชาวบา้น ต.หนองกระทุ่ม  
5.2.1.11 โครงการลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูความตอ้งการเบือ้งตน้ของโรงเรยีน/ชุมชนในพืน้ทีด่ าเนินการศูนย์

ประสานงาน มจธ. อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน 
5.2.2.1 โครงการเครือ่งสบัฟางเพื่อใชเ้ป็นวสัดุเพาะเหด็ในถุงพลาสตกิ  
5.2.2.2 โครงการการปรบัปรงุอาคารแปรรปูเหด็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนบา้นบางแพ จงัหวดัราชบุร ีใหถู้ก

สุขลกัษณะตามหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิีด่ ี(GMP) 
5.2.2.3 โครงการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดื่มเหด็แปรรปู วสิาหกจิชุมชน

บา้นกุ่มพฒันา 
5.2.2.4 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 หน้า 82 - 83 
5.2.2.5 โครงการน าคณะทตูานุทตูและคู่สมรสทศันศกึษาโครงการในพระราชด ารจิงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ

เชยีงราย 
5.2.2.6 คณะท างาน/หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ การพฒันาเกษตรชานเมอืงอยา่งยัง่ยนืเพื่อการ

พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ 
5.2.2.7 หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการหมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื 
5.2.2.8 โครงการอาสาพาน้องยิม้ สถานที ่โรงเรยีนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
5.2.2.9 โครงการเรยีนรูว้ถิชีวิติกบัจติทีอ่าสา (ยา่นคลองบางมด) 
5.2.2.10 โครงการมดน้อยทอแสง แปรงวดัใหฟ้้าใส ณ วดัหลวงพ่อโอภาส ี
5.2.3.1 เอกสารประกอบทรปิตดิตามงานตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร ตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีอ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม ่และ อ.แม่สะเรยีง จ.
แมฮ่่องสอน  

5.2.3.2 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 หน้า 42 – 43 และ 46 
5.2.3.3 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555 หน้า 82 - 83 
5.2.3.4 โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลาไทยพืน้เมอืง” 
5.2.3.5 รายงานความก้าวหน้า โครงการ “การพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรที่เหมาะสม และตลาดชุมชน

พืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรตีอนใตข้องกรงุเทพมหานคร” 
5.2.3.6 รายงานความกา้วหน้า โครงการหมูบ่า้นพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยนื 
5.2.3.7 รายงานการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิในวชิาศกึษา

ทัว่ไป 
5.2.3.8 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาส านักงานศึกษาทัว่ไป เรื่องการจดัท าแนวทางและแผนการ

ด าเนินงานเพื่อการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
5.2.4.1 รายงานผลการปฏบิตังิานและตดิตามการด าเนินงานสนับสนุนมลูนิธโิครงการหลวง 
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5.2.4.2 เอกสารประกอบโครงการความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลา
ไทยพืน้เมอืง หน้า 14 

5.2.4.3 โครงการการต่อยอดภูมปิญัญาด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมของเกษตรกรสวนผสมผสานพื้นที่ฝ ัง่
ธนบุรใีตข้องกรงุเทพมหานคร 

5.2.4.5 การจดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มการจดัการเรยีนการสอน วชิา GEN 
241 ความงดงามแห่งชวีติ (หลกัสตูรปกต)ิ ภาคการศกึษาที ่1/2556 

5.2.4.6 การโครงการฝึกอบรมการเตรยีมความพรอ้มของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษารายวชิา GEN 
231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ ภาคการศกึษาที ่1/2556 

5.2.4.7 โครงการฝีกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการสรา้งพืน้ทีก่ารเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง (Dialogue 
for Transformative Learning) 

5.2.4.8 การโครงการเรยีนรูว้ถิเีกษตรไทยผ่านกจิกรรมการปลกูขา้ว รายวชิา GEN 241 ความงดงามแห่ง
ชวีติ (Beauty of Life) หลกัสตูรนานาชาต ิภาคการศกึษาที ่1/2556 

5.2.4.9 การจดัโครงการทศันศกึษาดา้นวฒันธรรมและการท่องเที่ยว รายวชิา GEN 441 วฒันธรรมและ
การท่องเทีย่ว (Culture and Excursion) 

5.2.5.1 รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมปี 2555  
5.2.5.2 รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิการพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื ประจ าปี 2556 

ครัง้ที ่3 
5.2.5.3 เอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้เรือ่ง การจดัการศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี
5.2.5.4 อนิไซด ์มจธ. ฉบบั เดอืนกุมภาพนัธ ์2556 หน้า 11 
5.2.5.5 รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เรื่อง การจดัการเทคโนโลยกีารปลูกสม้บางมดรปูแบบเกษตรสงัคมเมอืง

อยา่งยัง่ยนื หน้า 104 
5.2.5.6 http://www.youtube.com/watch?v=WpUIcrNTzW4 
5.2.5.7 โครงการจดันิทรรศการการแสดงผลงานเกี่ยวกบัจติอาสาและการประชาสมัพนัธ์การจดัการเรยีน

การสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป และภาพประกอบการจดักจิกรรม 
5.2.5.8 โครงการนิทรรศการ Asean Pavilion Project และภาพประกอบการจดักจิกรรม 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 8  : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 
      การพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั  
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มกีจิกรรมการให้บรกิารวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างอาจารย ์นักวจิยั และนักศกึษา
ของ มจธ. กบัชาวบา้นในชุมชน เพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละรปูแบบการจดัการทีเ่หมาะสม ตอบสนองตรงกบัความ
ต้องการของชุมชนและสงัคมผ่านโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ อาท ิวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) ซึง่
มเีนื้อหาสาระสอดคล้องกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2552 และมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2548 โดยใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบ problem-
based learning หรอืแบบ activity/project based learning ทีท่ าร่วมกบัชุมชน ช่วยใหน้ักเรยีนเกดิจติส านึก
และซาบซึง่ในคุณค่าทางวฒันธรรม ตลอดจนช่วยปลกูฝงัใหน้ักเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพในความแตกต่างทางความคดิ และสามารถด ารงชวีติอย่างดงีาม นอกจากนี้ 
อาจารยย์งัไดน้ าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชนหรอืองคก์รต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน
มาถ่ายทอดและต่อยอดองคค์วามรูผ้่านกระบวนการเรยีนการสอนและการวจิยั ดงัผลการด าเนินงาน ดงันี้  
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 (ปีการศกึษา) 
จ านวน 

1. จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่น ามาใช้ในการพฒันาการการเรยีนการ
สอน 

93 

2. จ านวนโครงการบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการการวจิยั 69 
3. จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่น ามาใช้ในการพฒันาการทัง้ในด้านการ

เรยีนการสอนและการวจิยั 
130 

4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด 198 
5. รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชพ้ฒันาดา้นการเรยีนการสอน

และการวจิยั 
65.66 
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เมื่อพิจารณารวมผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมา ใช้ในการพฒันา               
การเรยีนการสอนหรอืการวจิยัในปี 2555 มจี านวน 130 โครงการ จากจ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ
ทัง้หมด 198 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 65.66 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 65.66 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: 
 

วิธีการค านวณ  
 

 
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการ

สอนและการวจิยั x 100 
 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด 

 

 130 
x 100 

 198 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

8-1 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน หรอื
การวจิยั ปี 2555 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 9  : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  
 
ประเดน็การพิจารณา 

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ าหรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรอืองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยคงอตัลกัษณ์และ

วฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

 
หมายเหต ุ: 

1. “ต่อเนื่อง” หมายถงึ มกีารด าเนินงานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 
2. “ยัง่ยนื” หมายถงึ มกีารด าเนินงานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
3. “ชุมชน/องคก์ร เขม้แขง็” หมายถงึ สามารถพึง่พาตนเองได ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารปฏบิตั ิ 

1 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ 

2 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ 

3 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ 

4 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ 

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (Plan Do  Check Act,  PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองคก์ร 

ตามที่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) ได้ด าเนินโครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชน
และสงัคมมาประมาณ 30 ปี จงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานระดบัศูนยฯ์ 2 หน่วยงาน เพื่อรองรบังานดงักล่าว อนั
ได้แก่ 1) ศูนย์วิจยัและบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) สังกัดส านักวิจยัและบรกิารวิทยาศาส ตร์และ
เทคโนโลย ี(สวท.) และ 2) ศูนยส์่งเสรมิและสนบัสนุนมลูนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ(RSC 
: Royal Project Foundation and King’s Recommended Project Supporting Center) สงักดัสถาบนัพฒันา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) โดย 2 หน่วยงาน มกีารใช้บุคลากรท างานร่วมกนัตามลกัษณะงานและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยงัมรีะบบและกลไกทีจ่ะก าหนดภาระงานของบุคลากรทีช่ดัเจน และ
สามารถเทยีบเคยีงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ เช่น บุคลากรที่อยู่ในสายงานวจิยัและสนับสนุน
งานวจิยัสามารถน าประสบการณ์จากการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมมาใช้ในการเรยีนการสอนในรายวชิา
ต่างๆ การก าหนดหวัขอ้ฝึกงาน การก าหนดงานวจิยัในทอ้งที ่เป็นตน้  
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จากการด าเนินงานโครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคมของหน่วยงานทัง้ 2 ทีผ่่านมา พบว่า 
คนในชุมชน/หมูบ่า้นทีห่่างไกลและทุรกนัดาร ขาดโอกาส ขาดการเขา้ถงึการบรกิาร/การส่งเสรมิดา้นต่างๆ ของ
ภาครฐั มจธ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เป็นตวัแทนของภาครฐัที่เป็นแหล่งความรู้ เข้าใจในบทบาทและเห็น
ความส าคญัที่จะส่งเสรมิให้นักวชิาการในมหาวทิยาลยัน าความรู้และความสามารถมาบูรณาการ และเรยีนรู้
ร่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะท าให้วถิีชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และให้เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้เท่าทนัสงัคมใน
ปจัจุบนั ด้วยเหตุน้ีโครงการมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม จงึเริม่จากการพฒันาคนภายในชุมชนในพื้นที่
ต่างๆ เช่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เป็นต้นโดยมกีารด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA และใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในกจิกรรมดา้นต่างๆ ซึง่ตวัอย่างของโครงการในพืน้ทีท่ ัง้ 2 ทีก่ล่าวถงึ
ขา้งตน้ เป็นดงันี้ 

 โครงการ “การสนับสนุนแผนพฒันาเด็กและเยาวชน ในถ่ินทุรกนัดารตามพระราชด าริ
สมเดจ็เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพื้นท่ี อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่”  
การวางแผน (Plan) โครงการนี้เป็นการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนพฒันาเดก็และเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในพื้นที่อ าเภออมก๋อย จงัหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตัง้แต่ พ.ศ.2549 และเป็น ศศช.ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให้มโีภชนาการด ีสุขภาพแขง็แรง มคีวามซื่อสตัย์ เสยีสละ สามคัค ีและ
เมตตาผูอ้ื่น มคีวามรูแ้ละทกัษะทัง้ทางวชิาการและอาชพีทีเ่ป็นพืน้ฐานการพึง่ตนเองและพฒันาทอ้งถิน่ไดโ้ดย
การบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน อนัได้แก่ 1) การผลติอาหารและส่งเสริมอาชพี 2) การพฒันา
สุขอนามยัในชุมชน 3) พลงังานทดแทนเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ 4) การศกึษา/การพฒันาการเรยีนรู ้และ 
5) การจดัการทรยัากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และวฒันธรรม โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ความร่วมมอืจากทุก
ส่วน การใช้การศกึษาเป็นแกนและการพฒันาแบบองค์รวม โดยท างานคู่ขนานกบัผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน เดก็
และเยาวชนผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent: CA) ในการพฒันาชุมชน
ของตนเอง (เอกสารหมายเลข 9-1.1) 

การปฏิบติัตามแผน (Do) ในโครงการดงักล่าวมกีารจดัอบรมเยาวชนกระเหรีย่งจากหมู่บ้าน 4 
หมู่บ้าน หลังจากผ่านการอบรม จะให้เยาวชนเหล่านัน้ไปส ารวจชุมชน โดยการพูดคุยและสมัภาษณ์กับ
ชาวบ้านเป็นรายครวัเรอืนโดยใช้แบบส ารวจขอ้มูลครวัเรอืน เช่น ขอ้มูลจ านวนสมาชกิ อาชพี การศกึษาของ
บุตรหลาน รายรบั-รายจา่ย และสุขอนามยั เป็นต้น เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูหมู่บา้น ปจัจุบนัไดส้ ารวจขอ้มลูแลว้ใน 
4 หมู่ เป็นจ านวนรอ้ยละ 70 (เอกสารหมายเลข 9-1.2) หลงัจากที่ไดม้กีารส ารวจขอ้มลูรายหมู่บา้นแล้ว ได้
ด าเนินโครงการในดา้นต่างๆ 5 ดา้น ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ รวมทัง้พยายามสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงในแต่
ละดา้น (เอกสารหมายเลข 9-1.3) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

ก) โครงการสรา้ง Change Agent เพื่อสนับสนุนการสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารแก่ชุมชน เช่น ไก่ 
และ ปลา เป็นตน้ อนัไดแ้ก่ โครงการ “ความมัน่คงดา้นอาหารโปรตนีจากสตัวน์ ้าแก่ชาวเขาและการอนุรกัษ์ปลา
ไทยพืน้เมอืง ระยะที่ 2” (เอกสารหมายเลข 9-1.4) และ โครงการ “การพฒันาการเลีย้งไก่พืน้เมอืง” (เอกสาร
หมายเลข 9-1.5) 
  ข) โครงการ “วงัเดก็และเยาวชนบา้นยองแหละ บา้นแมโ่ขง และบา้นบราโกร” 
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ค) โครงการ “สรา้งความสามารถด้านสาธารณสุขให้กบัเยาวชน” ก าลงัด าเนินงานเกี่ยวกบัแพทย์
ทางเลอืก คอื ศกึษาเรือ่งสมนุไพรต่างๆ ในทอ้งถิน่ เพื่อน าไปใชป้้องกนัและรกัษาโรค  
  ง) โครงการ“เสริมสร้างศักยภาพครูในพื้นที่สูง : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการวจิยั” ไดส้รา้งผูช้่วยครทูีส่งักดั กศน. จ านวน 67 คน และครโูรงเรยีน สพฐ.ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย จ านวน 2 คน  
  จ) โครงการ “พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการเครอืข่ายลุ่มน ้าขุนแมห่าด”  
  ฉ) การจดัท าสื่อเพื่อรณรงคป้์องกนัหนอนพยาธใินชุมชน โครงการ “สื่อส่งเสรมิสุขภาวะ “พยาธติวั
เลก็กบัเดก็กระเหรีย่งตวัน้อย” เรือ่งเลก็ๆ ทีไ่มเ่ลก็” (เอกสารหมายเลข 9-1.6) 

การติดตาม และตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรุง แก้ไข (Action) ในการติดตาม/
ตรวจสอบได้กระท าผ่านกลไกที่ประชุมในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี และ/หรือผู้บริหารระดับสูง 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ และตวัแทน ศศช. ในหมู่บา้นต่างๆ โดยมกีารตดิตามงานเดอืนละครัง้ ผลการประชุมแต่
ละครัง้จะมกีารด าเนินการแก้ไขในระดบัปฏบิตัิการ ตามขอ้เสนอแนะของที่ประชุมดงักล่าว การตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการไดก้ระท าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ดา้นดงักล่าวไวใ้นขา้งต้น ส าหรบัปี 2555 - 2556 มผีล
การด าเนินงาน ดงันี้ 1) ดา้นการผลติอาหารและส่งเสรมิอาชพี สามารถสรา้ง CA ดา้นการปลูกพชืจ านวน  2 
คนดา้นการเลีย้งไก่ระดบัพืน้ฐานจ านวน 2 คน และมกีารพฒันาการใชส้มุนไพรกบัการเลีย้งสตัว ์(ไก่) รวมทัง้มี
การสรา้ง CA ด้านการเลีย้งปลา 1 คน อย่างไรก็ตามยงัค้นหาผูท้ี่จะมาเป็น CA ในด้านการเลี้ยงหมูไม่พบ 
เน่ืองจากชาวบ้านในชุมชนยงัไม่สนใจการเลีย้งหมูอย่างจรงิจงั การปรบัปรุง กค็อื ควรพยายามปลูกฝงัคุณค่า
ทางโภชนาการและกระบวนการเลีย้งหมใูหช้าวบา้นเกดิความตระหนักมากยิง่ขึน้ 2) การพฒันาสุขอนามยัใน
ชุมชน สามารถสรา้ง CA สาธารณสุข ประจ าศูนยอ์นามยัในหมู่บ้านไดจ้ านวน 3 คน (จากที่ตัง้เป้าไวเ้พยีง 1 
คน) อย่างไรก็ตามการสร้างรูปแบบการป้องกนัพยาธิในเด็กและเยาวชนยงัด าเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
เน่ืองจากชาวบา้นยงัไม่ตระหนักถงึปญัหาด้านสุขอนามยัอย่างจรงิจงั ดงันัน้ควรหาวธิใีหช้าวบ้านตระหนักถงึ
ความส าคญัของเรื่องดงักล่าวส าหรบัการน าสมุนไพรมาใชแ้ก้ปญัหาสุขภาพยงัด าเนินการไดใ้นเบือ้งต้นเท่านัน้ 
นัน่คอือยู่ในขัน้ตอนส ารวจรวบรวม และศกึษาขอ้มลูสมุนไพร 3) พลงังานทดแทนเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ 
สามารถสรา้ง CA เพื่อเป็นช่างซ่อมระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย ์และ/หรอืช่างซ่อมเครื่องยนต์เลก็
จ านวน 3 คน โดยมกีารกระจายตามพืน้ที่ นอกจากนี้ยงัพฒันาความสามารถของ CA ในการสรา้งและดูแล
ระบบกงัหนัน ้า และมกีารทดสอบกงัหนัน ้ากรงกระรอกจ านวน 3 ระบบ อย่างไรก็ตามในดา้นการตดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย ์เพื่อใชง้านในดา้นสื่อการเรยีนรูแ้ละแสงสว่าง 3 ชม./วนั ได้ด าเนินการแล้ว
เสรจ็จ านวน 7 ศศช. จากทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้จ านวน 15 ศศช. สาเหตุของปญัหาดงักล่าว เน่ืองจากยงัไม่สามารถ
หางบประมาณมาด าเนินการในปีนี้ 4) การศกึษา/การพฒันาการเรยีนรู ้สามารถพฒันาผูช้่วยครจู านวน 67 คน 
ใหเ้ป็น CA โดยสามารถท าโครงงาน/งานวจิยัจากโจทยป์ญัหาในพืน้ที ่จากเป้าหมายทีต่ ัง้ไวจ้ านวน 50 คน และ  
5) การจดัการทรยัากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และวฒันธรรมสามารถสรา้งสวนพฤษศาสตร ์ณ ศศช.แม่ระมดี
หลวง ต.อมก๋อย อย่างไรก็ตามในเรื่องการจดัตัง้กลุ่ม/เครอืข่ายอนุรกัษ์ลุ่มน ้าและป่า พบว่ามเีพยีงการจดัตัง้/
พฒันากลุ่มเครอืขา่ยอนุรกัษ์ลุ่มน ้าขุนแม่หาดเท่านัน้ แต่ยงัไม่มกีารจดัตัง้กลุ่มอนุรกัษ์ป่า (เอกสารหมายเลข 9-
1.7) 
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 โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยืน” ณ ต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม  
การวางแผน (Plan)  โครงการดงักล่าวเป็นครงการทีพ่ฒันาต่อเนื่องจากโครงการ “การจดัการ

ของเสียจากฟารม์โคนมขนาดเลก็แบบรวมศนูยแ์ละการใช้ประโยชน์จากกา๊ซชีวภาพ” ซึง่เป็นโครงการที่
หน่วยงาน ศวช. ร่วมกบั RSC ด าเนินงาน ณ หมู่บา้นรางแคสูง ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ใน
ปี 2552 (ทุนนวมนิทร)์ เพื่อศกึษาหาแนวทางในการจดัการของเสยีจากฟารม์โคนมให้สอดคล้องกบัสงัคมและ
เศรษฐกจิ โดยเริม่จากการส ารวจขอ้มลูทัว่ไปของชุมชน พบว่ากลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมทีอ่ยู่ในชุมชน หมู่ 7 
(บา้นรางแคสงู) มทีัง้สิน้ 117 ราย มจี านวนโคนม 2,726 ตวั เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นฟารม์โคนมขนาดเลก็ จงึไม่
มเีงนิลงทุนในการจดัสรา้งระบบบ าบดัของเสยี ส่งผลใหน้ ้าลา้งจากคอกไหลลงสู่พืน้ทีน่าขา้วของชุมชนในพืน้ที่
และชุมชนใกล้เคยีง ตลอดจนไหลลงสู่ล ารางสาธารณะ ก่อให้เกิดปญัหากบัเกษตรกรอื่นๆ และปญัหาด้าน
สิง่แวดลอ้มในชุมชน ดงันัน้จงึมกีารจดัสรา้งบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบโดมคงที ่(Fixed dome) จากมลูโค มกีาร
บรหิารจดัการแบบรวมศูนย์ เพื่อแก้ปญัหาเรื่องน ้าทิ้งจากคอกววั ผลจากโครงการพบว่าชาวบ้านในชุมชน
จ านวน 17 ครวัเรอืน สามารถผลติก๊าซชวีภาพเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม คดิเป็นมลูค่า 36,223 บาท/ปี อย่างไรก็
ตามการจดัสรา้งต้นแบบบ่อหมกัก๊าซชวีภาพดงักล่าวเป็นเพยีงโครงการน าร่องและเมื่อใช้บ่อก๊าซไปได้ระยะ
หนึ่ง จะตอ้งมกีารบ ารงุรกัษา ดงันัน้จงึไดจ้ดัใหม้กีารอบรมเพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการบ ารุงรกัษา
บ่อก๊าซชวีภาพสู่ชุมชน อกีทัง้กากมลูหมกัทีอ่อกจากบ่อหมกัก๊าซกย็งัสามารถน ามาใชผ้ลติปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบั
เศษพชืเหลอืใชใ้นทอ้งถิน่ ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารพฒันาต่อยอดเป็น “โครงการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สร้างความมัน่คงด้านพลงังานและระบบเกษตรยัง่ยืนในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจชุมชน : ต.หนอง
กระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม” ในปี 2553 (งบประมาณ สกอ.) โดยด าเนินการ ณ หมู่บา้นรางอเีหนียว 
(หมู่ 7) และบา้นหนองขโมย (หมู่ 5) ผลจากโครงการนี้ท าให้ชาวบา้นมคีวามรูใ้นการบ ารุงรกัษาบ่อก๊าซและมี
ความรูใ้นการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากวตัถุดบิในทอ้งถิน่ นอกจากนี้ยงัได้รบัความคดิเหน็จากชุมชนในเรื่อง
การขาดเงนิสนบัสนุนการลงทุนเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและขาดแรงงานร่วมกนัในการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ จงึท า
ใหม้กีารขยายผลต่อไปในปี 2554-2556 เป็นโครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยืน” ระยะท่ี 
1 - 3 (งบประมาณกระทรวงวทิยฯ์) โดยด าเนินงานในพืน้ทีบ่า้นรางอเีหนียว (หมู่ 7) บา้นหนองขโมย (หมู่ 5) 
บา้นหนองขนาน (หมู ่1) บา้นหนองกระทุ่ม (หมู ่6) บา้นรางตาบรูณ์ (หมู่ 8) และ บา้นรางหวา้ (หมู ่10)  

โครงการดงักล่าวนี้ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี จนถงึปจัจุบนั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) อบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการตดิตัง้ ดูแล และบ ารุงรกัษาบ่อก๊าซชวีภาพแบบถงัหมกัพวีซี ี2) พฒันาและฝึกอบรม
ช่างเทคนิคท้องถิน่ในการดูแลและซ่อมบ ารุงบ่อก๊าซชวีภาพภายในชุมชน และ 3) พฒันารูปแบบระบบบรหิาร
จดัการของกลุ่มเกษตรอินทรยี์ส าหรบัการผลิตปุ๋ ยหมกัต าบลหนองกระทุ่มในเชิงพาณิชย์ ส าหรบัแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ ดงัรายละเอยีดในเอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 9-1.8) มเีป้าหมายดงัน้ี 1) จ านวน
หมู่บา้นจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่น าเทคโนโลยทีี่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (สรา้งอาชพี เพิม่รายได ้ลดรายจ่าย 
และเพิม่คุณภาพชวีติ) 2) จ านวนการตดิตัง้รวมทัง้การดแูลบ่อก๊าซชวีภาพ และการจดัการระบบการผลติรวมทัง้
การตลาดกลุ่มเกษตรอนิทรยีฯ์ 3) จ านวนวทิยากรชุมชนทีเ่ชี่ยวชาญในเทคโนโลยทีี่ถ่ายทอดและ 4) จ านวน
และระดบัความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 9-
1.9) 
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การปฏิบติัตามแผน (Do) การด าเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตร
ยัง่ยืน” ระยะท่ี 1 - 3 แบ่งเป็น 3 ประเดน็ คอื 1) ดา้นพลงังาน 2) ดา้นเกษตรยัง่ยนื และ 3) การตลาดส าหรบั
กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โดยประเดน็แรกได้สร้างบ่อกหมกัก๊าซชวีภาพ
แบบถุงหมกัพวีซี ีขนาด 8 ลบ.ม. ใหช้าวบา้น 2 ราย ซึ่งจะเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (CA) ของกลุ่มในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละช่างซ่อมบ ารุงบ่อก๊าซในล าดบัต่อไป ประเดน็ที ่2) ไดท้ าปุ๋ ยหมกัจากมลูววัและเศษพชื
ในพื้นที ่เรยีกว่าปุ๋ ยอนิทรยีค์ุณภาพมาตรฐาน “ตราทวผีล” เพื่อจ าหน่ายภายในกลุ่ม จากนัน้น าปุ๋ ยดงักล่าวมา
ใช้ในปลูกขา้วโพดฝกัอ่อนในแปลงสาธติ จ านวน 2 แปลง (จากเกษตรกร 2 ราย) โดยใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมใีน
สดัส่วน ปุ๋ ยอนิทรยี ์: ปุ๋ ยเคม ีเป็น 1:1 และเปรยีบเทยีบกบัแปลงทีใ่ชเ้ฉพาะปุ๋ ยเคมอีย่างเดยีว ซึง่เกษตรกรเป็น
ผูเ้ก็บขอ้มลูในงานวจิยั และถูกฝึกเพื่อใหเ้ป็น CA ในท้องที่ ขอ้มลูที่เกษตรกรเก็บได้แก่ การเจรญิเตบิโตและ
ผลผลติของขา้วโพดฝกัอ่อนทัง้ทีม่คีุณภาพดแีละดอ้ยคุณภาพ ประเดน็ที ่3) จากการท าปุ๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีุณภาพ
มาตรฐาน ท าใหส้ามารถจดัตัง้เป็นวสิาหกจิชุมชน โดยกลุ่มเกษตรอนิทรยีด์งักล่าวมคีวามเหน็ว่าควรผลติปุ๋ ยใน
ระบบสหกรณ์เพื่อจ าหน่ายทัง้ในและนอกชุมชน ดงันัน้จงึมกีารจดัตัง้สหกรณ์ซึง่ปจัจุบนัมสีมาชกิจ านวน 40 คน 
รวมเป็น 846 หุน้ (ไมเ่กนิ 20 หุน้/คน) และมกีารบรกิารจดัการโดยคณะกรรมการ  

จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของชุมชนท าให้เกิดสหกรณ์กลุ่มปุ๋ ย ซึ่งพัฒนาและ
ขบัเคลื่อนโดยกลุ่มเกษตกรเอง  

การติดตาม ตรวจสอบ (Check)และการปรบัปรุง แก้ไข (Action) ในการติดตามและ
ประเมนิผลโครงการกระท าผ่านกลไกทีป่ระชุมในพืน้ที่ทุก 3 เดอืน ซึง่องคป์ระชุม ประกอบดว้ย นายกองคก์าร
บรหิารส่วน ต.หนองกระทุ่มและคณะ กลุ่มเกษตรกร นกัเรยีนในพืน้ที ่และคณะท างานผูร้บัผดิชอบโครงการ ใน
การตดิตามผลการด าเนินงานทุกครัง้จะมีแบบฟอรม์ส ารวจความพงึพอใจของกลุ่มเกษตรทีม่ต่ีอการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและน าผลที่ได้มาปรบัปรุง รวมทัง้มีการสรุปบญัชรีายรบั-รายจ่ายหลงัจากที่มกีารจดัตัง้สหกรณ์ 
(เอกสารหมายเลข 9-1.10) 
 ปจัจุบนัสหกรณ์ยงัด าเนินงานไม่เต็มรูปแบบ ซึ่งประสบปญัหาในดา้นการตลาดทีย่งัมเีกษตรกร
ซือ้ปุ๋ ยจ านวนน้อย เน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่เลง็เหน็ประโยชน์จากการใชปุ้๋ ยอนิทรยีอ์ย่างแทจ้รงิ ดว้ยเหตุทีก่าร
ใชปุ้๋ ยอนิทรยีต์อ้งใชจ้ านวนมากในระยะแรกและใชเ้วลานานกว่าจะไดผ้ลเมื่อเทยีบกบัปุ๋ ยเคม ีอย่างไรกต็ามการ
ใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นระยะยาวจะใช้ในปรมิาณทีล่ดลงและท าใหด้นิมคีุณภาพด ีในขณะที่ปุ๋ ยเคมเีมื่อใชไ้ประยะหน่ึง
คุณภาพดนิจะเสื่อมโทรมและต้องใช้ในปรมิาณมากขึน้เรื่อยๆ เพื่อให้ผลผลติที่ดแีก่เกษตรกร ส่งผลใหต้้นทุน
การผลติเพิม่ขึน้เป็นล าดบั ด้วยเหตุน้ีในระยะยาวปุ๋ ยอนิทรยีจ์ะช่วยให้เกษตรกรมผีลผลติด ีโดยลดต้นทุนการ
ผลติ ดงันัน้คณะท างานจงึต้องรณรงค์ต่อไปในการปลูกจติส านึกให้เกษตรกรตระหนักถงึคุณค่าและประโยชน์
อยา่งแทจ้รงิของปุ๋ ยอนิทรยี ์
 
 2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่าร้อยละ 80 

 ในปี 2555 โครงการต่างๆ มกีารด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยมแีผนการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA (ขอ้ 1.) และผลการด าเนินงานขา้งตน้บรรลุเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 80 
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3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ า หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 โครงการ “การสนับสนุนแผนพฒันาเดก็และเยาวชน ในถ่ินทุรกนัดารตามพระราชด าริ 
สมเดจ็เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพื้นท่ี อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่” 

การด าเนินกจิกรรมในพืน้ทีอ่มก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ เริม่ต้นในปี 2550 (เอกสารหมายเลข 9-
3.1) โดยในช่วง 3-4 ปีแรกของการด าเนินงาน คณะท างานวดัผลส าเร็จของโครงการจากการดูผลลพัธ์เชิง
ปรมิาณของผลผลติด้านการเกษตร/ปศุสตัว ์เพื่อลดการพึง่พงิอาหารจากภายนอกและพยายามสรา้งรายไดใ้ห้
ชุมชน อีกทัง้ยงัพยายามลดจ านวนเด็กและเยาวชนที่เป็นโรคพยาธแิละยกระดบัสุขอนามยัในชุมชน รวมทัง้
พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็/เยาวชนผ่านครศูศช. และวงัเดก็และเยาวชน อยา่งไรกต็ามมคีร ูศศช. บางส่วนมกัถูก
ย้ายและขอย้ายเมื่อท างานไปได้ระยะหน่ึง (เฉลี่ยปีละครัง้) จึงมีปญัหาเรื่องขาดความต่อเน่ืองในการที่
คณะท างานจะฝึกครู ศศช. ยงัผลให้การด าเนินงานและการเรยีนรู้ของชุมชนมคีวามคบืหน้าค่อนขา้งน้อย ไม่
ต่อเนื่อง และไม่ยัง่ยนื ต่อมาในปี 2554 คณะท างานจงึไดป้รบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการท างาน โดยการเพิม่
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในเรื่องกระบวนการสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง (CA) เขา้ไปในแผนยุทธศาสตรข์องอมก๋อย 
ส่งผลให้เกิดการสรา้ง CA ในด้านต่างๆ โดยมกีารพฒันาความสามารถเป็นล าดบัขัน้และต่อเนื่อง ส าหรบั
กระบวนการสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา มดีงันี้  

1) การพฒันาผูช้่วยคร ูสงักดั กศน.จ านวน 67 คน และครสูงักดั สพฐ. ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย จ านวน 3 คน เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถท าโครงงาน/งานวจิยัจากโจทยป์ญัหาในพืน้ที ่และเป็น
กลไกส าคญัในการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่ชุมชน 

2) ดา้นอาหารและการสรา้งอาชพี คอื ก) เกดิ CA ในด้านการเลีย้งไก่ระดบัพืน้ฐานจ านวน 4 
คนซึง่มคีวามสามารถถงึระดบัขัน้ที่ 3 จาก 5 ขัน้ นัน่คอื สามารถผลติและ/หรอืหาอาหารพื้นถิน่มาทดแทน
อาหารส าเรจ็รปูได้ และมเีพยีง 1 ใน 4 คน เท่านัน้ที่มคีวามสามารถถงึระดบัขัน้ที่ 4 คอื รูจ้กัสงัเกตอาการ
ผดิปกตขิองไก่และก าจดัปรสติทีก่่อใหเ้กดิโรคได ้ข) เกดิ CA ในดา้นการเลีย้งปลา 1 คน ซึง่มคีวามสามารถใน
ระดบั 4 คอื สามารถเลีย้ง อนุบาลปลา เตรยีมพ่อ-แมพ่นัธุป์ลา การผสมพนัธุเ์ลยีนแบบธรรมชาต ิใหค้ าปรกึษา/
ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูอ้ื่น ตลอดจนแกป้ญัหาจนประสบผลส าเรจ็ 

3) ดา้นการพฒันาสุขอนามยัในชุมชน เกดิ CA การบรกิารดา้นสาธารณสุข จ านวน 3 คน โดย
ทีท่ ัง้ 3 คน มคีวามสารถในระดบักลาง คอื สามารถปฐมพยาบาลและรกัษาโรคพื้นฐาน และ 1 ใน 3 คนนี้ 
สามารถใหค้ าปรกึษาวางแผนครอบครวั รวมทัง้จา่ยและฉีดยาคุมได ้และ  

4) ด้านพลงังานทดแทนเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ เกดิ CA ดา้นช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมระบบ
เซลลแ์สงอาทติย/์กงัหนัน ้าผลติไฟฟ้า จ านวน 7 คน โดยแบ่งเป็นการตรวจและซ่อมอนิเวอรเ์ตอร ์การตรวจและ
ซ่อมเครื่องชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอร์รี่ การติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า (เอกสารหมายเลข 9-3.2) 

จากการพฒันา/สรา้ง CA ท าใหชุ้มชนเกดิการเรยีนรูร้ว่มกบัคณะท างาน การด าเนินงานมคีวาม
ต่อเนื่อง และใหผ้ลสมัฤทธิก์ารท างานดขีึน้ 
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 โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยืน” ณ ต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม  
การด าเนินงานในพืน้ที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ในช่วงปี 2552-2556 ได้

สรา้งผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มกีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการประกอบระบบถุงหมกั
ก๊าซชวีภาพ แบบ PVC จ านวน 1 คน การซ่อม-บ ารุงรกัษาบ่อหมกัก๊าซ จ านวน 2 คน และการท าปุ๋ ยหมกัจาก
มลูววัและเศษพชืจ านวน 2 คน นอกจากน้ียงัมเีกษตรกรทีส่ามารถท าปุ๋ ยอนิทรยีไ์ว้ใชเ้องภายในครวัเรอืนอกี
จ านวนหน่ึง 
 

4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน โดยคงอตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

 โครงการ “การสนับสนุนแผนพฒันาเดก็และเยาวชน ในถ่ินทุรกนัดารตามพระราชด าริ 
สมเดจ็เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพื้นท่ี อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่” 

การพฒันาคนเป็นการพฒันาที่ย ัง่ยนื น าสิง่ที่เรยีนรูไ้ปประกอบอาชพีเลี้ยงตวัเองได้ ตลอดจน
การสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างใหเ้กดิขึน้ จงึเป็นปจัจยัน าไปสู่การสรา้งชุมชนทีย่ ัง่ยนืน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติไดป้ระชากรวยัผูใ้หญ่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้แมก้ระทัง่ระดบัผูน้ า กรรมการ
หมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และเดก็นักเรยีน มนิีสยัการพูดภาษาถิน่ จงึเป็นปญัหา
ด้านการเรยีนรู้ด้านภาษาไทย ปญัหาดงักล่าวเป็นอุปสรรคอย่างยิง่ต่อการพฒันาด้านอื่นๆ ดงันัน้จงึมกีาร
ด าเนินการโครงการพฒันาศักยภาพครูและนักเรยีนโดยใช้หลกัสูตรท้องถิ่นและโครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาภาษาไทย และบูรณาการเนื้อหาจากการเรยีนในห้องเรยีนเขา้กบักจิกรรมนอกห้องเรยีน ตวัอย่างเช่น 
การเรยีนรู้ภาษาไทยผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกบัสมุนไพรซึ่งเป็นภูมปิญัญาท้องถิ่น และอตัลกัษณ์ที่มอียู่ใน
ชุมชน รวมถงึการใชค้วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการพฒันาความเป็นอยู่ อาท ิการผลติอาหารใน
พืน้ที ่(การปลกูผกัต่างๆ การผลติลกูสุกรและการขนุลกูสุกร การเลีย้งปลา การเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้เมอืง) การจดัให้
มฐีานการเรยีนรูเ้ร ือ่งโรคพยาธ ิชมรมวชิาชพีช่าง เป็นตน้ โดยยงัคงไวซ้ึง่อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน 

ปจัจุบนัการสรา้งกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของชาวบา้นในพืน้ที่ อ.อมก๋อย คอื 
ด้านการเลี้ยงปลา ไก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องยนต์ และการบรกิารด้านสาธารณสุข 
ในบรรดา CA ด้านต่างๆ CA การเลี้ยงปลามกีารพฒันาตนเองในระดบัสูงกว่าอาชพีอื่นๆ คอื สามารถเลี้ยง 
อนุบาลปลา เตรยีมพ่อ-แม่พนัธุป์ลา การผสมพนัธุ์เลยีนแบบธรรมชาต ิใหค้ าปรกึษา/ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้อื่น 
ตลอดจนแกป้ญัหาจนประสบผลส าเรจ็ 

โครงการที่ด าเนินการเหล่านี้ เป็นโครงการที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืในด้าน
การเรยีนรู้  การผลติอาหารในพื้นที่และการส่งเสรมิอาชีพ การพฒันาสุขอนามยั พลงังานทดแทนเพื่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมและวฒันธรรม โดยรายละเอยีดแผนการ
ด าเนินงาน และเป้าหมายในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) ดูได้จากแผนยุทธศาสตร์ของอมก๋อย (เอกสาร
หมายเลข 9-4.1) 
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 โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยืน” ณ ต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม  
ชุมชนสามารถสรา้งกลไกทีม่กีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการจดัการน ้าทิ้งจากคอก

ววัมาหมกัในถุงหมกัก๊าซ PVC จนเกิดเป็นก๊าซชวีภาพและสามารถน ามาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้นในครวัเรอืน 
นอกจากนี้ชุมชนยงัสร้างกลไกในการน ากากมูลหมกัจากบ่อก๊าซ มาใช้ร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้จากทาง
การเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด เป็นต้น เพื่อผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรยี์ โดยกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมสามารถอยู่
รว่มกนัภายในชุมชนหรอือยู่ร่วมกบัชุมชนอื่นโดยไม่มปีญัหาเรื่องสิง่แวดลอ้ม นัน่คอืเรื่องกลิน่จากมลูววัและน ้า
เสยีจากน ้าลา้งคอกววั ในขณะเดยีวกนัเกษตกรทีเ่ลีย้งโคนมกส็ามารถผลติขา้วโพดฝกัอ่อนไดโ้ดยใชปุ้๋ ยอนิทรยี์
ทีผ่ลติขึน้เองซึ่งน่าจะเป็นวถิชุีมชนทีย่ ัง่ยนื นอกจากน้ียงัมกีารจดัตัง้สหกรณ์เพื่อผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอนิทรยี์
คุณภาพมาตรฐาน “ตราทวผีล” (เอกสารหมายเลข 9-4.2) เพื่อสะท้อนใหเ้หน็ว่าชุมชนมโีอกาสพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยคงวฒันธรรมของชุมชนอยู่ได ้ทัง้นี้ต้องขึน้อยู่กบับรบิทการบรหิารจดัการสหกรณ์
อยา่งเป็นระบบ 
 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคณุค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเข้มแขง็ 

 โครงการ “การสนับสนุนแผนพฒันาเดก็และเยาวชน ในถ่ินทุรกนัดารตามพระราชด าริ 
สมเดจ็เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพื้นท่ี อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่” 
  ผลกระทบจากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ขา้งต้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม โดยก่อนหน้านี้ชาวบา้นผูอ้าศยัอยู่ในพืน้ทีสู่งจะซือ้อาหารจากพืน้ล่าง เพื่อน ามาบรโิภค
ในครวัเรอืนและเลี้ยงเดก็นักเรยีนในโรงเรยีน โดยอาหารที่นิยมซือ้มาบรโิภค เช่น พรกิ เนื้อหมู ปลา เป็นต้น 
อกีทัง้ยงัชอบรบัประทานอาหารส าเรจ็รปู เช่นบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ปลากระป๋อง และมกีารน าผกัจากพืน้ล่างขึ้นไป
ปลกู ท าใหไ้มท่นต่อโรคและแมลง ไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ผลผลติตกต ่า ตน้ทุนสงู การขนส่งล าบาก  

มจธ. ได้น าประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นมาเป็นโจทยว์จิยั จากการด าเนินงานโครงการในด้านต่างๆ ใน
พืน้ที่ อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ มาเป็นเวลาประมาณ 5-6 ปี พบว่าชุมชนมกีารเรยีนรูแ้ละสามารถสรา้งเป็นอาชพีใน
ดา้นการปลูกผกั เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ในสภาวะที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ และยงัสามารถน าพชืท้องถิน่ มาท าปุ๋ ย
หมกัและน ้าหมกัชวีภาพผลผลติส่วนที่เหลอืจากการบรโิภคในชุมชนสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการ
จ าหน่ายให ้ศศช. ส่งผลใหล้ดการน าเขา้อาหารจากนอกพืน้ทีล่งได ้(เอกสารหมายเลข 9-5.1) 
 ด้านการบูรณาการการเรยีนการสอนใน ศศช. คณะท างานร่วมกับครูศศช. คดัเลือกผู้น า
เยาวชนที่มคีวามสามารถเป็นผูช้่วยนักวจิยัเท้าเปล่าในหมู่บ้าน ซึ่งนักวจิยัเท้าเปล่าในที่นี้หมายถงึ เยาวชนที่
สนใจจะท างานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนของตนเอง โดยใช้โจทย์ปญัหาในชุมชน เช่น การเก็บข้อมูลรายรบั-
รายจ่าย น าไปสู่การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลเป็นโจทยป์ญัหาด้านเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชน นอกจากน้ีโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพครใูนพื้นทีสู่งดว้ยการท าโครงงาน/งานวจิยัจากโจทยป์ญัหาใน
พืน้ทีใ่นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนใน 3 ประการ คอื 1) สรา้งความ
เข้มแขง็ให้ชุมชนโดยการพฒันาศกัยภาพครู/เด็กและเยาวชน 2) ปญัหาที่พบในชุมชนจะได้รบัการแก้ไขใน
ระดบัหนึ่ง และ 3) อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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 ด้านสุขอนามยั จากสภาพปญัหาในพื้นที่อ าเภออมก๋อย พบว่า ประชากรในพื้นที่เป็นโรค
หนอนพยาธมิากกว่ารอ้ยละ 60-70 โดยมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรมสุขภาพ ไดแ้ก่ การกนิ การขบัถ่าย การรกัษา
ความสะอาดของร่างกาย การจดัการสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนและชุมชน ซึ่งเป็นวถิีชีวติที่ประชากรในพื้นที่
ปฏบิตัเิป็นกจิวตัร จงึยากต่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้จ าเป็นต้องสรา้งความตระหนักเพื่อลดพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหนอนพยาธ ิร่วมกบัการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนอย่างเป็นระบบ ส่วนปญัหาด้านสุขภาพทีพ่บใน
พื้นที่ คอื ห่างไกลสถานพยาบาล การเดนิทางยากล าบาก เมื่อเกดิการเจบ็ป่วย จงึไม่สามารถรกัษาได้ทนัท ี
ทัง้น้ีพบว่า แนวทางที่ชุมชนสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ในเบื้องต้น คอื การน าภูมปิญัญาสมุนไพรมาใช้เพื่อ
รกัษาอาการเจบ็ปว่ย 

การพฒันาของหมูบ่า้นในถิน่ทุรกนัดารมขีอ้จ ากดัเนื่องจากสามารถด าเนินชวีติไดเ้ฉพาะในช่วง
กลางวนั ส่วนกลางคนือาศยัเพยีงแสงสว่างจากเทียนหรอืเชือ้เพลงิเท่าที่จะหาได ้การมไีฟฟ้าในเวลากลางคนื
ท าใหเ้กดิกจิกรรมทีส่ามารถใชศ้กัยภาพของชุมชนไดม้ากขึน้ เช่น ผูใ้หญ่ทีต่้องท าเกษตรกรรมกสกิรรม หรอืหา
ของป่าในช่วงกลางวันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ในช่วงกลางคืน เช่น เรียนภาษาไทย
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นชุมชน เป็นต้น ถึงแม้ว่าชุมชนจะมไีฟฟ้าใช้จากเซลล์แสงอาทติย์ที่ได้จากการสนับสนุน 
เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน สวทช. ทุนวจิยั หรอืการรบับรจิาค 
พบว่านอกจากปญัหาของการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ที่ไม่เหมาะสมกบัทศิทางของรงัสดีวงอาทติย์แล้ว
ชุมชนยงัมปีญัหาของการบ ารุงรกัษา มจธ.โดยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาได้
ศกึษาและเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์จากระบบเซลล์แสงอาทติยอ์ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และ
การใชก้งัหนัน ้า ในการผลติไฟฟ้ารว่มกบัเซลลแ์สงอาทติย ์

จะเหน็ไดว้่าในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน มจธ. ไดเ้ริม่จากการวางรากฐานทีม่ ัน่คง
คอืการพฒันาทรพัยากรมนุษยต์ัง้แต่การใหค้วามรู ้การเหน็คุณค่าของการพึง่ตนเอง การตระหนักถงึการสรา้ง
สุขภาวะและการใช้ประโยชน์จากสิง่ที่ไดม้าใหคุ้้มค่าโดยยงัคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนไว้ก่อใหเ้กดิ
ความภมูใิจและความหวงแหนซึง่ส่งผลต่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ยัง่ยนื เขม้แขง็ และกา้วหน้าอยา่งสมดุล  

 โครงการ “หมู่บ้านพลงังานทดแทนและเกษตรยัง่ยืน” ณ ต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม  
ผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนินโครงการทีส่รา้งคุณค่าต่อชุมชน กค็อื 1) ท าใหชุ้มชนรูจ้กัพึง่ตนเอง

ในดา้นการใชท้รพัยากรที่มอียู่ในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์ ทัง้ในเรื่องผลติก๊าซชวีภาพและผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ 2) ชุมชน
สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านก๊าซหุงต้มในครวัเรอืน และ 3) ท าให้สิง่แวดล้อมในชุมชนดขีึน้ในแง่ลดกลิน่จากมูลโค
และน ้าลา้งคอก และการผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พื่อใชป้ลูกขา้วโพดท าให้ไม่ท าลายคุณภาพของดนิ (เอกสารหมายเลข 9-
5.2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5 ขอ้ 
 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
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9-3.2 สรปุงานแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดารฯ 
9-4.1 แผนการด าเนินงานพนืที ่อ.อมก๋อย 
9-4.2 หนงัสอืจดัตัง้วสิาหกจิชุมชน ต.หนองกระทุ่ม และตราสนิคา้ “ทวผีล” 
9-5.1 สรปุการตดิตามงานตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร 
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องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการ
งานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรม ภูมปิญัญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบนัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม        
กบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรม

นกัศกึษา 
3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
6. มกีารก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัชาต ิ
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน  : 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมนัน้ มจธ . มกีลไกในการด าเนิน
โครงการหรอืกจิกรรม 2 ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัมหาวทิยาลยั และ (2) ระดบัคณะ/ส านัก/สถาบนั (เฉพาะ
หน่วยงานจดัการศกึษา) 
 ระดบัมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัโดยกองกิจการนักศกึษาจดักลไกให้การสนับสนุนการท า นุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมโดยการจดัท าแผนในปี 2555 งานกจิกรรมนักศกึษาร่วมกบัองคก์ารนักศกึษามกีารหารอืร่วมกนั
เพื่อสร้างแผนโดยพิจารณาจากปญัหา อุปสรรคการจดักิจกรรมที่ผ่านๆ มาซึ่งได้มกีารจดัสรรงบประมาณ 
จ านวน 1,000,000 บาท ใหก้บัชมรมดา้นศลิปวฒันธรรม องคก์ารนักศกึษา ซึ่งในปี 2555 มแีผนจะด าเนินการ
จ านวน 53 โครงการ (เอกสารหมายเลข 6.1.1.1)  
 ในส่วนของระดับคณะมีระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.2) มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (เอกสารหมายเลข  6.1.1.3)  
โดยรองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา ก ากบัดแูล ใหค้ าปรกึษา  ในการด าเนินงานจดักจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม ตลอดจนการพัฒนาส่งเสรมิและอนุรกัษ์ ปลูกจติส านักให้บุคลากร นักศึกษา ธ ารงรกัษา
ศลิปวฒันธรรมไทย ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของไทยใหค้งอยูย่ ัง่ยนืต่อไป ตามแผนการจดักจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม ประจ าปี 2555 ของคณะ (เอกสารหมายเลข 6.1.1.4) โดยในปีการศกึษา 2555 คณะไดจ้ดักจิกรรม
ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมเช่น โครงการท าบุญคณะฯ เนื่องในวนัปีใหม่ จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี  (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.5) โครงการสบืสานประเพณีไทยเนื่องในวนัสงกรานต์ (เอกสารหมายเลข 6.1.1.6) โครงการ
ไหว้ครู (เอกสารหมายเลข 6.1.1.7) โครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Teams  
(SMART) Program II โดยความร่วมมอืระหว่างคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มจธ. ร่วมกบั  Connell University 
รว่มบรกิารวชิาการใหก้บัชุมชน สถาปตัยกรรมชุมชน เพื่อออกแบบยุง้ฉางเพื่อเกบ็ขา้วกลอ้งงอก ณ ต าบลบา้น
นางอย โพนปลาโหล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร  (เอกสารหมายเลข  6.1.1.8) โครงการ Hosting 
Intercultural Dialogue Through Design South East Asia (iDiDe)  (เอกสารหมายเลข 6.1.1.9)  นอกจากนี้
คณะได้บรรจุรายวชิา ที่ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ไว้ในหลกัสูตรการเรยีนการ
สอนของคณะ ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เช่นรายวชิา IND 422 Thai 
Cultural Products (เอกสารหมายเลข 6.1.1.10) รายวชิา IND 346 Introduction to Graphic Design (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.11)  ARC 457 Housing เป็นวชิาเลอืกสาขาสถาปตัยกรรม (เอกสารหมายเลข 6.1.1.12) 
โครงการหล่อเทยีนพรรษา  เพื่อใหน้กัศกึษา อาจารย ์เจา้หน้าที ่รว่มสบืสานประเพณไีทยเนื่องในวนัเขา้พรรษา 
ไดร้ว่มกนัหล่อเทยีนเพื่อน าไปถวายวดั  (เอกสารหมายเลข 6.1.1.13) 

นอกจากนี้มหาวทิยาลยัยงัมรีะบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมผ่านส านกังานวชิา 
ศึกษาทัว่ไปที่สอดคล้องกับบริบทของคณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมเป็นผูร้บัผดิชอบและด าเนินการจดักจิกรรม ในส่วนส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป มกีารจดัท าแผน
งบประมาณโครงการและก าหนดตวัชีว้ดั เช่น รายวชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ 
มกีารเรยีนการสอนนอกหอ้งเรยีน โดยการท าโครงงานเป็นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มย่อย ก าหนดใหน้ักศกึษา
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ในกลุ่มกับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ท างานร่วมกันในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอก
หอ้งเรยีน และรวมถงึการน าเสนอผลงานทีส่ะทอ้นการเรยีนรูจ้ากการจดักจิกรรมดงักล่าว โดยไดก้ าหนดกรอบ
การจดัท า Term Assignment  ไว ้2 ประเดน็ คอื ประเดน็การเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมจติอาสาหรอืการทา
นุบารุงศลิปะและวฒันธรรม และประเดน็การเรยีนรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาประวตับิุคคล ทีเ่ป็นแบบอย่างใน
การดาเนินชวีติ อกีทัง้การนาเสนอผลงานการจดัทา Term Assignment ใหน้ักศกึษาแต่ละกลุ่มจะต้องนาเสนอ
งาน 2 ส่วน คอื โปสเตอร ์และผลงาน Term Assignment ทีส่ะทอ้นการเรยีนรูบ้นเวท ีทัง้นี้ สถานทีใ่นการดา
เนินกจิกรรม เช่น เขตพระประแดง/บางมด/บางขุนเทยีน/ทุ่งครุ/ราษฏรบ์ูรณะ/ บางบอน/สมุทรปราการและ
สถานทีอ่ื่นๆ ตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 6.1.1.14) 
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

ดา้นการเรยีนการสอน คณะมกีารบรูณาการงานดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีน 
การสอน และการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา โดยการใหค้วามรูแ้ละท างานร่วมกบัชุมชนหรอืองคก์รภายนอก
คณะในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิเช่น โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัตลาดเพื่อการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ์สนิค้าหัตถกรรมชุมชน เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิค้าให้กบั
ชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้หตัถกรรมชุมชนในการวจิยัตลาด เพื่อน าไปใชใ้นการ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑข์องตนให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 6.1.2.1) 
โดยมกีารบูรณาการกบัการเรยีนการสอนในรายวชิา IND 422 Thai Cultural Products ซึ่งน านักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมระดมสมองกับหวัหน้ากลุ่มชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
ออกแบบผลติภณัฑ์ และช่างฝีมอื นักออกแบบผลติภณัฑ์ และนักออกแบบแบรนดิ้งเพื่อศึกษาแนวคิดการ
ออกแบบและท าต้นแบบจ าลอง เพื่อประเมนิความคดิร่วมกบัชุมชนและความเป็นไปได้ ด้านการผลติ และลง
พื้นที่ท าต้นแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกับชุมชน (เอกสารหมายเลข 6.1.1.10) โครงการศึกษาวิจยัและออกแบบ
พพิธิภณัฑ ์ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ พฒันาแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนและท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน: หมู่บา้นนางอย-หมู่บา้นโพน
ปลาโหล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร (เอกสารหมายเลข 6.1.2.2) คณะไดน้ าโครงการวจิยัดงักล่าวมาต่อ
ยอด จดัเป็นโครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Teams  (SMART) Program II (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.8) โดยความร่วมมอืระหว่างคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มจธ. ร่วมกบั  Connell University 
รว่มบรกิารวชิาการใหก้บัชุมชน สถาปตัยกรรมชุมชน เพื่อออกแบบยุง้ฉางเพื่อเกบ็ขา้วกลอ้งงอก ณ ต าบลบา้น
นางอย โพนปลาโหล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3)  

โครงการ Hosting Intercultural Dialogue Through Design South East Asia (iDiDe) (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.9) ซงีไดม้กีารบูรณาการการเรยีนการสอน กบัรายวชิา  ARC 446 Architectural Design VI , 
INA 445 Interior Architectural Design V เป็นการออกแบบสถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมภายใน เพื่อการ
อนุรกัษ์คลองบางหลวง มกีารเผยแพร่ผลงานโดยการจดันิทรรศการ เรื่อง โครงการเสวนาวชิาการ เรื่อง ฟ้ืน 
(ราก) ชาวกรงุที ่BACC (เอกสารหมายเลข 6.1.2.4 - 6.1.2.5) 

ส านักงานวชิาศึกษาทัว่ไป ได้มกีารบูรณาการงานด้านท านุบารุงศลิปวฒันธรรมผ่านในรายวชิา
ศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์เช่น GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการดาเนินชวีติ (Man and Ethics 
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of Living) มลีกัษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ ทัง้ในเชงิของเนื้อหาความรู้ กระบวนการเรยีนการ
สอนทีเ่ป็นแบบ Active Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนักปฏบิตัิ (Community of Practice: CoP) ในวชิา
ดงักล่าวนักศกึษาจะเป็นผูเ้ลอืชุมชน กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์ สาระทางวชิาการ เป็นวชิาทีเ่น้นในการทา
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยคานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และพฒันาการทางสมอง โดยเน้น 
ใหค้วามสาคญัทัง้ความรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม นอกจากนี้การจดักจิกรรมนักศกึษาจะลงไปสมัผสัชุมชน โดย
ใหผู้้เรยีนคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เพื่อแสดงถงึความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะงานจติอาสา เช่น โครงการ “อาสาพาน้องยิม้” สถานที ่โรงเรยีนคลอง พระอุดม 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวดัปทุมธานี การด าเนินกจิกรรม ในวนัเสารท์ี่ 20 ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.6) 

โครงการ “มดน้อยทอแสง แปรงวดัใหฟ้้าใส” ไดด้ าเนินกจิกรรมในวนัเสารท์ี่ 20 ตุลาคม 2555 ณ วดั
หลวงพ่อโอภาส ีโดยมวีตัถุประสงค์ คอื ต้องการพฒันาวดัซึง่เป็นศูนยร์วมชุมชน ใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย ปลูกจติ
สานึกในการทาความด ี และเรยีนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มและการท างานร่วมกบัผู้อื่น โดยใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และในรายวชิายงัสอดแทรกการส่งเสรมิการสรา้งวนิัยใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  การ
เคารพในหลกัประชาธปิไตยและพฒันาจติอาสา อกีทัง้ ยงัรณรงคใ์หชุ้มชนชาวไทยเขา้วดั ทาบุญ ทาความด ีซึง่
จะเป็นแนวทางสู่การพฒันาสงัคมในเรือ่งอื่นๆ ต่อไปได ้(เอกสารหมายเลข 6.1.2.7) และยงัมโีครงการ “มดน้อย
รวมใจทาความด”ี นักศกึษากลุ่ม B9 ไดด้าเนินกจิกรรมในวนัเสารท์ี่ 16 มนีาคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคอ์ย่าง
หนึ่งของวชิา GEN 111 คอื ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม ดงันัน้ กจิกรรมท าความ
สะอาดวดั การช่วยเหลอืสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า และรบับรจิาคเงนิเพื่อปิดทองพระพุทธรูป (เอกสาร
หมายเลข 6.1.2.8) 
  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
มจธ.มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

ภายนอกมหาวทิยาลยั ผ่านทางชมรมศิลปวฒันธรรมทัง้ 4 ภาค คือ ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน ชมรม
ศิลปวฒันธรรมทกัษิณ ชมรมศิลปวฒันธรรมล้านนาและชมรมดนตรไีทยและนาฏศิลป์ เช่น โครงการค่าย
ศลิปวฒันธรรมทกัษณิคนืถิน่จดัขึน้ในวนัที ่17 – 27 ธนัวาคม 2555ณ โรงเรยีนบา้นทุ่งลาน อ.เมอืง     จ.พทัลุง 
โดยมจีดุประสงคเ์พื่อเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมทอ้งถิง่ของภายใต้และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างนักศกึษาและ
ชุมชน     

โครงการค่ายศลิปวฒันธรรมอสีานคนืถิน่ จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่19 – 21 เมษายน 2556 ณ  
โรงเรยีนบ้านเปือยใหญ่ชาตหินองบ่อ อ.โนนศลิา จ.ขอนแก่น จุดประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษามสี านึกรกับ้านเกดิ
และอนุรกัษ์ไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรมอสีานใหเ้ยาวชนทีส่นใจไดเ้รยีนรู ้สบืสานใหอ้ยูต่่อไป 

การแสดงดนตรไีทยและนาฏศลิป์เพื่อผู้สูงอายุ จดัขึ้นในวนัที่ 15 กนัยายน 2556 ณ ศูนย์บรกิาร
ผูสู้งอายุบางเขน กทม. โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเผยแพร่ รกัษาและสบืสานวฒันธรรมทีด่ขีองไทยและสรา้งความ
สนุกสนานใหก้บัผูส้งูอายอุกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 6.1.3.1) 

นอกจากกจิกรรมนกัศกึษาทีม่กีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารงุศลิปะและ 
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วฒันธรรมต่อสาธารณชนแลว้ยงัมแีต่ละคณะที่ด าเนินการ เช่น คณะสถาปตัยกรรมศาสตรฯ์ ได้มกีารเผยแพร่
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อ
สาธารณชนในระดบัชาติ บนเวบ็ไซดค์ณะ   (เอกสารหมายเลข 6.1.3.2 และ 6.1.1.7) และไดเ้ผยแพร่กจิกรรม
ของคณะ ผ่านนิตยสาร DAS Magazine Vol No.1, 2  ในหน้าที ่6 และหน้าที ่18(เอกสารหมายเลข 6.1.3.3 – 
6.1.3.4) Newsletter  ในหน้าที ่7 (เอกสารหมายเลข 6.1.3.5) เป็นตน้ 

ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นทานุบารงุศลิปะและ 
วฒันธรรมต่อสาธารณชนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยในรายวชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิ
ศาสตรเ์พื่อการดาเนินชวีติ (Man and Ethics of Living) ไดม้กีารดาเนินการจดันิทรรศการการแสดงผลงาน
เกีย่วกบั จติอาสาและการประชาสมัพนัธก์ารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป ระหว่างวนัที่ 15 – 16 
พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งประชุม LT 1 คณะนิตศิาสตรแ์ละประตมิากรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจนัทร)์ โดยมวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อใหส้านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ีไดป้ระชาสมัพนัธก์ารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกนั เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปกบัมหาวทิยาลยั
ต่างๆ และเพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา และองคก์รอาสาสมคัรในการ
เสรมิสรา้งประสบการณ์เรยีนรูแ้ก่นักศกึษา/นักศกึษาผ่านการทางานอาสาสมคัร และกระตุ้นเสรมิใหเ้กดิการ
ขยายเครอืข่ายการทางานอาสาสมคัรของไทยในบรบิทของประชาคมอาเซยีนต่อไป  (เอกสารหมายเลข 
6.1.3.6)  

อยา่งไรกด็ ีการเผยแพรก่จิกรรมดา้นทานุบารงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชนนัน้ยงัได้ 
สะทอ้นผ่านในรายวชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) ในรปูแบบของการจดัมนิิคอนเสริต์ 
ครัง้ที ่ 4 (Mini Concert IV) โดยใชช้ื่อ โครงการว่า “Concert in The Classroom” ไดด้ าเนินกจิกรรมในวนั
พฤหสับดทีี ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ หอ้ง SCL 216 (หอ้งเรยีนรวม 600) ตกึ
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (เอกสารหมายเลข 6.1.3.7) และการจดัมนิิ
คอนเสริต์ ครัง้ที ่ 5 (Mini Concert V) โดยใชช้ื่อโครงการว่า“Neon Party Concert” ไดด้ าเนินกจิกรรมในวนั
พฤหสับดทีี ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
นักศกึษาในรายวชิา GEN 241 ไดร้บัประสบการณ์การรบัฟงัดนตรจีากศลิปิน มอือาชพี รวมถงึการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผูท้รงคุณวุฒ ิในขณะเดยีวกนันักศกึษาในรายวชิา GEN 351 กไ็ดฝึ้กทกัษะการบรหิารจดัการ
และพฒันาภาวะผูน้าจากการปฏบิตังิานจรงิ ทัง้นี้มกีารแสดงดนตรสีดจากนักศกึษาในวชิา GEN 241 มกีาร
บรรยายเนื้อหาเกีย่วกบัประวตัเิพลงพรอ้มทัง้บรรเลงดนตรไีทยร่วมสมยั โดยอาจารยข์ุนอนิทร์ โตสง่า และการ
แสดงจากวง The Bottom Blues และ 7 Days Crazy จาก บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ซึง่มี
นกัศกึษาในวชิา GEN 241 เขา้รว่มกจิกรรม จานวน 1,000 คน และ มนีักศกึษาในวชิา GEN 351 เป็นผูจ้ดังาน 
จ านวน 45 คน โดยประโยชน์ในการจดักจิกรรมมนิิคอนเสริต์ ทัง้ 2 ครัง้นี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้และความ
เขา้ใจดา้นการท านุบารุงศลิปวฒันธรรมให้เกดิขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย
ทางดา้นศลิปวฒันธรรมระหว่างนักศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ (เอกสารหมายเลข 6.1.3.7) 
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4. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ในส่วนของกจิกรรมนกัศกึษาดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม หลงัจากทีน่กัศกึษาด าเนินกจิกรรม 

เรยีบร้อยแล้ว จะมกีารประเมนิผลโครงการ ตามแบบที่มหาวทิยาลยัก าหนดในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 6.1.4.1) โดยมผีลสรุปการด าเนินงานการจดักจิกรรมดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมที่
จดัขึน้ไดเ้พยีง 42 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 79.24 ของแผนทีต่ ัง้ไว ้แต่เมือ่พจิารณามติขิองงบประมาณ มกีารใช้
งบประมาณจดักจิกรรมทัง้สิน้ จ านวน 1,037,310 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 103.73 ของแผนทีต่ ัง้ไว้ และมกีารสรุป
ปญัหา อุปสรรคของการด าเนินกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมจากแบบประเมนิผลโครงการตาม
เอกสารประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศกึษาดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) 

ในส่วนของการเรยีนการสอนคณะไดม้กีารประเมนิผลส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุ 
ศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนสอน เช่นโครงการ Hosting Intercultural Dialogue Through Design 
South East Asia (iDiDe) กบัรายวชิา ARC 446 และ รายวชิา INA 445  โดยนักศกึษาใชอ้งคค์วามรูเ้ดมิมา
บูรณาการกบัองคค์วามรูใ้หม่ดา้นการอนุรกัษ์สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่กบัการออกแบบร่วมสมยั สามารถใชท้กัษะ
ดา้นการออกแบบร่วมกบันักศกึษาชาวต่างชาต ิโดยค านึงถงึศลิปวฒันธรรม สถาปตัยกรรม ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน (เอกสารหมายเลข 6.1.1.8 และ 6.1.4.3) 

ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป มกีารประเมนิผลความสาเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นทานุบารงุศลิปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา โดยในรายวชิาดงัต่อไปนี้  

1) GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการดาเนินชวีติ (Man and Ethics of Living)  
2) GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปญัหา (Learning and Problem Solving Skills)  
3) GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking)  
4) GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life)  
5) GEN 351 การบรหิารจดัการยคุใหมแ่ละภาวะผูน้า (Modern Management and Leadership)  
   จะมปีระเมนิผลการเรยีนการสอน ดงัเอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 6.1.4.4 - 6.1.4.7) 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรงุการบูรณาการงานด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม
กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 ในส่วนของกจิกรรมนกัศกึษา กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 - 2555 เป็นกจิกรรมศลิปวฒันธรรม 
ซึง่แบ่งเป็น 6 ดา้น คอื  

1. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและความภาคภูมใิจในวถิชีวีติและภมู ิ
ปญัญาไทย 

2. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและภาคภมูใิจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ไทยทัง้ของทอ้งถิน่และของชาต ิ
 3. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและศรทัธาในสถาบนัศาสนา 

4. โครงการหรอืกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิระบบคุณค่าหรอืค่านิยมทีน่บัถอืความดงีามและคุณธรรม 
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จรยิธรรม 
5. โครงการหรอืกจิกรรมการแสดงศลิปวฒันธรรมไทย 
6. โครงการหรอืกจิกรรมการแสดงศลิปวฒันธรรมสากลและของชาตอิื่นๆ 
ไดม้กีารสรปุปญัหาและอุปสรรคของการจดักจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมตามแบบ 

ประเมนิผลของมหาวทิยาลยัและแนวทางแก้ไขไว ้ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาโครงการกจิกรรมนักศกึษา
ดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมในปีการศกึษา 2556 ไดเ้ป็นอยา่งด ี (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) 

ดา้นการเรยีนการสอนคณะไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา  โดยได้น าผลการบูรณาการไปเผยแพร่สู่
สาธารณะในระดบัชาต ิเรื่อง “โครงการเสวนาวชิาการ เรื่อง ฟ้ืน (ราก) ชาวกรุง” ทีศู่นยศ์ลิปะกรุงเทพ BACC 
(เอกสารหมายเลข 6.1.5.1 – 6.1.5.2) 

ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป ไดม้กีารนาผลการประเมนิในขอ้ 4 ไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นทา
นุบารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา โดยคณะกรรมการจดัการศกึษา
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไดจ้ดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Core Team Teaching รายวชิาศกึษาทัว่ไป ในวนั
เสารท์ี ่ 24 ถงึ วนัอาทติยท์ี่ 25 พฤศจกิายน 2555 ณ เขาใหญ่ฟ้าใส รสีอรท์ ตาบลพญาเยน็ อาเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสมีาขึน้ โดยมทีมีคณาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาศกึษาทัว่ไปเขา้ร่วมสมัมนา เพื่อทบทวนการ
จดัการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผ่่านมา ปรบัปรุง และวางแผนพฒันากระบวนการเรยีนการสอนให้มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิาและปรชัญาวชิาศกึษาทัว่ไปใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ซึง่ในภาค
การศกึษาที ่2/2555 มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 13 รายวชิาและคาดว่าจะมนีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนทัง้หมด
ประมาณ 9,000 คน ถอืเป็นการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป ตามโครงสรา้งหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
ฉบบัปรบัปรงุปี 2553 อยา่งเตม็รปูแบบ ดงันัน้การสมัมนาฯ ครัง้นี้ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทมีอาจารย์
ทีเ่ป็นผูส้อนหลกัในรายวชิาบงัคบั 6 รายวชิา ไดแ้ก่  

1) GEN 101 พลศกึษา (Physical Education)  
2) GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการดาเนินชวีติ (Man and Ethics of Living)  
3) GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา (Learning and Problem Solving Skills)  
4) GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking)  
5) GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life)  
6) GEN 351 การบรหิารจดัการยคุใหมแ่ละภาวะผูน้า (Modern Management and Leadership)  
เขา้มาร่วมกนัวางแผน และเตรยีมการเรยีนการสอน ส าหรบัภาคการศกึษาที่ 2/2555 ให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ (เอกสารหมายเลข 6.1.5.3) 
 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรบัในระดบัชาติ 

    บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมกีารรว่มมอืกบัคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดร้บั
การคดัเลอืกเขา้แขง่ขนั “บา้นพลงังานแสงอาทติย”์ SOLAR Decathlon EUROPE 2014 ซึง่เป็นหนึ่งเดยีวในเอ
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เซยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืก และเป็น 1 ใน 20 ทมี จากทัว่โลก เขา้ร่วมแข่งขนัสรา้งบา้นพลงังานแสงอาทติย ์Solar 
Decathlon Europe 2014 ณ ประเทศฝรัง่เศส โดยทมีทีเ่ขา้ร่วมใชแ้นวคดิจากวถิชีวีติแบบบา้นเรอืนไทยมา
พฒันาต่อยอดใหม้กีารใชโ้ซลาเซลล ์(เอกสารหมายเลข 6.1.6.1) 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [6 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
6.1.1.1 รายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศกึษา ประจ าปี 2554 หน้าที ่68 

6.1.1.2 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

6.1.1.3 แผนกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมประจ าปี 2555  

6.1.1.4 โครงการท าบุญคณะฯ ประจ าปี 2555 

6.1.1.5 โครงการประเพณรีดน ้าด าหวัขอพรจากผูบ้รหิารในเทศกาลสงกรานต์ 

6.1.1.6 ภาพขา่วกจิกรรมวนัไหวค้ร ู

6.1.1.7 โครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Teams  (SMART) Program II 

6.1.1.8 โครงการ Hosting Intercultural Dialogue Through Design South East Asia (iDiDe) 

6.1.1.9 มคอ. 3 รายวชิา IND 422 Thai Cultural Products 

6.1.1.10 มคอ. 3 รายวชิา IND 346 Introduction to Graphic Design  

6.1.1.11 มคอ. 3 รายวชิา ARC 457 Housing 

6.1.1.12 โครงการหล่อเทยีนเขา้พรรษา 

6.1.1.13 แผนการเรยีนการสอนรายวชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ 

6.1.2.1 โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัตลาดเพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้  
หตัถกรรมชุมชน เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัยส์นิทางปญัญาและตราสนิคา้ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่  

6.1.2.2 โครงการศกึษาวจิยัและออกแบบพพิธิภณัฑ ์ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ พฒันาแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนและ 
ท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื: หมูบ่า้นนางอย-หมูบ่า้นโพนปลาโหล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 

6.1.2.3 รายงานโครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Teams  (SMART) Program II 

6.1.2.4 มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา ARC 446 Architectural Design VI 

6.1.2.5 มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา INA 445 Interior Architectural Design V 

6.1.2.6 โครงการอาสาพาน้องยิม้ 
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6.1.2.7 โครงการมดน้อยทอแสง แปลงวดัใหฟ้้าใส 

6.1.2.8 โครงการมดน้อยรวมใจท าความด ี

6.1.3.1 โครงการค่ายศลิปวฒันธรรมทกัษณิคนืถิน่ โครงการค่ายศลิปวฒันธรรมอสีานคนืถิน่      
โครงการการแสดงดนตรไีทยและนาฎศลิป์เพื่อผูส้งูอาย ุ  

6.1.3.2 เวบ็ไซดค์ณะ “วนัสงกรานต”์ 

6.1.3.3 DAS Magazine Vol No.1 

6.1.3.4 DAS Magazine Vol No.2 

6.1.3.5 Newsletter 

6.1.3.6 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกบัจติอาสาและการประชาสมัพนัธ์การจดัการเรยีนการ

สอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป 

6.1.3.7 รายงานโครงการ Concert in The Classroom การจดัมนิิคอนเสริต์ ครัง้ที ่4 

6.1.3.8 รายงานสรปุการจดัมนิิคอนเสริต์ ครัง้ที ่5 

6.1.4.1 ตวัอยา่งแบบเสนอขออนุมตัโิครงการและแบบประเมนิผลโครงการดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

6.1.4.2 รายงานประเมนิผลโครงการดา้นศลิปวฒันธรรม ประจ าปี 2555 

6.1.4.3 สรปุรายงานโครงการ Hosting Intercultural Dialogue Through Design South East Asia 

6.1.4.4 รายงานสรปุการประเมนิผลการเรยีนการสอน GEN 111 

6.1.4.5 รายงานสรปุการประเมนิผลการเรยีนการสอน GEN 231 

6.1.4.6 รายงานสรปุการประเมนิผลการเรยีนการสอน GEN 241 

6.1.4.7 รายงานสรปุการประเมนิผลการเรยีนการสอน GEN 351 

6.1.5.1 โครงการเสวนาวชิาการ เรือ่ง ฟ้ืน (ราก) ชาวกรงุ 

6.1.5.2 ภาพนิทรรศการ “โครงการเสวนาวชิาการ เรือ่ง ฟ้ืน (ราก) ชาวกรงุ” ณ.ศูนยศ์ลิปะกรงุเทพ 

6.1.5.3 รายงานสรปุโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Core Team Teaching รายวชิาศกึษาทัว่ไป 

6.1.6.1 ข่าวประชาสมัพนัธ์ มจธ. ได้รบัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 20 ทมี เขา้ร่วมแข่งขนั Solar Decathlon 
Europe 2014 

                                                     
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 10  :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 
ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชน 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

 
เกณฑก์ารประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 
  การวางแผน (Plan)   

มจธ. มกีลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมใน 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1) 
ระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่รวมถงึส านกัและสถาบนัทีเ่ป็นหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั และ (2) ระดบัคณะ
วชิา โดยการจดักจิกรรมส่วนใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปี เช่น กจิกรรมใน
พธิคีลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั กจิกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช พธิรีดน ้าด าหวัเนื่องในวนัสงกรานต์ กจิกรรมวนัลอย
กระทง เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 10-1.1) 

มจธ. ตระหนักและเหน็ความส าคญัของการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ดว้ยเชื่อมัน่ว่าศลิปะและ
วฒันธรรมจะช่วยปลูกฝงัและขดัเกลาจติใจของนักศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม้คีวามเป็นคนอย่าง
สมบรูณ์ทีส่ามารถประพฤตแิละปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม ทัง้นี้ มจธ. ไดส้่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรม
ดา้นศลิปะและวฒันธรรมโดยผ่านการจดันิทรรศการในหอบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 10-1.2)  

การปฏิบติัตามแผน (Do) 
หอบรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งรวบรวมและจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กี่ยวกบัพระมหากษตัรยิ ์

3 รชักาล (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ฐานข้อมูลเอกสารและสิ่งพิมพ์ มจธ. ฐานข้อมูลของที่ระลึก ฐานข้อมูลด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีฐานขอ้มูลอาเซยีน และมุขปาฐะ รวมทัง้จดันิทรรศการหมุนเวยีนและนิทรรศการ
ออนไลน์เพื่อใหบ้รกิารบนเครอืขา่ย พรอ้มทัง้ปรบัปรงุระบบการสบืคน้ขอ้มลูของหอบรรณสารสนเทศใหส้ามารถ
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สืบค้นได้สะดวกขึ้น  และปรับปรุ ง เ ว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย  (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที ่
http://archive.lib.kmutt.ac.th/) 

1. ฐานข้อมลูพระมหากษตัริย ์3 รชักาล (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระ
เจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) รวบรวมข้อมูลทรพัยากร
สารสนเทศ จากสื่อสิง่พมิพ์ สื่อโสตทศัน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัพระราชประวตั ิพระราชกรณียกจิ 
พระอจัฉรยิภาพของกษตัรยิท์ัง้สามพระองค ์ปจัจบุนัมใีหบ้รกิารจ านวน 677, 469 และ 889 ระเบยีน ตามล าดบั 

2. ฐานข้อมูลเอกสารและส่ิงพิมพ์ มจธ. รวบรวมข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ ์               
สื่ อ โสตทัศน์  สื่ อออนไลน์  และอื่ นๆ ที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร                          
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ  มจธ. การประชุม                             
สภามหาวทิยาลยั การประชุมสภาวชิาการ ระเบยีบ / ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ซึง่มใีหบ้รกิาร 658 ระเบยีน  

3. ฐานข้อมูลของท่ีระลึก รวบรวมข้อมูลของที่ระลึกซึ่งได้รบัมอบจากผู้บรหิารมหาวิทยาลัย   
คณะ ภาควชิา ผูเ้ยีย่มชมหอ้งสมุดจากหน่วยงานทัง้ภาครฐั/เอกชน สถาบนัการศกึษาจากต่างประเทศ รวมทัง้
ของทีไ่ดร้บัมอบเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น งานครบรอบ 48 ปี มจธ. งานครบรอบ 50 ปี 
มจธ. ปจัจบุนัมใีหบ้รกิาร 2,709 ระเบยีน  

4. ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศไทย รวบรวมและจดัระบบเอกสาร
เรือ่งราวของเหตุการณ์และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย ปจัจุบนั
ไดร้วบรวมขอ้มลูเอกสารตามปีปฏทินิทีม่ผีูจ้ดัท าไวแ้ละเพิ่มเตมิ โดยแบ่งเป็น 4 ยุค คอื (1) ยุคก่อนจนถงึสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (2) ยคุหลงัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชถงึพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
(3) ยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานันทมหดิล และ (4) 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ปจัจบุนัมใีหบ้รกิาร 503 ระเบยีน 

5. ฐานข้อมูลอาเซียน รวบรวมข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ของ
คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการอาเซียนด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัประเทศอาเซยีน ปจัจบุนัมใีหบ้รกิาร 575 ระเบยีน 

6. มขุปาฐะ เพื่อรวบรวมเรือ่งราวจากอดตีของผูท้รงคุณวุฒทิีม่บีทบาทต่อ มจธ. มาเกบ็รวบรวมไว ้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เน่ืองจากเป็นความรู้ที่ฝงัลึกสะสมไว้เฉพาะบุคคล หากน ามาขยายผลจะมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิโดยแสดงรายชื่อผูใ้หข้อ้มลูมุขปาถะบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ขอรบับรกิารไดท้ีส่ านกัหอสมดุ 
  การติดตาม ตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรงุแก้ไข (Action)  

ส านักหอสมุดมกีลไกการติดตามตรวจสอบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นในระหว่างการเข้า
เยีย่มชมของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์
รว่มสมยั และไดน้ ามาปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมในปีถดัไป (เอกสารหมายเลข 10-1.3) ยกตวัอย่างเช่น 
ส านักหอสมุดได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการศกึษาประวตัเิชงิมุขปาถะของผู้ทรงคุณวุฒ ิและบุคลากร มจธ. ที่จะ
เกษียณอายุ มีบทบาทการชี้น าความคิดและความเปลี่ยนแปลงของ มจธ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
นกัศกึษา และบุคลากร มจธ. รุน่หลงัในเชงิประวตัศิาสตร ์อกีทัง้ยงัน าแนวความคดิ เทคนิคการสอน/การท างาน
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มาใช้และพฒันางานต่อไป โดยแสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลมุขปาถะบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ นอกจากนี้ 
ส านกัหอสมดุไดพ้ฒันาพืน้ทีเ่พื่อใชใ้นการจดันิทรรศการหมุนเวยีนใหม้คีวามหลากหลาย ครอบคลุมนิทรรศการ
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรมให้กบันักศึกษา บุคลากร มจธ. และผู้สนใจ ปีการศึกษา 
2555 นิทรรศการหมุนเวยีนเรื่องแรกเป็น  อาจารยอ์าวุโส “รศ.ไกรนุช ศริพิูล”  ซึง่ไดม้อบหนังสอืทีห่ลากหลาย
ในดา้นการศกึษา ประวตัศิาสตร ์การเมอืง    นวนิยายใหห้อ้งสมดุ มจธ. เพื่อการศกึษาของอนุชนต่อไป  

    

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่าร้อยละ 80 
   ส านกัหอสมดุไดด้ าเนินการหอบรรณสารสนเทศตามแผนครบทุกกจิกรรม (เอกสารหมายเลข 10-2.1) 
 

3. มีการด าเนินงานสม า่เสมออย่างต่อเน่ือง 
 หอบรรณสารสนเทศเปิดบรกิารใหน้กัศกึษา บุคลากร และประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้เยีย่มชม และ

สบืคน้ขอ้มลูไดต้ามเวลาเปิด-ปิดของส านักหอสมุด ซึง่จะเปิดท าการทุกวนั ยกเวน้วันหยุดนักขตัฤกษ์ (เอกสาร
หมายเลข 10-3.1)  

  

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชน 
ผูเ้ขา้ชมหอบรรณสารสนเทศเกดิความภาคภูมใิจในความเป็นคนไทย เขา้ใจเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์

ไทย ชื่นชมพระปรชีาสามารถ และวสิยัทศัน์ของพระมหากษัตรยิ์ไทยที่มต่ีอการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคิุณทีท่รงห่วงใยราษฎรจากพระราชกรณียกจิต่าง ๆ นอกจากนี้
หอบรรณสารสนเทศยงัเป็นแหล่งรวบรวมและจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ให้แก่
ผูส้นใจทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผูเ้ยีย่มชมจากต่างประเทศไดศ้กึษาคน้ควา้ 
 

5. ได้รบัการยกย่องระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
 หอบรรณสารสนเทศได้รบัการยอมรบัและยกย่องจากหน่วยงานระดบัชาตแิละนานาชาตมิาเยีย่มชมหอ
บรรณสารสนเทศ เช่น ผู้บริหารและบุคลากรกรม วิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารจากส านักหอสมุด 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก ผูแ้ทนจาก The University of Texas at Arlington (ประเทศสหรฐัอเมรกิา), 
Vinh Long Community College (ประเทศเวยีดนาม)  Tokyo Institute of Technology  (ประเทศญี่ปุ่น)  University  
Sains Malaysia (ประเทศมาเลเซยี) , University of Science and Technology Liaoning (ประเทศจนี) เป็นต้น  รวม
ทัง้สิน้ 84 หน่วยงาน 2,752 คน (เป็นหน่วยงานระดบันานาชาต ิ34 หน่วยงาน 278 คน (เอกสารหมายเลข 10-5.1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 
ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
10-1.1 รายงานประจ าปี มจธ. ประจ าปี 2555 หน้า 218 – 219  
10-1.2 แบบเสนอโครงการเฉลมิพระเกยีรตแิละแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร ์ 
10-1.3 แบบเสนอโครงการเฉลมิพระเกยีรตแิละแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 

2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 
10-2.1 รายงานผลการด าเนินงานของหอบรรณสารสนเทศ ประจ าปี 2555 
10-3.1 แผ่นพบัหรอืโบชวัรห์อบรรณสารสนเทศ 
10-5.1 จ านวนหน่วยงานระดบัชาตแิละนานาชาตทิีเ่ยีย่มชมหอบรรณสารสนเทศ ประจ าปี 2555 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 11  :  การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 

ประเดน็การพิจารณา  
1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
2. อาคารสถานที ่สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสุนทรยี ์
3. ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4. มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. การมีส่วนร่วมของบคุลากรในสถาบนัท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดี 
มจธ. ใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในการสรา้งวฒันธรรมทีด่ใีนการท างาน

และการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะวฒันธรรมด้านการอนุรกัษ์พลงังาน สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 
ภายใต้โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green Campus) ซึ่งมศีูนยก์ารจดัการด้านพลงังานสิง่แวดล้อมความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั (EESH) เป็นผูร้บัผดิชอบ  

นอกจากการส่งเสรมิวฒันธรรมการท างานและการจดัการเรยีนการสอนแลว้ มจธ. ยงัใหค้วามส าคญั
กบัการส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมได ้โดยมหาวทิยาลยัมกีารจดักจิกรรมในงานวนัส าคญัทางประเพณี
ของไทย เช่น กิจกรรมรดน ้าด าหวัผู้บรหิารและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเนื่องในวนัสงกรานต์ (เอกสาร
หมายเลข 11-1.1) กิจกรรมวนัไหว้ครูของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 11-1.2) กิจกรรมทอดกฐนิของ
มหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 11-1.3) จดัผา้ป่า 3 พระจอมเกลา้ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ีรว่มกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั ไดร้่วมจดัผา้ป่า 3 พระจอมเกลา้ทอดถวาย ณ วดัราชประดษิฐส์ถติมหาสมีารามราชวรวหิาร 
เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสาร
หมายเลข 11-1.4) มจธ. ท ากจิกรรมร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลรางบวั และชุมชนชาววดัรางบวัจดัพธิี
ทอดผ้าป่าสามคัคเีพื่อพฒันาแหล่งน ้าวดัรางบวั ให้สามารถกกัเก็บน ้าไว้ให้บรกิารชุมชนได้อย่างยัง่ยนื พรอ้ม
ด้วยระบบประปาที่เอื้อต่อสุขภาพและพลานามยัของท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 11-1.5) ซึ่งมบีุคลากรและ
นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเป็นจ านวนมาก 

มจธ. มนีโยบายให้หน่วยงานระดบัคณะมสี่วนร่วมในการผลกัดนัสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและ
วฒันธรรมใหเ้กดิขึน้แก่บุคลากรและนกัศกึษาภายในหน่วยงาน ทัง้กจิกรรมในวนัส าคญัทางประเพณีและศาสนา
ในรอบปี หรอืกจิกรรมเนื่องในโอกาสส าคญัต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น การจดังานสปัดาหศ์ลิปวฒันธรรมของคณะ  
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ศิลปศาสตร์ เพื่อปลูกจติส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้รู้สึกรกัและหวงแหนศิลปวฒันธรรมไทยต่าง ๆ 
มากมาย เช่น การแสดงนาฏศลิป์ และดนตรไีทย การจ าหน่ายผลติภณัฑส์นิคา้ไทยจากภูมปิญัญาไทย เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 11-1.6)  
 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแต่งอย่างมีความสนุทรีย ์
  มจธ. โดยส่วนอาคารและสถานที่เป็นหน่วยงานที่ร ับผิดชอบบริหารจัดการอาคารสถานที ่                          
และสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัให้มคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะเหมาะสมต่อการเรยีนและการท างาน โดยมี
การจา้งเหมาจากบรษิทัภายนอก ซึง่ส่วนอาคารและสถานทีจ่ะท าหน้าทีว่างแผนจดัระบบการปฏบิตังิานการท า
ความสะอาด เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะอาดตลอดเวลา มหี้องน ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้าง
พฤตกิรรมอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีด่ภีายในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 11-2.1) 
  ส าหรบัการตกแต่งอาคารสถานทีใ่หม้คีวามสุนทรยี ์ส่วนอาคารและสถานทีไ่ดม้กีารปลูกต้นไมบ้รเิวณ
รอบอาคารต่าง ๆ ทัว่ทัง้สถาบนั เพื่อสรา้งบรรยากาศ และความมสีุนทรยี ์รวมถงึมกีารสรา้งจุดพกัผ่อน และ
บริเวณสวนหย่อมส่วนกลางเพื่อเป็นที่พักผ่อน และเรียนรู้ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 11-2.2)              
ทัง้นี้ ส่วนอาคารและสถานทีย่งัเป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบและประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการตกแต่ง
สถานทีเ่พื่อเอื้อต่อการจดักจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม อาท ิการจดัตัง้และตกแต่งเวทกีารแสดง
ดา้นศลิปะและวฒันธรรม การประดบัไฟฟ้าแสงสว่าง การจดัเตรยีมสถานที่ในวโรกาสหรอืงานพธิต่ีาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การจดัสถานที่ในงานวันเกษียณอายุราชการ การจดัตกแต่งสถานที่บริเวณด้านหน้า
มหาวทิยาลยัเนื่องในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั การจดัสถานทีบ่รเิวณสระว่าย
น ้าดา้นหน้ามหาวทิยาลยั เนื่องในโอกาสวนัลอยกระทง เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 11-2.3) 
  นอกจากนี้ มจธ. ยงัมนีโยบายให้หน่วยงานทุกระดบัด าเนินการจดัสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่อความ          
สุนทรยี ์ยกตวัอยา่งเช่น คณะศลิปศาสตร ์มกีารตกแต่งหอ้งประชุมดว้ยภาพเขยีนสนี ้ามนั โดยบุคลากรของคณะ
มสี่วนรว่มในการเลอืกภาพเขยีนสนี ้าทีแ่สดงถงึคุณค่าทางดา้นสุนทรยีภาพของบุคลากรในการอนุรกัษ์ความเป็น
ไทย (เอกสารหมายเลข 11-2.4) 
 

3. ปรบัแต่งและรกัษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
  มจธ. ไดผ้ลกัดนัโครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green Campus) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้ง
คุณภาพชวีติของนกัศกึษาและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ภายใตบ้รรยากาศทีด่ ีมคีวามปลอดภยัในการเรยีน
และการท างาน เนื่องจาก มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารท าวจิยัและการ
ทดลองทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเคมแีละพลงังานดา้นต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก การผลกัดนัโครงการดงักล่าวจงึเป็นอกี
หนึ่งมาตรการทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นกัศกึษาและบุคลากรในการใชช้วีติประจ าวนั 
  ศูนย ์EESH ได้จดักจิกรรมสนับสนุนนโยบายโครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว โดยความร่วมมอืของ
ชาว มจธ. และการท างานในรูปแบบของไตรภาคกีบัสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. และคณะกรรมการส่งเสรมิ
มหาวทิยาลยัซึ่งเป็นภาคเอกชน โดยรูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการ
อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิตัเิพื่อให้เกดิผล
เป็นรปูธรรม โดยในปี 2555 มกีจิกรรมทีส่ าคญั ไดแ้ก่ (เอกสารหมายเลข 11-3.1) 

1. การประกาศนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ซึ่งประกอบด้วย
นโยบายมหาวิทยาลยัสีเขยีว นโยบายด้านการจดัการพลงังาน นโยบายด้านความปลอดภยัและระงบัเหตุ
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ฉุกเฉิน นโยบายดา้นการสนับสนุนการสรา้งสงัคมจกัรยานและการเดนิเทา้ (KMUTT Walk & Bike Society) 
รวมถงึการประกาศมาตรการดา้นการประหยดัพลงังาน การส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน และกฏระเบยีบดา้น
การท างานอย่างปลอดภยั ทัง้นี้ อธกิารบดไีด้ลงนามในนโยบายที่ประกาศไว้และให้ความเห็นชอบในการน า
นโยบายไปสู่การปฏบิตัใิหเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลยั 

2. เพิม่การใช้พลงังานทดแทนภายในมหาวทิยาลยั โดยการติดตัง้โซล่าร์เซลเพิม่มากขึ้นอีก 15 
KWp ณ มจธ.บางขุนเทยีน  ซึ่งรวมเป็นการใชโ้ซล่ารเ์ซลภายในมหาวทิยาลยักว่า 19.2 KWp และได้ตดิตัง้
กงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้าในสวนพลงังานทดแทน ณ มจธ. บางขุนเทยีน เพื่อน ากระแสไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์
ดว้ย 

3. พฒันาเครอืข่ายตรวจวดัค่าพลงังานไฟฟ้าโดยใชม้เิตอรไ์ฟฟ้าเพิม่เตมิ ทัง้ใน มจธ. บางมดและ 
มจธ. บางขนุเทยีน และจดัท าระบบตน้แบบดา้นการอนุรกัษ์พลงังานในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างของถนนภายใน 
มจธ. บางขุนเทยีน ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED พรอ้มตดิตัง้ระบบปิดเปิดไฟอตัโนมตัโิดยใช้
เซน็เซอรใ์นส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างตามเสน้ทางเดนิเทา้ภายใน มจธ.บางขุนเทยีน และจดัท าระบบการควบคุม
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยใชร้ะบบ BAS หรอืBuilding Automation System ในอาคารต้นแบบ คอือาคารวจิยั
พฒันาและโรงงานต้นแบบ เพื่อควบคุมระบบแอรค์ูลชลิเลอรแ์ละระบบปิดเปิดไฟ พรอ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด
ใหญ่เพื่อการอนุรกัษ์พลงังานอยา่งยัง่ยนื 

4. ส ารวจตรวจวดัพลงังานในระบบแสงสว่างและระบบปรบัอากาศเพื่อสนบัสนุนการอนุรกัษ์พลงังาน
อยา่งยัง่ยนืภายในมหาวทิยาลยัซึง่อยูใ่นช่วงด าเนินการตดิตัง้และทดสอบระบบ 

5. จดักจิกรรมในธมี Go Green Go ASEAN เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย
หลกัดา้นการเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว โดยไดร้่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิ Go Green Go ASEAN ทัง้ในงาน WOW 
: Week of Welcome กจิกรรมพีน้่องสมัพนัธ ์กจิกรรมวนัแรกพบ วนัสิง่แวดลอ้มโลก KMUTT Energy Day 
งานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน มจธ. ครัง้ที่ 10 และจดักจิกรรมเชงิรุกอย่างต่อเนื่อง (Roadshow /
นิทรรศการเคลื่อนที)่ รวมถงึการบรูณาการความรูใ้นวชิา General Education  

6. การด าเนินกิจกรรมเพิม่พื้นที่สเีขยีว เน้นกจิกรรมการเพาะกล้าไม้ และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 
ปลกูปา่ชายเลน และปรบัสภาพภมูสิถาปตัยใ์หเ้อื้อต่อการอนุรกัษ์พลงังานในทุกพืน้ที ่ทัง้ มจธ. บางมด บางขุน
เทยีนและราชบุร ี

7.  ส่งเสรมินโยบาย KMUTT Walk & Bike Society  พรอ้มประกาศตวัการสรา้งสงัคมจกัรยานและ
การเดนิเทา้ขึน้ภายในมหาวทิยาลยั โดยการพฒันา Coverway และ Walk Way รอบมหาวทิยาลยั และจดัท า
ระบบต้นแบบของการยมืใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยัในรูปของระบบ Bike Share หรอืระบบจกัรยานยมืใช้
ภายในมหาวทิยาลยั  

8. ส่งเสรมิการใชร้ะบบ Car Pool ในการเดนิทางของนักศกึษาและบุคลากรจาก มจธ.บางมด-มจธ.
บางขนุเทยีน และศูนยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืง รวมถงึการน ารถโดยสารต้นแบบทีใ่ชไ้บโอดเีซล ED 95 มา
ใชร้บั-ส่งบุคลากรและนกัศกึษาจาก มจธ.บางมดไปยงัสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้
พลงังานสะอาด และสรา้งความตระหนกัในการลดการผลติก๊าซโลกรอ้น 
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ตวัอย่างกิจกรรมตามนโยบายท่ีจดัให้แก่ประชาคมภายในและภายนอก มจธ.  
  

กิจกรรม วนั / เดือน / ปี ท่ีจดั กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผูเ้ข้ารว่ม 
 Go Green Go ASEAN  
- นิทรรศการ 8 ครัง้ 
- Road Show 6 ครัง้  

ตลอดปี บุคลากร / นกัศกึษา   8,216 คน แบ่งเป็น  
- นกัศกึษา 7,706 คน 
- บุคลากร 510 คน 

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การท างานโลก "World Day for Safety 
and Health at work 2012” 
- กจิกรรมระดมสมอง 
- นิทรรศการ 

27-28 เมษายน 2555 ผูบ้รหิาร บุคลากร 
นกัศกึษาและผูใ้ห ้
บรกิารภายใน มจธ. 

1,004 คน 

สปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน 
มจธ. ครัง้ที ่10 ในธมี “สรา้งสงัคมมด   
รุ่นใหม่ ปลกูฝงัความปลอดภยั ใสใ่จ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มอนุรกัษ์พลงังาน  
สูม่าตรฐานอาเซยีน” 

29-31สงิหาคม 2555 บุคลากร / นักศกึษา 
และผูส้นใจทัว่ไป 

1,394 คน แบ่งเป็น 
- บุคลากร / นกัศกึษา 
มจธ. 3,142 คน 
- นกัเรยีนโรงเรยีน
เครอืขา่ย 252 คน 

KMUTT Walk & Bike Society ประกาศนโยบายเมื่อ 
27 สงิหาคม 2555 

ประชาคม มจธ. 3,165 คน 

มจธ.ร่วมใจปลกูตน้ไมใ้หแ้ม่ 80 พรรษา 
มหาราชนิี  

10 สงิหาคม 2555 บุคลากร / นักศกึษา 
และผูส้นใจทัว่ไป 

ประมาณ 2000 คน 

 

         มจธ. ไดก้ าหนดนโยบายในการมุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 และมกีารสาน
ต่อนโยบายน้ีอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจบุนั ส่งผลให ้มจธ. ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก โดย 
UI Green Metric Ranking of World Universities นับตัง้แต่ปี ค.ศ.2010-2012 โดยในแต่ละปีไดร้บัการจดั
อนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวล าดบัที ่17, 47 และ 38 ของโลกตามล าดบั 
 

4. มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมสม า่เสมอ 
  มจธ. มพีื้นที่ส่วนกลางของ มจธ. และพืน้ทีข่องคณะที่เอื้อและส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรมท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม อาท ิพืน้ทีส่่วนกลางของ มจธ. บรเิวณชัน้ 9 อาคารส านักงานอธกิารบด ีใช้จดักจิกรรม  
รดน ้าด าหวัผู้บรหิารและกรรมการสภามหาวทิยาลยัเนื่องในวนัสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี หรอืบรเิวณชัน้ 1 
อาคารส านักงานอธกิารบด ีใชจ้ดักจิกรรมตกับาตร ซึ่งจดัเป็นประจ าทุกวนัพุธของสปัดาห์  (เอกสารหมายเลข 
11-4.1) หรอืการจดักิจกรรมพธิถีวายสงัฆทาน ต้อนรบัปีใหม่ไทย ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคารจอดรถ 14 ชัน้ 
(เอกสารหมายเลข 11-4.2) พืน้ทีอ่เนกประสงคข์องส านักหอสมุดทีเ่ปิดโอกาสใหน้ักศกึษาได้เล่นดนตร ี(เอกสาร
หมายเลข 11-4.3) ตลอดจนการใช้พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรมกลางของนักศึกษา 
ยกตวัอยา่งเช่น การจดังานเลีย้ง การประกวดแขง่ขนัดนตร ีการแสดงทางวฒันธรรม เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
11-4.4) 
  ทัง้นี้ ในพื้นที่ของหน่วยงานระดบัคณะก็ได้จดัให้มพีื้นที่ทางวฒันธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิต่อการจดั
กจิกรรม ตวัอย่างเช่น พื้นที่ชัน้ 1 คณะศลิปศาสตร ์ใช้จดักจิกรรมทางวฒันธรรมและมกีารจดักจิกรรมอย่าง
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สม ่ า เ สมอ  ยกตัวอย่ า ง เช่น  จัดง านสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักด ี                          
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช เนื่องในวนัเฉลิม                   
พระชนมพรรษา 12 สงิหาคม สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ งานแสดงนิทรรศการนักศกึษาในรายวชิา 
General Education (เอกสารหมายเลข 11-4.5) 
 

5. ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรและนักศึกษาไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
 มจธ. โดยส่วนอาคารและสถานที่มีการประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดภูมิทัศน์ภายใน

มหาวทิยาลยั สวยงาม สะอาดเป็นระเบยีบ ของนักศกึษามคี่าเฉลีย่ 3.72 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (เอกสาร
หมายเลข 11-5.1) และของบุคลากรมคี่าเฉลีย่ 3.55 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 11-5.2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 
ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
11-1.1 รปูภาพกจิกรรมรดน ้าด าหวัผูบ้รหิารและกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
11-1.2 รปูภาพกจิกรรมวนัไหวค้รขูองมหาวทิยาลยั 
11-1.3 รปูภาพกจิกรรมทอดกฐนิของมหาวทิยาลยั 
11-1.4 รปูภาพกจิกรรมจดัผา้ปา่ 3 พระจอมเกลา้ทอดถวาย ณ วดัราชประดษิฐส์ถติมหาสมีารามราช

วรวหิาร 
11-1.5 รปูภาพกจิกรรมพธิทีอดผา้ปา่สามคัคเีพื่อพฒันาแหล่งน ้าวดัรางบวั 
11-1.6 สรปุผลการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ปี

การศกึษา 2555 (ของคณะศลิปศาสตร ์สมศ. 11.1.2) 
11-2.1 รายงานประจ าปี 2555 ส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 60 – 62  
11-2.2 รายงานประจ าปี 2555 ส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 51 – 55  
11-2.3 รายงานประจ าปี 2555 ส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 129 – 131   
11-2.4 รปูภาพบรรยากาศตกแต่งหอ้งประชุมดว้ยภาพเขยีนสนี ้ามนัของคณะศลิปศาสตร์  
11-3.1 รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 73 – 77  
11-4.1 รปูภาพกจิกรรมตกับาตรวนัพุธ ณ ชัน้ 1 อาคารส านกังานอธกิารบด ี
11-4.2 พธิถีวายสงัฆทานตอ้นรบัปีใหมไ่ทย ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคารจอดรถ 14 ชัน้ 
11-4.3 รปูภาพพืน้ทีอ่เนกประสงคส์ านกัหอสมดุ 
11-4.4 รปูภาพกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ณ สวนสุขภาพและสนามกฬีา มจธ. 
11-4.5 ภาพถ่ายโครงการทีใ่ชพ้ืน้ทีช่ ัน้ 1 คณะศลิปศาสตร ์
11-5.1 รายงานประจ าปี 2555 ส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 141 (ขอ้ 8) 
11-5.2 รายงานประจ าปี 2555 ส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 145 (ขอ้ 8) 
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7 - 1 บทที ่2 

องคป์ระกอบท่ี 7   การบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  : ภาวะของผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ         
สภาสถาบนัและผู้บรหิารทุกระดบัของสถาบนันัน้ ๆ หากสภาสถาบนัและผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ เป็นผู้น าที่ด ี                      
มธีรรมาภบิาล รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัความกา้วหน้า ดแูลบุคลากรอยา่งด ีเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในการบรหิาร มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหา และก ากบัดูแล ตดิตามผลการด าเนินงานของสถาบนั
ไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง จะท าใหส้ถาบนัเจรญิรดุหน้าอยา่งเรว็ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั   
มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาสถาบนั 

3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

4. ผู้บรหิารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสนิใจ 
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค ์         
ของสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้รหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนั และผู้บรหิารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุง          

การบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. สภาสถาบนัปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการก ากบัดูแล ก าหนดทศิทาง และนโยบายในการ

พฒันามหาวทิยาลยั เพื่อให้ มจธ. มกีารพฒันาและเจรญิก้าวหน้าไปในทศิทางเดยีวกนั โดยได้ปฏบิตัภิารกจิ
ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีพ.ศ. 2541 มาตรา 18 อย่างครบถ้วน เช่น 
อนุมตัแิผนด าเนินการและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2558 เมื่อวนัที ่14 
กนัยายน 2555 อนุมตัปิรบัอตัราเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลยั เมื่อวนัที ่ 19 สงิหาคม 2554 อนุมตัหิลกัสูตร 
การปรบัปรุงหลกัสูตร มกีารติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของมหาวทิยาลยั โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และใหม้กีารรายงบการเงนิของหน่วยงานในก ากบัของ 
มจธ. รายงานผลการด าเนินงานของ มจธ. เป็นรายปี ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) 
 นอกจากนี้ สภามหาวทิยาลยัไดใ้หแ้นวนโยบายและก าหนดกรอบในการพฒันามหาวทิยาลยัในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ของโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง พรอ้มทัง้ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้
การประชุม Retreat สภามหาวทิยาลยัเป็นเวทรีะดมสมองของผูท้รงคุณวุฒแิละผูบ้รหิาร การประชุม Retreat 
สภามหาวทิยาลยัก าหนดจดัประชุมปีละ 2 ครัง้ ซึง่เป็นการประชุมนอกเหนือจากการประชุมสภามหาวทิยาลยัที่
ไดก้ าหนดไวต้ามปกต ิในปีงบประมาณ 2555 มกีารประชุม Retreat สภามหาวทิยาลยั 2 ครัง้ ดงันี้ 

  Retreat ครัง้ที ่18 วนัที ่17 – 18 ธนัวาคม 2554 ประชุมเรื่อง ยุทธศาสตรก์ารวจิยั มจธ. และ มจธ. 
ทีร่ม่รืน่และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green & Clean University) (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) 

Retreat ครัง้ที ่19 วนัที ่ 26 พฤษภาคม 2555 ประชุมเรื่อง มจธ. : การร่วมเรยีนรูแ้ละท างานกบั
ชุมชนและสงัคม กิจการเพื่อสงัคมในประเทศไทย และ แนวทางในการสร้าง Residential College ซึ่ง
มหาวทิยาลยัจะด าเนินการที ่มจธ. ราชบุร ี(เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) 

นอกจากนี้ สภามหาวทิยาลยั ได้จดัให้มกีารประชุมระดมสมองก่อนการประชุมสภามหาวทิยาลยั
เป็นประจ า เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ของสงัคม และประเทศหรอืเป็น
ประเดน็เกี่ยวโยงเชงินโยบายของ มจธ. โดยเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืภายในมาบรรยาย ใชเ้วลาครัง้ละ
ประมาณ 1 ชัว่โมง ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) 
 ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจ านวน 7 เรือ่ง และผูท้รงคุณวุฒใิน มจธ. จ านวน 3 เรือ่ง รวม 10 เรือ่ง ดงันี้ 

1) เรื่อง “แผนยุทธศาสตรก์ารวจิยั มจธ. ปี 2555 – 2559” โดย รศ.ดร.บณัฑติ ฟุ้งธรรมสาร รอง
อธกิารบดฝี่ายวจิยั มจธ.  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่151 วนัศุกรท์ี ่14 ตุลาคม 2554 (ระดมสมอง
ครัง้ที ่36)  

2) เรื่อง  “นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ” โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ ในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่151 วนัศุกรท์ี ่14 ตุลาคม 2554 (ระดมสมองครัง้ที ่37)  
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3) เรื่อง “บทบาทของมหาวทิยาลยัในช่วงวกิฤต อุทกภยัและการช่วยฟ้ืนฟูประเทศภายหลงัน ้าลด ” 
โดย รศ.ดร.เชาวลติ  ลิม้มณีวจิติร  รองอธกิารบดฝี่ายพฒันานักศกึษา  มจธ.  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่152 วนัศุกรท์ี ่9 ธนัวาคม 2554 (ระดมสมองครัง้ที ่38)  

4) เรือ่ง “การจดัการและป้องกนัอุทกภยัและการเตรยีมการในอนาคต” โดย นายปราโมทย ์ ไมก้ลดั 
อดตีอธบิดกีรมชลประทาน  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 152 วนัศุกรท์ี่ 9 ธนัวาคม 2554 (ระดม
สมองครัง้ที ่39)  

5) เรื่อง “Revising Thailand’s Financing Innovation Policies” โดย ดร.ภทัรพงศ์  อนิทรก าเนิด  
อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันวตักรรม  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่153 วนั
ศุกรท์ี ่13 มกราคม 2555 (ระดมสมองครัง้ที ่40) 

6) เรื่อง “บทบาทของ มจธ. ในระบบนวัตกรรมของประเทศ : การพฒันาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เพื่อน างานวจิยัไปใช้ในเชงิพาณิชย์” โดย รศ.ดร.บณัฑติ  ฟุ้งธรรมสาร รองอธกิารบดฝี่ายวจิยั  
มจธ. ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่154 วนัศุกรท์ี ่10 กุมภาพนัธ ์2555  (ระดมสมองครัง้ที ่41) 

7) เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของชาติ ” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ ์ ตันติศิรนิทร ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการโภชนาการ และการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้ธนบุร ีในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่155 วนัศุกรท์ี ่9 มนีาคม 2555 (ระดมสมองครัง้ที ่
42)  

8) เรือ่ง “การป้องกนั และการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่” โดย นายประมนต์  สุธวีงศ์ ประธานภาคเีครอืข่าย
คอรร์ปัชัน่ และทีป่รกึษาสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่
157 วนัศุกรท์ี ่11 พฤษภาคม 2555 (ระดมสมองครัง้ที ่43) 

9) เรือ่ง “ประชากรกบัการพฒันา และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร” โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญ
สนิ รกัษาการรองอธกิารบดจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 158 วนัศุกรท์ี่ 8 
มถุินายน 2555 (ระดมสมองครัง้ที ่44) 

10) เรื่อง “แนวคดิตลอดวฏัจกัรชวีติและเครื่องมอืส าหรบั Green Competitiveness สู่ความยัง่ยนื” 
โดย รศ.ดร.ธ ารงรตัน์  มุ่งเจรญิ  อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่161 วนัศุกรท์ี ่14 กนัยายน 2555 (ระดมสมองครัง้ที ่45) 
 นอกจากนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิยังมีหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการดา้นต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั หรอืตามทีส่ภามหาวทิยาลยัด ารขิึน้ 
ยกตวัอย่างเช่น คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั และคณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร
ระดบัอธกิารบด ีคณบด ีซึง่ท าให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒมิภีาระและบทบาทเป็นอย่างมากใน
การขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัทัง้ในดา้นวชิาการและการบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

ทัง้นี้ ในการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น มจธ. ได้ก าหนดให้มกีารประเมนิการท างานของสภา
มหาวทิยาลยั (การประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยั) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 5 ด้านประกอบด้วย (1) 
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บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั (2) การก ากบัการประชุมสภามหาวทิยาลยั (3) การ
ท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (4) ความสมัพนัธ์กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในบทบาทของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยั (5) การพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั และมกีาร
แจง้ผลเพื่อใหม้กีารปรบัปรงุการท างานของสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5) 

ส าหรบัการประเมนิตนเอง ปีงบประมาณ 2555 ของสภามหาวทิยาลยัใน 5 มติ ิมผีลการประเมนิ
ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.6) 

1) มติบิทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.59 คะแนน 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

2) มติกิารก ากบัการประชุมของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.68 คะแนน ซึง่เป็นค่าระดบั
มากทีสุ่ด 

3) มติกิารท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัแต่ละท่าน ได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.64 ซึ่งเป็นค่า
ระดบัมากทีสุ่ด 

4) มติคิวามสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ในบทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บั
คะแนนเฉลีย่ 4.80 เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

5) มติกิารพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.71 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

ทัง้นี้ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจดัใหม้กีารประเมนิตนเองทุกรอบ 3 ปี ตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยองิตามระบบการประเมนิของ Association of Governing Board of 
Universities and Colleges (AGB) ซึง่เป็นโมเดลระบบการประเมนิแบบไตรภาค (Three - Part System) AGB 
ทีเ่ป็น Best Practice 
 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากร            
ทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังาน
และพฒันาสถาบนั 

การด าเนินงานของ มจธ. นัน้ มกีารใช้แผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี และมกีารแปลง
แผนพฒันาระยะยาว 15 ปีนี้ มาสู่แผนกลยุทธ ์5 ปี อย่างไรกต็ามในการจดัท าแผนทัง้แผนพฒันาระยะยาวและ
แผนกลยุทธ์ฯ  มจธ. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเพื่อให้เกิดการเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย 
ภายหลังจากนัน้ก็น ามาแผนดังกล่าวมาถอดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือที่ มจธ. เรียกว่าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีตามล าดบั โดยในปี 2554 มจธ. ไดจ้ดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ
ประจ าปีระยะปานกลางคอืมองไปล่วงหน้าอกี 2 ปี หรอืทีเ่รยีกว่า “แผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2” การ
ขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัโดยผู้บรหิารด้วยการใช้แผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีนัน้ 
ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ มกีารก าหนดทศิทางและนโยบายการด าเนินงานผ่านกลไกการวางแผนกลยุทธ์ฯ โดย
ผู้บรหิารมกีารถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุกระดบั กลไกที่ มจธ. ใช้ในการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานนี้ มตีัง้แต่ระดบัสภามหาวทิยาลยัลงมาสู่ผู้บรหิารทุกระดบั และจากผู้บรหิารสู่บุคลากรทุก
ระดบั นอกจากนี้ยงัมกีารถ่ายทอดไปสู่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอกีดว้ยกล่าวคอื 
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2.1 ระดบัสภามหาวทิยาลยัสู่ผูบ้รหิารโดยผ่านการประชุมนอกรอบ (Retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวทิยาลยักบัผู้บรหิารซึ่งมกีารจดัประชุมเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ เพื่อใช้เป็นเวทใีนการทบทวนการ
ด าเนินงานของ มจธ.ทีผ่่านมา พรอ้มทัง้ระดมสมองในการก าหนดทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สะท้อนว่าสภามหาวทิยาลยั มจธ. เป็นผู้น าในการใช้กลไกที่เรยีกว่า             
การประชุม Retreat นี้ เป็นมหาวทิยาลยัล าดบัต้นๆ ของประเทศ โดยเริม่มาตัง้แต่ปี 2546 จนกระทัง่ปจัจุบนั                   
ในปีงบประมาณ 2555 มกีารจดัประชุม Retreat จ านวน 2 ครัง้ คอืการประชุม Retreat ครัง้ที ่18 และครัง้ที ่19 
(เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) 

2.2 ระดบัมหาวิทยาลยั การถ่ายทอดนโยบายและทศิทางการพฒันา มจธ.  ระหว่างผู้บรหิาร
มหาวทิยาลยักบัผูบ้รหิารหน่วยงานในระดบัคณะ/ส านัก และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน มจธ. ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นกลไก
ปกติ ได้แก่ การประชุมสภาวชิาการ การประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิาร ซึ่งมกีารประชุมประจ า                
ทุกเดอืน นอกจากนี้ มจธ.ได้มกีารจดัประชุมหรอืที่เรยีกว่าเสวนาสญัจร หรอืการประชุม 6+1 Flagships                
เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2546 ถึงปจัจุบนั โดย มจธ.ได้ใช้การประชุมน้ีเป็นกลไกในการสร้างความเขา้ใจ 
สื่อสารแผน และถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานของ มจธ.ไปสู่บุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ กล่าวคอื  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.2.2 - 7.1.2.3) 

2.2.1 ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารคณะ /ส านักและบุคลากรสายวิชาการ                  
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ทีเ่รยีกว่าการประชุม 6+1 Flagships Track I ซึง่ มจธ.ใชก้ารประชุมนี้ ในการสรา้ง
ความเขา้ใจและความเห็นพ้องต้องกนัในทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั โดยเริม่จดัประชุมมาตัง้แต่ปี 2546 
และในปีงบประมาณ 2555 มกีารประชุม 6+1 Flagship Track I จ านวน 3 ครัง้ คอื Track พเิศษ และ ครัง้ที ่
28-29 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2555 เมื่อวนัที ่30-31 มนีาคม 2555 และเมื่อวนัที ่22-23 มถุินายน 2555 
ตามล าดบั โดยการประชุม Track พเิศษ สมัมนาเรื่อง “พลกิวกิฤตอุิทกภยัให้เป็นโอกาสในการพฒันา มจธ.” 
ครัง้ที ่28 สมัมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรว์จิยั มจธ. : ทศิทางหลกัในอนาคต” และครัง้ที ่29 สมัมนาเรื่อง “สมรรถนะ
อาจารยส์ู่การพฒันาคุณภาพการศกึษาของ มจธ.”  

2.2.2 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลยันัน้ต้องท าให้บุคลากรทุกฝ่ายมคีวาม
เขา้ใจและท างานไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ บุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นอกีส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการ
ด าเนินงาน จงึมกีารจดัประชุมทีเ่รยีกว่า 6+1 Flagships Track II เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการและ
บริหารได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ และได้ร ับการถ่ายทอดแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารระดับ
มหาวทิยาลยัและระดบัคณะ/ส านัก และท างานไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
ยังมีการรวมกันเ ป็นกลุ่ ม เครือข่ าย  7 กลุ่ ม  อาทิ  เครือข่ายด้านวิเคราะห์แผนและงบประมาณ                               
ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านบรหิารงานพสัดุ ด้านบรหิารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมกันท างานของ
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมหาวิทยาลยั (ส านักงานอธกิารบด)ี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในต่าง  ๆ                   
ทัง้  คณะ ส านกั สถาบนั เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนั ช่วยกนัแก้ปญัหาในการท างาน โดยมกีารประชุมกนัใน
แต่ละกลุ่มเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามมหาวทิยาลยัเลง็เหน็ความส าคญัของการท างานและการแก้ไขปญัหา
รว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีต่อ้งท างานประสานกนั มจธ. ไดต้ัง้คณะท างานขึน้มาเรยีกว่า “คณะท างานโครงการ 
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6+1 Flagships Track II (สายสนับสนุนและสายวชิาการ)” เพื่อก ากบัและผลกัดนัใหม้กีารท างานของกลุ่ม
เครอืขา่ยดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง  

2.2.3 มจธ. ให้ความส าคญัแก่นักศึกษาปจัจุบนั ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บณัฑติของ
มหาวทิยาลยั จงึท าใหเ้กดิการประชุม 6+1 Flagships Track III ซึง่เป็นการประชุมร่วมกบัระหว่างผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีซึง่ประกอบดว้ย นกัศกึษา ศษิยเ์ก่า ผูป้กครอง และผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อใช้เป็น
กลไกในการก าหนดทศิทางการพฒันาโดยเฉพาะด้านการจดัการศกึษา รวมทัง้การตดิตามผลการด าเนินงาน    
อกีดว้ย การประชุม 6+1 Flagships ทัง้ 3 Tracks นี้จดัเป็นประจ าสลบักนัไปทุก 2-3 เดอืน/ครัง้  
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้
สามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับคุลากรในสถาบนั 

 การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจ าเป็นต้องมกีารก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการท างานเป็น
ประจ าและต่อเนื่องในทุกระดบั ทัง้ในระดบัสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั คณะ /ส านัก การก ากบัและตดิตาม
การท างานโดยสภามหาวิทยาลยัจะมกีารประชุมประจ าเดือนของสภามหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัต้อง
รายงานผลการด าเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมายเป็นระยะ ๆ (เอกสารหมายเลข  7.1.3.1) 
นอกจากนี้ ยงัมกีารประเมนิผลการด าเนินงานของอธกิารบดี โดยสภามหาวทิยาลยัทุก 3 เดอืน ส าหรบักลไก
การติดตามการด าเนินการในระดบัคณะ/ส านักทุก 6 เดอืน โดยให้คณบดหีรอืผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั
รายงานต่ออธกิารบดแีละทมีผู้บรหิาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2) นอกจากนี้มกีารติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและการจดัซือ้จดัจา้งในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.3) 

นอกจากนัน้ มจธ. ยงัมกีารจดัท าการประเมนิผลแผนกลยุทธ์ระยะครึ่งแผนฯ และประเมนิผลแผน     
กลยุทธร์ะยะสิน้สุดแผนฯ ของแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2550-2554 เพื่อน าผลการประเมนิมาใชใ้นการ
ปรบัปรุงแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่10 และใชส้ าหรบัการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.4) 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

 การท างานของ มจธ.นัน้ มกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ และใหอ้ านาจใน
การตัดสินใจในฐานะที่เป็นผู้แทนของบุคลากรหรอืผู้แทนหน่วยงานภายใน (ไม่นับบุคลากรที่มฐีานะเป็น
ผูบ้รหิารของหน่วยงานภายในระดบัต่าง ๆ ซึ่งมบีทบาทหน้าที่ (Authority) ตามต าแหน่งนัน้ ๆ) อาท ิมจธ. 
แต่งตัง้คณะท างาน หรอื คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการงบประมาณ ซึ่งมบีุคลากรจากคณะ /ส านักและ
ผู้แทนที่มาจากสภาวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย              
โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมกีารปรบัเปลีย่นทุก 2 ปี (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัได้มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั โดย มจธ. ได้จดัให้มกีารถ่ายทอดความรู้ทัง้จากบุคคลภายนอกและ
บุคลากรภายในของมหาวทิยาลยัเป็นประจ า โดยผ่านการประชุมทีเ่รยีกว่าการประชุม 3 Forums ซึง่ประกอบ
ไปดว้ย Strategic Forum (ดา้นกลยุทธ)์ R&D Forum (ดา้นวจิยัและพฒันา) และ Management Forum (ดา้น
บรหิารจดัการ) การประชุมเหล่านี้จะเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้น 
(เอกสารหมายเลข 7.1.5.1 - 7.1.5.2) เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักวจิยั และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้มโีอกาสพฒันาและรบัรู้ความรู้หรอืแนวปฏบิตัิใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในหน่วยงาน 
นอกจากนี้ ในกลุ่มผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัซึง่มกีารประชุมเป็นประจ าทุกสปัดาหน์ัน้ ในการประชุมบางครัง้มี
การเชญิบุคคลภายนอกเพื่อมาให้ความรู ้โดยบุคลากรทีม่ใิช่ระดบัผู้บรหิารสามารถเขา้ร่วมฟงัเพื่อให้เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด ้รวมทัง้การจดัการความรูข้อง มจธ. ซึง่มคีณะท างานในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัคณะ/
ส านัก ก็มกีารจดัความรู้ มกีารถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรต่าง ๆ มกีารถ่ายทอดบทเรยีนเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) ทัง้ในระดบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน ทัง้นี้เพื่อผลกัดนัให้การท างานของ
มหาวทิยาลยับรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้(เอกสารหมายเลข 7.1.5.3 -7.1.5.4) 

 

6. ผูบ้ริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 

การท างานของ มจธ. เป็นไปตามแผนกลยุทธฯ์ 5 ปี ซึง่มกีารถอดเป็นแผนปฏบิตักิารหรอืแผน
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายการท างานตามภารกจิหลกั 4 ดา้น 
หรอืตามผลผลติหลกั (5 ผลผลติตามเอกสารงบประมาณ) มกีระบวนการด าเนินงานในแต่ละภารกจิ และมรีะบบ
การท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารตดิตามและการประเมนิงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าและมกีารน าผลทีไ่ดจ้าก
การประเมนิมาปรบัปรุงการท างานให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานของ มจธ.  ในช่วงที่ผ่านมามี
ประสทิธผิลเชงิเปรยีบเทยีบดขีึน้ตามล าดบั (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1 - 7.1.6.2)  

6.2 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ มจธ.นัน้ มกีระบวนการบรหิารจดัการงานประจ าทีเ่หมาะสม

เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพดยีิง่ขึ้น มจธ. จดัให้มกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดความซ ้าซ้อนการงาน 
และมกีารทบทวนการท างานอย่างต่อเนื่อง และจดัท าให้มกีารประกาศขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร (Service Level 
Agreement : SLA) เพื่อท าใหเ้กดิ Productivity Improvement (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3- 7.1.6.4) อย่างไรก็
ตามมหาวทิยาลยัมกีารจดัการงบประมาณภายใน มจธ.ทีเ่รยีกว่างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Based Budgeting System : PBBS) ดงัปรากฏตวัอยา่ง คณะวศิวกรรมศาสตร ์(เอกสารหมายเลข 7.1.6.5)  

6.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  
การบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัโดยค านึงถึงหลกัการตอบสมองนัน้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี

ความส าคญัต่อการพฒันาการท างานให้ดขีึน้ ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้พยายามจดัท าระบบงานโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยให้งานบรกิารของมหาวทิยาลยัรวดเรว็ขึ้น เช่น มกีารจดัการบรกิารนักศกึษาเป็นแบบ 
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One Stop Service ที่เรยีกว่า Student Service Hub หรอืให้บรกิารแบบออนไลน์เพิม่มากขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.6) เพื่ออ านวยความสะดวกและสามารถส่งมอบงานให้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่
มหาวทิยาลยัให้หน่วยงานท า Service Level Agreement เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานที่ให้บรกิารทุกระดบั 
ด าเนินการปรบัปรุงและพฒันางานตนเองให้มปีระสิทธิภาพดีขึ้น และสิ่งนี้สามารถเป็นหลกัประกันได้ว่า 
หน่วยงานผู้ให้บรกิารสามารถส่งมอบงาน โดยค านึงถึงหลกัการตอบสนองให้แก่ผู้รบับรกิารตามประกาศ
ขอ้ตกลงระหว่างกนัว่าจะมรีะยะเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอนตามทีผู่ร้บับรกิารคาดหวงัได ้(เอกสารหมายเลข 
7.1.6.7) 

6.4  หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability)  
การบรหิารมหาวทิยาลยัมกีารแบ่งภาระรบัผดิชอบในแต่ละประเภทของบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจน 

โดยมมีาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) เป็นตวัก ากบัว่าบุคคลใดมหีน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบเป็น
อยา่งไร นอกจากนี้บุคลากรแต่ประเภทกม็กีารก าหนดภาระงานขัน้ต ่า อาท ิอาจารย์ 1 และอาจารย ์2 ต้องสอน
อย่างน้อยร้อยละ 60 ในขณะที่อาจารย์ 3 และอาจารย์ 4 ต้องสอนอย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.8) โดยกระบวนการกต็้องมกีารประเมนิผลการด าเนินงานทุก 6 เดอืนและ 12 เดอืน โดยมกีาร
น าผลการประเมนิเพื่อประกอบการเลื่อนขัน้เงนิดว้ย ส าหรบัผูบ้รหิารทุกระดบัได้แสดงความรบัผดิชอบในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ได้ท าข้อตกลงไว้ก่อนเข้ารับต าแหน่ง ซึ่งมีระบบและกลไกในก าร
ประเมนิผลการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน เช่น มกีารประเมนิทุก 6 และ 12 เดอืน เช่นกนั (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.9) นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัมสี่วนในความรบัผดิชอบต่อชุมชนรอบ ๆ พืน้ทีท่ีม่หาวทิยาลยัใหบ้รกิาร เช่น 
ในบรเิวณ มจธ. บางมด มจธ. บางขุนเทยีน มจธ. ราชบุร ีหรอืทีเ่รยีกว่าศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร ีได้มี
ส่วนไปท างานร่วมกบัโรงเรยีนในพื้นที่ในการพฒันาครใูนดา้นการสอนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เป็น
ต้น อกีทัง้มหาวทิยาลยัได้เข้ามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการหลวง โครงการในพระราชด าร ิทัง้ใน            
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.10) 

6.5 หลกัความโปร่งใส (Transparency)  
มจธ. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส่ โดยมีกลไกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการท างานและสามารถ

ตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยขอ้มูลให้ทุกคนหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ อาท ิมกีารน ามตหิรอืผลการประชุม
เผยแพร่โดยการแจง้เวยีนในระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั หรอืเผยแพร่มตทิีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัใน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต (เอกสารหมายเลข 7.1.6.11) ในการปฏบิตังิานทุกดา้น มจธ. มหีน่วยตรวจสอบภายในทีท่ า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบต่าง ๆ ซึง่จะรายงานตรงต่อ
สภามหาวทิยาลยั นอกจากนี้ มจธ. ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.12) โดยมกีรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธาน ท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัทัง้ด้านการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง หรอือื่น ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย นอกจากนี้ 
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึง่เป็นหน่วยตรวจสอบภายนอกท าหน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิ และการ
ใชจ้า่ยงบประมาณของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบต่าง ๆ ดว้ย  
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6.6 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  
การด าเนินงานหลกั ๆ ของ มจธ.โดยเฉพาะการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทศิทางการพฒันา

มหาวทิยาลยั อาท ิการจดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี และการท าแผนกลยุทธ ์5 ปี ทัง้นี้เพื่อให้
บุคลากรทุกระดบัและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามสี่วนร่วมและท าให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Ownership) 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.13) รวมถงึการจดัประชุมทีเ่รยีกว่า 6+1 Flagships Track ต่าง ๆ โดยให้บุคลากร               
ทุกฝา่ย และทุกระดบัเขา้มามสี่วนรว่มแสดงความเหน็ไดโ้ดยไม่ปิดกัน้   

6.7 หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
องคก์รสงูสุดทีม่อี านาจในการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยั คอื สภามหาวทิยาลยัซึง่มอี านาจในการ

ก ากบัดูแลงานด้านวชิาการ การเงนิและงบประมาณ และด้านบุคลากร ในการบรหิารโดยอธกิารบด ีมกีาร
กระจายอ านาจการบรหิาร อาท ิการเงนิและงบประมาณ รองอธกิารบดแีต่ละท่านมอี านาจการอนุมตัใินวงเงนิที่
ไม่เท่ากนัตามที่อธกิารบดมีอบอ านาจให้ ซึง่มคี าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.14) 
กล่าวคอื รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร สามารถอนุมตัไิดใ้นวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ในขณะรองอธกิารบดี
ฝ่ายแผนและสารสนเทศอนุมตัไิด้ในวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท นอกจากนี้หวัหน้าหน่วยงานระดบัต่าง ๆ เช่น 
คณบด ีผูอ้ านวยการส านกั/สถาบนัและผูอ้ านวยการส่วนงานในดา้นต่าง ๆ กม็อี านาจในการอนุมตัไิด ้โดยมกีาร
ระบุวงเงนิอยา่งชดัเจน 

6.8 หลกันิติธรรม (Rule of Law)  
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตัง้โดยพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 ทีใ่หม้หาวทิยาลยัเป็นสถาบนัทางวชิาการและวชิาชพี
ชัน้สงู มวีตัถุประสงคใ์หก้ารศกึษา ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู ท าการสอน วิจยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม รเิริม่ ปรบัแปลง ถ่ายทอด พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.15) ดงันัน้การปฏบิตัภิารกจิของมหาวทิยาลยัจงึจ าเป็นต้องยดึหลกันิตธิรรม คอื การปฏบิตัิ
ตามหลกัของกฎหมาย โดยมสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการก ากบัดูแล ซึง่การเป็นมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรฐั มหาวทิยาลยัจะมอีิสระในการบรหิารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวชิาการ ด้านบุคคล และด้าน
การเงนิและงบประมาณ โดยในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2541 มกีาร
ระบุอ านาจและหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะไวอ้ย่างชดัเจน โดยให้
มอีธกิารบดเีป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุด และรบัผดิชอบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัและในการบรหิารกจิการ
มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบัต่าง ๆ ดงันัน้เพื่อให้มหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานภายในต่าง ๆ ด าเนินงานได้อย่างราบรื่น มจธ. จงึจ าเป็นต้องก าหนด ระเบยีบ ข้อก าหนด หรอื
ขอ้บงัคบั อาท ิด้านบุคคลมขีอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล เป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของมหาวทิยาลยั หรอื ด้านการเงนิและงบประมาณ มขี้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารการเงนิและทรพัย์สนิของ
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 และ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2553 (เอกสารหมายเลข 7.1.6.16) นอกเหนือจากการปฏบิตังิาน
ตามหลกันิตธิรรมแล้ว มจธ. ยงัจดัท าหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณองคก์รเพื่อให้บุคลากร มจธ. ประพฤตแิละ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งการบทบาทและหน้าทีข่องตนเองและเป็นทีย่อมรบัขององคก์ร 

 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

7 - 10 บทที ่2 

6.9 หลกัความเสมอภาค (Equity)  
มจธ. บรหิารจดัการดว้ยหลกัของความเสมอภาค อาท ิการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ทัง้ในเรือ่งถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิความเชื่อศาสนา ภาษา เพศ สภาพทางกายหรอืสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมถงึการศกึษาและการฝึกอบรม ซึง่ มจธ. ใหค้วามเสมอภาคในโอกาส (Equity of Opportunity) ไดแ้ก่ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.17) 

6.9.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาสมัครงานที่มีคุณสมบัต ิ
ประสบการณ์ และพื้นฐานความรูต้ามที่ก าหนดไว้มสีทิธไิด้รบัการพจิารณาอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่มกีาร    
กดีกนั อนัเน่ืองจากฐานะ เพศ ผวิ ความเชื่อหรอืศาสนา   

6.9.2 ความเสมอภาคในเรือ่งค่าตอบแทน โดยก าหนดใหม้บีญัชเีงนิเดอืนหลากหลายแยกตาม
ประเภทต าแหน่ง โดยค านึงถงึราคาตลาด การบรหิารผลงาน และคุณลกัษณะในการปฏบิตังิานของพนักงานแต่
ละประเภทใหค้ล่องตวัยิง่ขึน้ รวมทัง้สะทอ้น ค่างานของต าแหน่งในแต่ละประเภทได้อย่างแท้จรงิ และสามารถ
แขง่ขนัได ้

6.9.3 ความเสมอภาคทีใ่ห้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคกนั โดยใช้ระเบยีบที่เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัในด้านการบรหิารและการพัฒนาทรพัยากรบุคคล อาท ิการวางแผนก าลงัคน การก าหนดเงนิเดอืน
ค่าจ้างและค่าตอบแทน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน                 
การเลื่อนต าแหน่ง การโอนหรอืย้าย ขวัญและวินัย การพ้นจากงาน สวสัดิการ รวมทัง้มหีลกัปฏิบตัิด้าน
จรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) เพื่อใหบุ้คลากร มจธ. ประพฤตแิละปฏบิตังิานได้อย่างเหมาะสม 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.18) อาทิ มจธ. มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน              
ไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะเป็นขา้ราชการ หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั โดย มจธ.ก าหนดเกณฑภ์าระงานที่เท่ากนั
และประเมนิผลด้วยเกณฑเ์ดยีวกนัในบุคลากรที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั เช่น สายวชิาการซึ่งประกอบด้วย อาจารย ์
และนักวจิยั อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรมหาวทิยาลยัคดิว่าผลการประเมนิไม่มคีวามเป็นธรรม มหาวทิยาลยั
เปิดโอกาสให้มกีารสอบถามได้และผู้บงัคบับญัชาต้องชี้แจง ทัง้นี้ มจธ. มคีณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกขซ์ึ่ง
ได้รบัการแต่งตัง้จากสภามหาวิทยาลยัโดยกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธาน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.19) ท าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมาจากค าสัง่หรือผลการประเมินของ
มหาวทิยาลยั 

6.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ในการด าเนินงานของ มจธ. อาท ิการจดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยั ทัง้ระยะยาว (KMUTT 

Roadmap 2020) และระยะปานกลาง (แผนพฒันาหรอืแผนกลยุทธ ์5 ปี) ของ มจธ. ยดึหลกัการก าหนด       
ทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคตด้วยหลกัฉันทามต ิโดยใช้กระบวนการจดัท าแผนฯ ให้ผู้ที่มสี่วนได้
ส่วนเสยีและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัจากภายในและภายนอกเขา้มามสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิความเหน็พอ้ง
ตกลงร่วมกนั โดยใช้การประชุมระดมสมองที่จดัขึน้ในหลายระดบั ยกตวัอย่างเช่น ระดบัผู้บรหิาร ระดบัคณะ 
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย ์และส่วนงานต่าง ๆ หรอืน าไประดมสมองในการประชุม Retreat ระหว่างผู้บรหิาร
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัก่อน เพื่อรบัฟงัความเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แล้วจงึจดัท า
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แผนฯ เพื่อน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ ตามล าดับ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.20 – 
7.1.6.21)  
 

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนั และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรบัปรงุการบริหารงานอย่างเป็นรปูธรรม 

สภามหาวทิยาลยัมกีารประเมนิผลการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกลไก 
การประชุมประจ าเดอืนของสภามหาวทิยาลยั การประชุม Retreat และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
อธกิารบด ี(เอกสารลบั) เป็นต้น ในกลไกเหล่านี้ สภามหาวทิยาลยัจะมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะทัง้ทีเ่ปิดเผย
และเป็นความลับ (กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี) ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารได้น า
ขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัไปปรบัปรงุการบรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม ดงัตวัอยา่งเช่น  

 การพฒันาทกัษะในการเรยีนรูข้องนักศกึษาเพื่อพฒันาบณัฑติที่มคีุณภาพ ซึ่งมหาวทิยาลยัได้
ด าเนินการผ่านกลไกการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น การศกึษาตามโครงการกลุ่มวชิา General Education 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.1 - 7.1.7.2) กระบวนการเรยีนการสอนเชงิรุก (Active Learning) และการเรยีนรูจ้าก
การเชื่อมโยงความรูใ้นห้องเรยีนและการปฏบิตัิงานจรงิในสถานประกอบการและชุมชน (Work Integrated 
Learning : WIL) (เอกสารหมายเลข 7.1.7.3) 

 การพฒันาเพื่อสร้างระบบคุณภาพทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั โดยการเริม่ต้นให้ความรู้
พืน้ฐานดา้นกลไกการบรหิารจดัการทีม่คีุณภาพต่อผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.1.7.4) 

 การปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนนักศกึษาส าหรบัพื้นที่การศกึษาบางมด (เอกสาร
หมายเลข 7.1.7.5) เนื่องมาจากขอ้สงัเกตเรื่องความหนาแน่นของจ านวนนักศกึษาที่มเีป็นจ านวนมาก ซึ่ง
มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการโดยปรบัปรงุพืน้ทีเ่พื่อสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการด าเนินชวีติ เช่น Learning Space 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.6) การปรบัปรุงโรงอาหารมหาวทิยาลยั การพจิารณาบรเิวณอนุญาตด าเนินการ
รา้นอาหารยอ่ยและรา้นสะดวกซือ้ (เอกสารหมายเลข 7.1.7.7)  

 การพฒันาโครงการศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร ีโดยการสรา้งความมสี่วนร่วมของผูบ้รหิาร
ขององคก์รภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่(เอกสารหมายเลข 7.1.7.8)  

อยา่งไรกต็ามการปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัในหลายกรณีมสิามารถด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในแต่ละรอบของปีงบประมาณหรอืปีการศกึษาได ้และมกัจะปรากฏว่าเป็นการด าเนินการที่มี
ความต่อเนื่อง และอาจจะปรากฏผลในทางปฏบิตัทิี่ขา้มสมยัของอธกิารบดแีต่ละท่าน ดงันัน้การพจิารณาการ
ท างานตามตัวบ่งชี้นี้อาจจะต้องพิจารณาในมิติของความต่อเนื่ องของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                      
ซึง่สามารถพจิารณาตดิตามไดจ้ากรายงานเอกสารสรุปผลงานของอธกิารบดเีมื่อหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.9) และมตสิภามหาวทิยาลยั รวมทัง้รายงานการประชุม Retreat ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 7 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

7.1.1.1 พระราชบญัญตั ิมจธ. พ.ศ. 2541 หน้า 7-8 
7.1.1.2 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภามหาวทิยาลยั มจธ. ครัง้ที ่18 
7.1.1.3 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภามหาวทิยาลยั มจธ. ครัง้ที ่19 
7.1.1.4 รายงานระดมสมองสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่151 - 161 
7.1.1.5 กรอบการประเมนิสภามหาวทิยาลยั 
7.1.1.6 ผลการประเมนิสภามหาวทิยาลยั 
7.1.2.1 การประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยัรว่มกบัผูบ้รหิารนอกรอบ, รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. 

หน้า 117-122 
7.1.2.2 รายงานโครงการ 6+1 Flagships, รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 122-128 
7.1.2.3 ผลการด าเนินการ 6+1 Flagships, ศูนยน์วตักรรมระบบ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.1.3.1 รายงานการตดิตามผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลยั ปี 2555  
7.1.3.2 ตารางก าหนดวนัรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/ส านกัทุก 6 เดอืน 
7.1.3.3 การตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณและการจดัซือ้จดัจา้งเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประสานงาน

บรหิาร ประจ าปีงบประมาณ 2555  
7.1.3.4 รายงานการประเมนิผลแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
7.1.4.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงบประมาณ   
7.1.5.1 รายงานการประชุม 3 ฟอรัม่, รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 58 
7.1.5.2 สรปุการจดับรรยายพเิศษ 3 ฟอรัม่ ประจ าปี 2555 - 2556 
7.1.5.3 แผนการจดัการความรู ้ระยะ 10 ปี ( 2552-2561) 
7.1.5.4 รายงานผลการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู ้ปีงบประมาณ 2555 
7.1.6.1 ผลการประเมนิ PART ของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554-2555  
7.1.6.2 รายงานการประเมนิ PART ของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2556 
7.1.6.3 โครงการปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพในการท างาน (Productivity Improvement : PI) ระยะที ่2 ปีที ่

2, รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 112 – 114  
7.1.6.4 รายงานผล PI ปีงบประมาณ 2555, รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  หน้า 42 
7.1.6.5 แผนงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน (PBBS) ปีงบประมาณ 2555 ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
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7.1.6.6 การปรบัปรงุผลติภาพการท างานศูนยบ์รกิารนกัศกึษา (Student Service Hub), รายงานผลการ
ด าเนินงานส านกังานอธกิารบด ี

7.1.6.7 SLA ของหน่วยงาน  
7.1.6.8 คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นวชิาการ พ.ศ. 2555 หน้า 5  
7.1.6.9 รายงานผลการด าเนินงาน 6 เดอืน 12 เดอืน คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

ปีงบประมาณ 2555 
7.1.6.10 รายงานมหาวทิยาลยักบัชุมชน ประจ าปี 2555 
7.1.6.11 มตกิารประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่151 - 161 
7.1.6.12 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
7.1.6.13 แผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี หรอื Roadmap 2020 หน้า 39 – 40  
7.1.6.14 ค าสัง่มอบอ านาจการอนุมตัเิงนิของผูบ้รหิาร 
7.1.6.15 พระราชบญัญตั ิมจธ. พ.ศ. 2541 หน้า 2 หมวดที ่1 บททัว่ไป มาตรา 7 
7.1.6.16 ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 และฉบบัที ่2 พ.ศ.

2553 
7.1.6.17 ขอ้บงัคบั มจธ. ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล  (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2554 และระเบยีบ มจธ. ว่าดว้ย การ

สรรหา การคดัเลอืก และการทดลองปฏบิตังิานพนกังานต าแหน่งวชิาชพีอื่นทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งวชิาการ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2552, คู่มอืพนกังาน 

7.1.6.18 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Core of Conduct) 
7.1.6.19 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์รอ้งทุกข ์
7.1.6.20 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) มจธ. หน้า 79-90  
7.1.6.21 แผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 หน้า 76-78 
7.1.7.1 การพฒันาการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) ,รายงานประจ าปี 2555 ของ 

มจธ. หน้า 34 - 41 
7.1.7.2 รายละเอยีดหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) 
7.1.7.3 การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ การเรยีนรูร้ว่มกบัการท างาน (Work-integrated 

Learning: WiL), รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 26-34 
7.1.7.4 การบรหิารคุณภาพมหาวทิยาลยัตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษา, รายงานประจ าปี 

2555 ของ มจธ. หน้า 128 - 134 
7.1.7.5 Physical Development Master Plan 
7.1.7.6 รปูภาพพืน้ที ่Learning Space 
7.1.7.7 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจดัการผลประโยชน์และทรพัยส์นิ ครัง้ที ่1/2555  
7.1.7.8 รายงานมหาวทิยาลยักบัชุมชน ประจ าปี 2555 หน้า 68 - 69 
7.1.7.9 รายงานผลการด าเนินงานของอธกิารบด ีมจธ.  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  : การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
   

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : มาตรฐานการอุดมศกึษาขอ้ที ่3 ก าหนดใหส้ถาบนัมกีารสรา้งและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งต้องมกีารจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรยีนรู้ โดยมกีาร
รวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นสถาบนัซึง่กระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบนัเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทัง้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะ
ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศกึษามคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสุด กระบวนการในการบรหิารจดัการความรูใ้น 
สถาบนั ประกอบดว้ย การระบุความรู ้การคดัเลอืก การรวบรวม การจดัเกบ็ความรู้ การเขา้ถงึขอ้มูล และการ
แลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรูภ้ายในสถาบนั 
การก าหนดแนววธิปีฏบิตังิาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ความรูใ้นสถาบนัใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ

สถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านการผลติบณัฑติและด้านการวจิยั

อยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

4. มกีารรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ในข้อ 1 ทัง้ที่มอียู่ในตัวบุคคลแต่ละแหล่ง
เรยีนรูอ้ื่น ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิี่ดมีาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผน      

กลยทุธข์องสถาบนัอย่างน้อยครอบคลมุพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 
 ตามแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรพี.ศ.2549-2563 (KMUTT Roadmap 
2020)  ไดก้ าหนดใหม้หาวทิยาลยัสรา้งระบบจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อน าทุนทางปญัญา
ของมหาวทิยาลยัมาสรา้งคุณค่าและส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและเผยแพร่ความรูร้ะหว่างบุคลากร  เพื่อน า
ความรู้เหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้มกีารด าเนินการตามแผนพฒันามหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสทิธภิาพ มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี(KMUTT Knowledge Committee) ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัฯ เลขที่ 454/2552 ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552คณะกรรมการบรหิารจดัการความรู ้มจธ. ประกอบดว้ย  

-  รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร เป็นทีป่รกึษา 
-  ผู้บรหิารความรู้ มจธ. เป็นประธานคณะท างานพรอ้มคณะท างานทมีงานจดัการความรู ้มจธ.  

ดงัเอกสารอา้งองิ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1)  
ทัง้หมดน้ีอยูภ่ายใตก้ารท างานของหน่วยงานรว่มกนัหรอืทีเ่รยีกว่าทมีงาน KM ซึง่มเีป้าประสงคเ์พื่อ

สรา้ง/พฒันา มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื คณะกรรมการดงักล่าวได้จดัท าแผนการจดัการ
ความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัโดยก าหนดพนัธกจิเป้าประสงคแ์ละกลยุทธ ์3 ดา้นและมแีผน
ด าเนินงานระยะยาว 10 ปี พ.ศ.2552-2561 ทมีงาน KM ของ มจธ. ไดว้างแผนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 
10 ปีหรอื KM Desire State ทีป่ระกอบดว้ยขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขัน้ 

ขัน้ที ่1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการจดัการความรู ้
ขัน้ที่ 2 แลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้และสรา้งระบบการจดัเกบ็และเผยแพร่ความรู ้จดักจิกรรม KMUTT 

KM Day เพื่อน าเสนอผลงานการจดัการความรู้ในรอบปีที่ผ่านมา พรอ้มทัง้มอบรางวลัแก่คณะ/ส านักและ
บุคลากรทีม่คีวามทุม่เทกบัการจดัการความรู ้

ขัน้ที ่3 เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร จากฐานความรูข้องมหาวทิยาลยัได้ 
ขัน้ที่ 4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนความรู้จากฐานความรู้ของมหาวทิยาลยัได้ตาม

ความตอ้งการทุกที ่ทุกเวลา 
 ในการด าเนินงานตามแผนระยะที ่1 (พ.ศ.2552-2553) ได้จดักจิกรรม KM Kick Off ซึ่งมกีารแจก
เอกสารแผนการจดัการความรู้ระยะ 10 ปี และจากการเสวนาในคราวเดยีวกนัเมื่อพจิารณาถึงวสิยัทศัน์และ
พนัธกจิตลอดจนงานต่าง ๆ ที่ มจธ. ได้ด าเนินการอยู่แล้วจงึมกีารสรุปและก าหนดประเดน็ความรูใ้น 3 มติิ
ไดแ้ก่ การผลติบณัฑติ การวจิยั และดา้นการบรหิาร ซึง่ในสองมติแิรกจะเน้นด าเนินงานทีห่น่วยงานระดบัคณะ 
(อย่างไรก็ตามคณะสามารถก าหนดประเด็นเพิ่มเติมหรือน้อยกว่าได้ตามธรรมชาติของศาสตร์และการ
ด าเนินงานของคณะ) โดยระดบัมหาวทิยาลยัมบีทบาทในการสนับสนุนสองมติดิงักล่าวในภาพรวมและเน้นมติิ
ดา้นการบรหิารเป็นหลกั ซึง่แต่ละมติมิปีระเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายดงัต่อไปน้ี (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) 
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 มิติด้านการผลิตบณัฑิต 
จากแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  เป้าหมายที่ 1 พฒันาและปรบัปรุง

กระบวนการเรยีนการสอน กลยุทธท์ี ่2 ปรบัปรุงหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ทีมุ่่งเน้นผลลพัธ์
การเรยีนรูข้องนักศกึษา และเป้าหมายที ่3 การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์ 
กลยทุธท์ี ่3 พฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาใหม้คีวามเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบรูณ์ (ทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะชวีติ และ
ทกัษะวชิาชพี) มสีุขภาวะทีด่ ีและมคีวามสุข เป้าหมายของการจดัการความรู ้คอื ใหทุ้กคณะมกีารปรบัปรุงการ
เรยีนการสอนแบบ Active Learning รวมทัง้การปรบัปรุงหลกัสูตร ประเดน็ความรูภ้ายใต้มตินิี้คอื เรื่องแนวคดิ
การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning ในรายวชิาศกึษาทัว่ไปและวธิกีารและเทคนิคการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอยา่งสรา้งสรรค ์ 
 มิติด้านการวิจยั 
 จากแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป้าหมายที่ 2 การสรา้งความเป็นเลศิ
ทางด้านวิชาการและวจิยั กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในสาขาวจิยัที่เป็นจุดแข็งและสาขาใหม่ที่มี
ความส าคญัเชงิยุทธศาสตร์ เป้าหมายของการจดัการความรู้ คอื (1) การจดัอนัดบัสมรรถนะด้านวจิยัของ
มหาวทิยาลยัดขีึน้ และ (2) สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร ลขิสทิธิเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ทุกปี โดยมปีระเดน็ความรู ้คอื (1) 
แนวโน้ม/ทศิทาง/ประสบการณ์การวจิยัในด้านต่างๆ (2) การจดัท า/บรหิารโครงการวจิยั (3) การบรหิาร
ทรพัยส์นิทางปญัญา  
    มิติด้านการบริหาร 
    จากแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป้าหมายที่ 4 การบรหิารจดัการและ     
ธรรมาภบิาล นอกเหนือจากแผนการจดัการความรูร้ะยะ 10 ปี (2552-2561) มหาวทิยาลยัมนีโยบายในการ
พฒันาการบรหิารจดัการเพื่อยกระดบัองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ เน้นกระบวนการพฒันาเพื่อยกระดบัการท างาน 
การมคีุณภาพและประสทิธภิาพของระบบการบรหิาร และไดก้ าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู ้คอื การ
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ทีม่กีารท างานคุณภาพเพื่อการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมปีระเดน็ความรู้ คอื 
วธิกีารและกระบวนงานปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพการท างานของหน่วยงาน  

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจยัอย่างชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 

มจธ. ไดก้ าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัมติิ
ต่างๆ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) 

- การผลิตบัณฑิต : อาจารย์ นักวิจยั  นักพัฒนาการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบรายวิชา
การศกึษาทัว่ไป   

- การวจิยั : อาจารย ์นกัวจิยัและนกัศกึษา 
- การบรหิาร : บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดให้ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ภายในมหาวิทยาลยัมกีารแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่แีละเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด โดยมกีารแบ่งปนั
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในอาจารย ์บุคลากรระดบัปฏบิตักิารและบุคลากรระดบับรหิาร 
  มิติด้านการผลิตบณัฑิต 

ประเดน็ความรูภ้ายใต้มตินิี้ คอื เรื่องการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning ใน
รายวชิาศกึษาทัว่ไปและวธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอย่างสรา้งสรรค์  
โดยมเีป้าหมายใหม้กีารใช ้Active Learning เป็นกลไกหนึ่งในการเรยีนรูใ้นทุกหลกัสตูร  

การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปซึง่เป็นรายวชิาทีม่เีนื้อหาเน้นดา้น Humanization มี
ลกัษณะการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทัง้ในเชงิของเนื้อหาความรู ้อาจารยผ์ูส้อนทีม่าจากหลากหลายสาขา 
กระบวนการเรยีนการสอนที่เป็นแบบ Active Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of 
Practices : CoPs) จงึตอ้งใชอ้าจารยผ์ูส้อนจ านวนมากและหลากหลายสาขาในแต่ละวชิา ประธานรายวชิาจงึมี
หน้าทีถ่่ายทอดประสบการณ์ในสาระวชิานัน้ตลอดจนจดัการใหม้รีปูแบบการสอนที่เหมาะสมกบับรบิทของวชิา
และอาจเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มในทุกภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) และมี
ความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั 

 การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นโครงการ “การจดัท าแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเพื่อการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ” ระหว่างวนัที่ 13-15 
มถุินายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) คณะกรรมการจดัการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ประธาน
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรม ไดร้่วมสมัมนาเพื่อทบทวนการจดัการเรยีนการสอน
ที่ผ่านมา ปรบัปรุง และวางแผนพฒันากระบวนการเรยีนการสอนให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องรายวชิา และปรชัญาวชิาศกึษาทัว่ไป โดยสรุปประเดน็ปญัหาหลกั 4 ดา้นคอื (1) กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน เช่น การสอนในหลกัสูตรปกตแิละนานาชาต ิมาตรฐานการใหค้ะแนน (2) อาจารยผ์ูส้อน/
อาจารยป์ระจ ากลุ่ม เช่น อาจารยภ์ายในและภายนอกมหาวทิยาลยั การตดิต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน (3) ปจัจยัทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรยีน พื้นที่ท ากจิกรรม (4) ด้านอื่น ๆ เช่น นักศกึษา งบประมาณในการจดัท ากิจกรรม 
นอกจากนี้ไดร้่วมกนัวางแผนและเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนรวมทัง้การจดัท าแผนงบประมาณในรายวชิา
บงัคบั 6 รายวชิาส าหรบัปีการศกึษาถดัไป  

 การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “Core Team Teaching รายวชิา
ศกึษาทัว่ไป” ในวนัที่ 24-25 พฤศจกิายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.3) ซึ่งเป็นการเปิดเวทใีห้อาจารย์
ผู้สอนวชิาศกึษาทัว่ไปได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และพจิารณาก าหนดแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนกระบวนวชิาศกึษาทัว่ไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น  

(1) วชิา GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปญัหา มเีป้าหมายให้นักศกึษาอยากรู ้อยากเรยีน 
ไดร้บักระบวนการคดิ และผลลพัธค์อืการรูอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ผูส้อนควรรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการคดิ
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ทัง้หมดก่อนการถ่ายทอดให้กบันักศึกษา มกีารสอนโดยยกตัวอย่างการใช้เครื่องมอื เช่น การ
จดัการเรยีนรู ้ในการแกป้ญัหาเพื่อใหน้กัศกึษาเหน็ภาพและเขา้ใจได ้

(2) วชิา GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ อาจารยว์รงค ์ถาวระ ไดส้รุปแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนโดยน าเสนอรูปแบบการเรยีนรู้ (Learning Style) ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการท างาน 
(Working Process) ทีช่ดัเจน สรา้งการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ทุกทีไ่ม่จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรยีน โดยเน้น
การเรยีนรู ้การยอมรบัขอ้บกพรอ่ง และเปิดใจยอมรบัสิง่ทีแ่ตกต่าง 

(3) วชิา GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า ไดส้รุปแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
เป็น 3 โมดลู คอื การบรหิารจดัการตนเอง ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี และการบรหิารจดัการ
ยุคใหม่ ในแต่ละโมดูลได้ก าหนดหวัขอ้และเครื่องมอื /กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อสะท้อนประเดน็การ
เรยีนรูท้ีไ่ดร้บั เช่น Inspiration Forum ซึง่จะน าเสนอต่อไป   
 การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ “โครงการประชุมสมัมนาคณาจารย์

ผู้สอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ” วนัที่ 16 สงิหาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.4) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวชิาศึกษาทัว่ไป มกีารบรรยาย
พเิศษหวัขอ้ต่าง ๆ พรอ้มจดักจิกรรมกลุ่มระดมความคดิ เช่น อาจารยป์ญัญา มหาชยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร สรุปว่า การจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปต้องมอีตัลกัษณ์ 3 ดา้น คอื คนด ีจติ
สาธารณะ และทกัษะวชิาชพี และในอนาคตตอ้งคดิถงึ 3 สิง่เป็นส าคญัคอื แบ่งปนั (share) เอาใจใส่ (care) และ
แลกเปลีย่น (fare) ส าหรบั อาจารย ์ดร.ชเนนทร ์มัน่คง ไดบ้รรยายถงึการพฒันาทกัษะการคดิและพฒันาการ
ทางสมองของผูเ้รยีน โดยสมองของคนม ี2 ซกี สมองซกีซา้ยท าหน้าทีใ่นส่วนของการตดัสนิใจ การใชเ้หตุผล 
สมองซกีขวาท าหน้าทีใ่นส่วนของการสรา้งสรรค ์สมองทัง้สองซกีจะท างานเชื่อมโยงกนั การพฒันาสมองของ
ผูเ้รยีนให้ใชไ้ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพโดยผ่านการจดัการเรยีนการสอนควรจดัอย่างสมดุลให้มกีารพฒันาสมองทัง้
สองซกีไปดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสมดุลในการคดิและคดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านการประชุมระดมสมอง เรื่อง แนวทางการจดัการเรยีนการสอน
รายวชิาศกึษาทัว่ไป : ประชาคมอาเซยีน เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2555 อาจารย ์ดร.ชเนนทร์ มัน่คง ไดส้รุป
ภาพรวมการด าเนินงานในการขบัเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมเีป้าหมาย 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซยีน และการจดัการเรยีนการสอนในมติปิระชาคมอาเซยีนแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัความรู ้(Knowledge) 
ทศันคต ิ(Attitude) และการเรยีนรูร้่วมกนั (Active Learning) ทัง้นี้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเหน็ว่าทุกวชิาสามารถ
แทรกเนื้อหาการเรยีนการสอนในระดบัความรู ้เช่น การบรรยาย การยกกรณีศึกษาหรอืตวัอย่างประกอบใน
เป้าหมายแต่ละด้านได ้ และใหม้กีารระดมสมองในแต่ละรายวชิาเพื่อน าเสนอรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
ตลอดจนการใหค้วามส าคญัในแต่ละเป้าหมายเพื่อเตรยีมความพรอ้มและรองรบัความเป็นสากลต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.5) 

 
-   วธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอย่างสรา้งสรรค์ 

 ในโครงการ “การจดัท าแนวทางและแผนการด าเนินงานเพื่อการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
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สอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป” ระหว่างวนัที่ 13-15 มถุินายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) ดงักล่าวขา้งต้น 
นอกจากความเขา้ใจในบทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรม/อาจารยผ์ู้สอน/ประธานรายวชิาและแนวคดิ
หลกัในการเรยีนการสอนของรายวชิาศกึษาทัว่ไปไดเ้ป็นอย่างดแีลว้ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาได้น าประเดน็ปญัหาเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปโดยต้องเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ส่งเสรมิ
ทกัษะการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองไดแ้ละใหเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีน รวมทัง้
ใหเ้ชญิผูม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการเรยีน
การสอน  

 การเรยีนรูเ้ทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างสรา้งสรรค์ของอาจารยใ์นวชิาศกึษา
ทัว่ไป เช่น  

(1) วชิา GEN 351การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า (Modern Management and Leadership) 
ไดจ้ดักจิกรรม “Inspiration Forum” เมื่อวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.6) 
เพื่อสะทอ้นการเรยีนรูข้องรายวชิาโดยการจดักจิกรรมไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒ ิคุณสมัพนัธ ์ลู่วรีะพนัธ ์
และ ดร.สารสนิ บุพพานนท ์บรรยายในหวัขอ้ “ภาวะผู้น าและประสบการณ์การบรหิารจดัการใน
องคก์รชัน้น า” และ “แนวคดิการเป็นผูป้ระกอบการและการสรา้งสรรค์นวตักรรม” เพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจในการน าไปสู่ความส าเรจ็ของชวีติ ซึ่งนักศกึษาได้เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในเรื่องการ
วางแผน การตดิต่อประสานงาน การแกไ้ขสถานการณ์และปญัหาเฉพาะหน้า  

(2) วชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) และวชิา SSC 221 สุนทรยีศาสตร ์
(Aesthetic) ได้จดัมนิิคอนเสริ์ต ครัง้ที่ 4 (Mini Concert IV) ณ ห้องเรยีนรวม 600 คณะ
วทิยาศาสตร ์ ภายใต้โครงการ “Concert in The Classroom” เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.7) ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการการเรยีนการสอนที่เกี่ยวกบัการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมโดยเชื่อมโยงกจิกรรม/โครงการใน 2 รายวชิา และเชื่อมโยงการเรยีนรูเ้พิม่เตมิจาก
การบรรยายในชัน้เรียนและกิจกรรมภายนอกชัน้เรียนเข้าด้วยกัน  นอกจากนี้นักศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนทัง้ 2 รายวชิาไดเ้รยีนรูก้ารท างานรว่มกนัดว้ย 

(3) วชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) และวชิา GEN 351 การบรหิารจดัการยคุ 
ใหม่และภาวะผูน้ า (Modern Management and Leadership) ไดจ้ดัมนิิคอนเสริต์ ครัง้ที ่5 (Mini 
Concert V) ณ อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี ภายใต้โครงการ “Neon Party Mini 
Concert” เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.8) โดยนักศกึษาร่วมแสดงดนตร ี
นอกจากนี้ไดร้บัเกยีรตจิากศลิปิน “อาจารยข์ุนอนิทร ์โตสง่า” มอืระนาดระดบัแนวหน้าของไทยมา
บรรยายพเิศษเรื่อง “การสรา้งสรรคแ์นวเพลงร่วมสมยั” และบรรเลงดนตรไีทย รวมทัง้มกีารแสดง
จากศลิปินบรษิทั จ ีเอม็ เอ็ม แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ท าใหน้ักศกึษาได้เรยีนรูก้ระบวนการผลติ
เพลงและฝึกทกัษะการบรหิารจดัการและพฒันาภาวะผูน้ าจากการปฏบิตังิานจรงิ 

(4) การแสดงนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับจติอาสาและประชาสมัพนัธ์การจดัการเรยีนการสอนใน
รายวชิาศกึษาทัว่ไปของ มจธ. เมื่อวนัที ่15-16 พฤศจกิายน 2555 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ภายใต้โครงการประชุมสมัมนามหกรรมจติอาสาในสถาบนัการศกึษา : งานอาสาสมคัรไทยก้าวสู่
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ประชาคมอาเซยีน เพื่อสร้างความตระหนักรูถ้ึงการให้และการอาสาช่วยเหลอืสงัคม เสรมิสรา้ง
ประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาผ่านการท างานอาสาสมคัร และขยายเครือข่ายการท างาน
อาสาสมคัรของไทยในบรบิทของประชาคมอาเซยีนต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2.3.9) 

มจธ. ยงัมวีธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอื่นๆ ดงันี้ 
การเรยีนการสอนแบบ Active Learning ในรายวชิาอื่นๆ เช่น PHYS 103 General Physics for 

Engineering Students I ซึง่ใชก้ระบวนการ Projected-based Learning เป็นส่วนหนึ่งในการสอนโดยกระตุ้น
ให้นักศกึษาสนใจและมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้นักศกึษาสามารถรวบรวมและสงัเคราะหค์วามรู้เพื่อน ามาใช้ มี
การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิซึ่งเป็นกระบวนการเสรมิสรา้งทกัษะต่างๆ ทัง้การท างานเป็นทมี การวางแผน และ
เป็นการจ าลองสถานการณ์ของการท างานจรงิในอนาคต (เอกสารหมายเลข 7.2.3.10) และยงัมเีทคนิคการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนอื่นๆ อีก เช่น วชิา INT 402 IT Professional Communication ได้เชญิ              
ดร.กฤษณพงศ์ กรีตกิร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บันักศึกษาเพื่อประกอบการเรยีนการสอนในหวัข้อ 
“ทกัษะการใชช้วีติ” เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2556 โดยพูดคุยถงึการใชช้วีติ การมองอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า โดย
สรุปแลว้ “ทุกสิง่มจีุดเริม่ต้นจากใจหรอืฉันทา ต้องพอใจถงึอยากท า ต้องใส่ใจถงึไดด้ ีต้องมใีจถงึยัง่ยนื และท า
อะไรต้องต่อเนื่อง” และภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ ได้จดัโครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากโครงการ
เรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรมของนักศกึษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้กบั
นักศกึษารุ่นน้องในดา้นแนวทางการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การวางตวัและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผู้อื่น ปญัหาอุปสรรค
และแนวทางแกไ้ข เป็นการเสรมิสรา้งบณัฑติทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2.3.11) 
 นอกจากนี้ มจธ. มกีารทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กบันักศึกษาปรญิญาตรอีย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้นักศกึษาทราบถงึความสามารถทางภาษาองักฤษของตนเองในทุกช่วงการศกึษา และ มจธ.
สามารถน าผลสอบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาภาษาองักฤษใหก้บันักศกึษา ตลอดจนก าหนด
เกณฑก์ารรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาต่อที ่มจธ. ในอนาคต (เอกสารหมายเลข 7.2.3.12)  รวมทัง้ม ี“โครงการเตรยีม
ความพรอ้มพืน้ฐานวชิาคณติศาสตรส์ าหรบันกัศกึษาใหม”่ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะทาง
คณติศาสตรอ์ยา่งต่อเนื่อง และ มจธ. น าผลมาใชใ้นการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนในภาคเรยีนปกตต่ิอไป 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.13) และเริม่ม ี“การสอบ Attitude Test” เพื่อประเมนิคุณลกัษณะของนักศกึษาตัง้แต่
แรกเขา้เพื่อน าผลการสอบมาใช้ในการพฒันาบณัฑติให้ตรงตามคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT Student QF) ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2.3.14) 
 มจธ. ไดส้รา้งความตระหนักในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ดา้นการเรยีนการสอนใหก้บัคณาจารย์
และผูเ้กีย่วขอ้งโดยน าแนวคดิ ความรู ้และประสบการณ์จากการศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัทีม่นีวตักรรมการสอน
และการบรกิารดา้นการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิามาเป็นแบบจ าลองในการพฒันาโครงสรา้งหลกัสูตรแบบ
บูรณาการส าหรบันักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของ KMUTT QF ซึ่งเน้นผลลพัธ์การเรยีนรู ้
(Learning Outcome Education) และส่งเสรมิการผลติคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์(Student QF) โดยได้
จดันิทรรศการและกจิกรรม เรื่อง “Are you ready to be KMUTT student” เมื่อวนัที ่29 เมษายน – 10 
พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.15) และจดัโครงการประชาสมัพนัธ์คุณลักษณะบณัฑติอันพึง
ประสงคใ์หแ้ก่นักศกึษาใหม่ ประจ าปี 2556 (10-12 มถุินายน 2556) และผูป้กครองทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม KMUTT 
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Parent’s Day (15-18 มถุินายน 2556) (เอกสารหมายเลข 7.2.3.16) เพื่อใหน้ักศกึษาใหม่เกดิความตระหนักใน
การเปลีย่นแปลงแนวทางการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางรวมทัง้ใหผู้ป้กครองและนักศกึษาใหม่เกดิความ
เข้าใจร่วมกนัในกรอบคุณสมบตัิบณัฑติที่พงึประสงค์ของ มจธ.ตามที่มหาวทิยาลยัก าหนดไว้ นอกจากนี้มี
การศกึษา Technology Tools ทีด่แีลว้น าไปอบรม/ถ่ายทอดใหก้บัผูส้อนได้น าไปใชส้นับสนุนการเรยีนการสอน
เพื่อน าไปสู่ Active Learning ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบนัการเรยีนรูค้น้หาวธิกีาร
เรยีนรู้/ถ่ายทอด ส านักคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกด้าน Infrastructure รวมทัง้มสีภาพแวดล้อม เช่น 
หอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม  
 ในการจดัท าหลกัสูตรซึง่จะเปิดสอนที ่มจธ.ราชบุรี เป็นหลกัสูตรทีถู่กออกแบบใหม้กีารบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และมรีายวชิาเป็น Active Learning โดยนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาจากหลกัสูตร
ดงักล่าวจะเป็นบณัฑติทีม่/ีเป็น creativity and innovation, global citizen, market mentality, culturally aware 
และ lifelong learning ดงันัน้กลุ่มอาจารยท์ีด่ าเนินการร่างหลกัสูตรจ าเป็นต้องถ่ายทอดความรูข้องตน และท า
ความเขา้ใจศาสตรอ์ื่นเพื่อสงัเคราะห์ module ที่ท าให้นักศกึษาได้เลอืกเรยีนและเป็นบณัฑติที่มคีุณลกัษณะ
ตามทีต่อ้งการ 
 มิติด้านการวิจยั       
 การแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูน้อกเหนือจากรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัด าเนินงานอยู่แลว้ คอื ระบบ
พี่เลี้ยง (เอกสารหมายเลข 7.2.3.17) และระบบอาจารยน์ักวจิยั พี่เลี้ยงเสรมิ ที่เน้นการส่งเสรมิด้านวชิาการ 
วจิยัและบรกิารอุตสาหกรรม ซึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเสรมิด้านวชิาการได้มกีารก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการเป็นพีเ่ลีย้งอาจารยน์กัวจิยัดงัเอกสารขา้งตน้  
  มจธ. ยงัจดัให้มกีารประชุม เสวนา และฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒทิัง้จากภายในและ
ภายนอกเพื่อใหเ้กดิการบรูณาการความรูเ้พื่อสรา้งงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์และตอบประเดน็ความรูด้า้นการวจิยั
ทีร่ะบุในขอ้ 1 ดงัต่อไปนี้   

 การประชุม 3 forums มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละมมุมองใหมก่บับุคลากร (ผูบ้รหิารในทุก 
ระดบั/นกัวจิยั/ผูส้นใจ) ของมหาวทิยาลยัโดยเน้นดา้นยุทธศาสตร ์การจดัการ และดา้นการวจิยัและพฒันา โดย
ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายจากวทิยากรภายนอก และเพื่อใหก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ไดใ้ชร้ปูแบบทีเ่ป็นกนัเองคอื luncheon talk โดยอภปิราย/ระดมสมอง 1 ชัว่โมง จดัใหค้รอบคลุมทุกดา้นในทุก
เดอืน (3 ครัง้/เดอืน) ส าหรบัปีการศกึษา 2555 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหลายประเดน็ที่เป็นประโยชน์ทัง้
ทางตรงและทางออ้มต่องานวจิยัของคณาจารย ์ตวัอยา่งเช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “ท าไมแพนดา้ถงึมี
ลูกยาก” ในวนัที่ 17 มกราคม 2556 โดย ดร.บรพิตัร ศริอิรุณรตัน์ ผูช้่วยผู้อ านวยการส่วนอนุรกัษ์วจิยัและ
ศกึษา องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.18) และหวัขอ้ “โรคออฟฟิศซนิโดรม
และโรคยอดนิยม” ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2556 โดย คุณหมอณฐัพล วาสกิดลิก คลนิิกการแพทยแ์ผนไทย ด ิ
อโรคยา (เอกสารหมายเลข 7.2.3.19) ส าหรบัหวัขอ้การบรรยายจากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒทิี่ไม่ได้กล่าวถงึใน
เอกสารฉบบัน้ี แสดงไวใ้น (เอกสารหมายเลข 7.2.3.20) 

ในการจดัท า/บรหิารโครงการวจิยั  มจธ. ไดจ้ดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหวัขอ้ต่างๆ โดย
เชญิวทิยากรผูท้รงคุณวุฒทิัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น   
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     - การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหวัข้อ "โครงการพฒันานักวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม" 16 
สงิหาคม 2555 โดย รศ.ดร.อญัชลพีร วารทิสวสัดิ ์หล่อทองค า ผู้จดัการโครงการทุนวจิยัมหาบณัฑติ สกว. 
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(เอกสารหมายเลข 7.2.3.21) 
  - การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "การสรา้งความตระหนกัดา้นคุณภาพในงานวชิาการของ มจธ." 
25 มถุินายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.22) 

 ส าหรบัประเดน็ความรูก้ารบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น 
     - สทิธบิตัรตะกรอ้ไทย” 27 กนัยายน 2555 โดยคุณบุญชยั หล่อพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 
มาราธอน (ประเทศไทย) จ ากดั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.23) 
  ภาควิชา/คณะต่างๆ ได้จดัการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิจยัจาก
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกภายใตโ้ครงการ KMUTT Talk (เอกสารหมายเลข 7.2.3.24) 
 มิติด้านการบริหาร      

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในมติินี้มุ่งเน้นให้มกีารท างานที่มคีุณภาพโดยปรบัปรุงกระบวนงานให้เป็น
ปจัจบุนั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงขององคก์ร เพื่อรองรบัความต้องการของผูร้บับรกิาร ซึง่มกีารด าเนินงานในมติิ
ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัจากการท างานภายใต้ประกาศขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร (Service 
Level Agreement : SLA) การปรบัปรุงกระบวนงานโดยใช้แนวคดิและหลกัการของ TQM การถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นี้เพื่อสรา้งงานคุณภาพซึง่
น าไปสู่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิและการพฒันาสู่สถาบนัเรยีนรู ้รวมทัง้ตอบประเดน็ความรูด้า้นการบรหิารทีร่ะบุใน
ขอ้ 1 ดงันี้ 
  โครงการปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพในการท างาน (Productivity Improvement : PI) เริม่ด าเนินการ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 และพฒันาการบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่องจนถงึปจัจุบนั โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภายใต้สงักัดส านักงานอธิการบดีจ านวน 16 หน่วยงาน และจะมีการขยายผลยงัหน่วยงานระดับคณะ ส านัก 
ภาควชิาต่อไป  ในปี พ.ศ.2555-2556 เป็นการด าเนินโครงการระยะที ่2 ปีที ่2-3 ซึง่มกีารด าเนินงานดงันี้ (1) การ
ปรบัปรุงคู่มอืการปฏบิตังิาน (2) การประกาศขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร และ (3) กจิกรรม Show & Share โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้มกีารปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ยกระดบัการท างานให้เป็นมาตรฐานและรองรบัความต้องการ
ของผู้รบับรกิาร  รวมทัง้ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารท างานร่วมกนัและเกดิการสรา้งเครอืข่าย (Networking) 
ความร่วมมอืของบุคลากรในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.25) ตวัอย่างกระบวนงานตามประกาศ
ขอ้ตกลงระดบัการให้บรกิาร เช่น งานเบกิจ่ายเงนิ มขี้อตกลงระดบัการให้บรกิารคอื (1) เบกิจ่ายผู้รบับรกิาร
ภายใน รอ้ยละ 90 สามารถโอนเงนิเขา้บญัชสีหกรณ์ภายใน 2-4 วนัท าการ (2) เบกิจ่ายผู้รบับรกิารภายนอก 
รอ้ยละ 85 สามารถโอนเงนิเขา้บญัชผี่านระบบธนาคาร  4-6 วนัท าการ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.26) 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทรพัยากรบุคคลด้วยแนวคิด TQM” 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.27) เพื่อใหบุ้คลากรส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลซึง่เป็นหน่วยงานต้นน ้าของการพฒันา
และจดัการกบัทรพัยากรของ มจธ. มคีวามเขา้ใจและสามารถน าหลกัการของ TQM มาปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ประจ าเป็นวถิ ีTQM การอบรมช่วงแรกเป็นการบรรยายจ านวน 6 ชัว่โมงในเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 และช่วงที่
สองเป็นการปรบัปรุงโครงการของงานประจ าเพื่อถอดบทเรยีนระยะเวลา 6 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม – 
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สงิหาคม 2555 มกีารสรปุผลการฝึกอบรมและมกีารด าเนินงานต่อเนื่องในปี 2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.28) 
การอบรมเชงิปฏบิตักิารในลกัษณะดงักล่าวได้ใช้กบัหน่วยงานระดบัคณะ กองแผนงาน และบุคลากรตวัแทน
ของหน่วยงานต่างๆ ดงัโครงการ “Train the Trainer” 

 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “Train the Trainer” ใหก้บับุคลากรที่สามารถน าองคค์วามรูท้ี่ได้ไป
ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรท่านอื่นๆ ภายในหน่วยงานและประยุกต์ในการปฏบิตังิานได ้เพื่อขยายผลความรูด้า้น 
Quality Concept และ TQM ในหน่วยงาน การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการบรรยาย 
(Classroom Training) จ านวน 6 ชัว่โมง ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2555 และในช่วงที ่2 เป็นการน าเสนอ Case 
Study และทดลองสอน ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ในช่วงเดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 2555 ดงัตวัอย่าง
กรณีศึกษาการบรหิารโรงพยาบาล (เอกสารหมายเลข 7.2.3.29) และกรณีศึกษาโครงการซึ่งเป็นงานของ
หน่วยงานของผูเ้ขา้รว่มอบรม 
 นอกจากนี้ยงัมกีารถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 การเสวนา มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้โีครงการ “เสวนาเครอืข่ายกลุ่มทรพัยากรบุคคล” โดยจดัใหม้ี
การเสวนาหวัขอ้ต่าง ๆ ทุกวนัพฤหสับดสีุดทา้ยของเดอืนเวน้เดอืนร่วมกบับุคลากรของมหาวทิยาลยัทีส่นใจใน
หวัข้อเรื่องต่างๆ ที่ประกาศล่วงหน้า (เอกสารหมายเลข 7.2.3.30) เพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวธิีปฏบิตัิงาน และหาแนวทางการแก้ไขปญัหาร่วมกนัด้านการบรหิารทรพัยากร
บุคคล การด าเนินการดงักล่าวสามารถให้ความรู้แก่บุคลากรได้ดีกว่าการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มอื เช่น 
“โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ด้านทรพัยากรบุคคล มจธ.” 20 ธนัวาคม 2555 (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.31) โดย ผศ.ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท ์รองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบรหิาร มจธ. และ โครงการ
เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติ หวัขอ้ “ทกัษะชวีติเชงิบวก (Positive Life Skills)” 29 พฤศจกิายน 
2555 โดยคุณธนัวา เลาหศริวิงศ์ อดตีกรรมการผู้จดัการใหญ่บรษิทั ไอบเีอ็ม ประเทศไทย จ ากดั (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.32) 
  การประชุมแสดงความคดิเหน็ (forum)  มจธ.ไดจ้ดัเวทเีพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากผูเ้ชีย่วชาญ
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัในการประชุม 3 forums และภาควชิา/คณะต่างๆ ได้จดัการบรรยายเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในโครงการ KMUTT Talk ส าหรบัในปีการศกึษา 2555 มหีวัขอ้
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร เช่น “การเตรยีมบณัฑติในทศวรรษหน้า” 6 ธนัวาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.33) 
โดย ดร.ธานินท ์สุวงศ์วาร ผูอ้ านวยการ Learning & Development, PricewaterhouseCoopers Ltd และ "การ
ลงทุนในหุน้ Well begun is half done" 25 ตุลาคม 2555 โดย คุณสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข กรรมการบรหิาร บรษิทั 
เพทโทร – อนิสตรเูมนท ์จ ากดั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.34) 
  การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยัเพื่อให้เกดิการบูรณาการความรู้และน าไปใชใ้นการด าเนินงาน เช่น ผศ.ดร.บณัฑติ 
ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนามเมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2556 เพื่อถ่ายทอดแนวคดิเรื่อง “Imagineering Framework” ในการจดัการ
เรยีนการสอนแบบใหมท่ีเ่น้นการบรูณาการองคค์วามรูท้างวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เพื่อสรา้งนวตักรที่
พรอ้มดว้ยทกัษะทางวศิวกรรม เน้นการเรยีนรูท้ี่มกีารเชื่อมโยงกบัการลงมอืปฏบิตัเิพื่อแก้ปญัหาจรงิ สามารถ
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ตอบโจทยค์วามตอ้งการของสงัคมในอนาคต (เอกสารหมายเลข 7.2.3.11) และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศเปิด
บ้านต้อนรบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) โดยรบัเป็นกรณีศกึษาในโครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “ผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศกึษา หลกัสูตรที ่2 รุ่นที่ 4” เพื่อให้ผู้
ประเมนิคุณภาพฯ มทีกัษะในการประเมนิและมแีนวปฏบิตัใินการประเมนิฯ ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั โครงการ
ดงักล่าวจดัขึน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2556 มกีารฝึกปฏบิตัวิเิคราะหแ์ละด าเนินการประเมนิคุณภาพภายใน โดย
จ าลองสถานการณ์การรายงานผลการด าเนินงานของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 และใหผู้้เขา้รบัการอบรม
สมัภาษณ์ผู้บรหิาร คณาจารย ์เจา้หน้าที ่นักศกึษา และศษิยเ์ก่า แล้วสรุปผลการประเมนิ (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.11) 
  เรื่องราวต่างๆ ทีถู่กเขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการบุกเบกิด าเนินงาน สถานภาพ
ปจัจบุนั และอนาคตของ มจธ.ราชบุร ี(เอกสารหมายเลข 7.2.3.35) 
      โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The NAS – New Academic Staff) เริม่ด าเนินการ
เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2554 และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง แต่ละรุน่ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน โดยมเีป้าหมายเพื่อ
พฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นครูมอือาชีพ มีทกัษะด้านการวิจยั มจีติสาธารณะ และรู้จกั มจธ. ผู้เข้าร่วม
โครงการ รุ่นที่ 1 จ านวน 19 คน รุ่นที ่2 จ านวน 28 คน ได้ด าเนินการเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม - 13 กนัยายน 
2555 อาจารยแ์ละนักวจิยัซึง่เขา้ร่วมโครงการ รุ่นที ่3 จ านวน 26 คน ไดด้ าเนินการเมื่อวนัที ่10 มกราคม - 31 
พฤษภาคม 2556 ได้รบัการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บับุคลากรซึง่เขา้ร่วมโครงการดว้ยกนัเองรวมทัง้
วทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น “ความทา้ทายของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21” โดย ศ.นพ.วจิารณ์ 
พานิช “การรูจ้กักลไกบรหิารของ มจธ. เพื่อความมัน่คงในการท างาน” โดย ผศ.ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท ์รอง
อธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบรหิาร “3 in 1 Working Style (การสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ)” โดย        
รศ.ดร.สุวทิย์ เตยี รองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวชิาการ “เทคนิคการให้ค าปรกึษา” โดยคุณอธษิฐาน์ คงทรพัย ์  
เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.36) 
 นอกจากนี้ยงัมกีารจดัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในระดบัคณะ หรอืความร่วมมอื
ระหว่างคณะและมหาวทิยาลยั โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุ่มทมีงานจดัการความรู้ (KM team morning talk) 
ยกตวัอยา่งเรือ่ง “การท า เด ค ูพาจ” โดยคุณญาณี พรเลศิทรพัยส์นิ เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ ซึง่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถสร้างสมาธิ สร้างสรรค์ผลงาน และท าเป็นอาชีพหารายได้พิเศษได้ (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.11) และยงัมเีอกสารรายงาน “การรวบรวมขอ้มลูชุมชนนักปฏบิตั ิ(CoPs)” ภายในหน่วยงานเพื่อเผยแพร่
สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายดว้ย (เอกสารหมายเลข 7.2.3.10)   
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดให้ในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลแต่ละ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

จากที่มีการแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ตามขอ้ 3 ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้งักล่าวมกีารจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) โดยแยกเป็นมติดิา้นต่างๆ ดงันี้ 
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มิติด้านการผลิตบณัฑิต 
เอกสารประกอบโครงการและรายงานสรุปโครงการ “สมัมนาเชงิปฏบิตัิการอาจารย์ผู้สอนและ

อาจารยท์ีป่รกึษารายวชิาศกึษาทัว่ไป” ทัง้นี้เนื่องจากการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปตามหลกัสูตรใหม่
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มลีกัษณะการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ในเชงิของ
เนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลากหลายสาขา กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบ  Active 
Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practices : CoPs) ใหเ้กดิขึน้ในรายวชิา 

ในภาคการศกึษาที ่1/2555 มกีารเปิดสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด 9 รายวชิาดงันี้  
1. GEN 101 พลศกึษา (Physical Education) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
2. GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ (Man and Ethics of Living) 

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
3. GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปญัหา (Learning and Problem Solving Skills) 

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
4. GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
5. GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
6. GEN 341 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย (Thai Indigenous Knowledge) (หลกัสตูรปกต)ิ 
7. GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า (Modern Management and Leadership) 

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ  
8. GEN 353 จติวทิยาการจดัการ (Managerial Psychology) (หลกัสตูรปกต)ิ 
9. GEN 421 สงัคมศาสตรบ์รูณาการ (Integrative Social Science) (หลกัสตูรปกต)ิ 
ในภาคการศกึษาที ่2/2555 มกีารเปิดสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด 13 รายวชิาดงันี้  
1. GEN 101 พลศกึษา (Physical Education) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
2. GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ (Man and Ethics of Living)  

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
3. GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา (Learning and Problem Solving Skills)  

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
4. GEN 211 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (The Philosophy of Sufficiency Economy) (หลกัสตูรปกต)ิ 
5. GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
6. GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
7. GEN 341 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย (Thai Indigenous Knowledge) (หลกัสตูรปกต)ิ 
8. GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผู้น า (Modern Management and Leadership) 

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ  
9. GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Technology and Innovation for 

Sustainable Development) (หลกัสตูรปกต)ิ 
10. GEN 353 จติวทิยาการจดัการ (Managerial Psychology) (หลกัสตูรปกต)ิ 
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11. GEN 411 การพฒันาบุคลกิภาพและการพดูในทีส่าธารณะ (Personality Development and Public 
Speaking) (หลกัสตูรปกต)ิ 

12. GEN 421 สงัคมศาสตรบ์ูรณาการ (Integrative Social Science) (หลกัสตูรปกต)ิ 
13. GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว (Culture and Excursion) (หลกัสตูรปกต)ิ 
นอกจากนี้ยงัได้รายงานสรุปการประเมนิผลการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปนับเป็นประเด็น

ความรูเ้พื่อปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) 
 ส าหรบัวชิา PHYS 103 General Physics for Engineering Students I ซึ่งใชก้ระบวนการ 
Projected-based Learning อาจารย์ผู้สอนได้บนัทกึการด าเนินงานไว้อย่างชดัเจนเป็นระบบ สามารถเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของวชิาอื่นๆ ได้  ส่วนหลกัสูตรซึ่งจะเปิดสอนที่ มจธ.ราชบุรี ในระยะต่อไปเป็น
หลกัสตูรทีถู่กออกแบบใหม้พีลวตั การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ตลอดจนทุกความเหน็ไดถู้กบนัทกึไวอ้ย่างละเอยีด ใน
อนาคตผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมจดัท าหลักสูตรในตอนต้นจะสามารถเข้าใจถึงหลกัการและเหตุผลของเนื้อหาใน 
module/รายวิชาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ ขณะนัน้เพื่อประโยชน์ในการจดัท า/ปรบัปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์หนึ่งๆ ต่อไป  

มิติด้านการวิจยั 
การรวบรวมความรู้ในประเด็นความรู้ต่างๆ ได้รวบรวมในรูปแบบวีดีทัศน์ไว้ที่ส านักหอสมุด

ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน มจธ. เรยีนรู้ด้วยตวัเองโดยข้อมูลได้น าเสนอไว้ในเว็บไซต์การจดัการ
ความรูข้องมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2)        
                มิติด้านการบริหาร 
      - กระบวนงานปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพการท างานของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.2.3.26) 
ไดร้บัการทบทวนปรบัปรุงในคู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) และมกีารน าเสนอในเวท ี“กจิกรรม Show & 
Share” (เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) 

   - โครงการของงานประจ าของหน่วยงานถูกน ามาถอดบทเรยีนและปรบัเปลีย่นกระบวนการภายใต้
หลกัการของ TQM นอกจากนี้มเีอกสารการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “Train the Trainer” และยงัมขีอ้มูล
เกี่ยวกับการบริหารงานแบบ TQMที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา (http://web.kmutt.ac.th/qa/ 
news/listactivitynews.php) 
           - เครอืขา่ยนกับรหิารงานบุคคลมกีารเผยแพรเ่อกสารในแต่ละหวัขอ้ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ผ่านทาง
ระบบอินทราเน็ตของมหาวทิยาลยั เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเครอืข่ายและบุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถศึกษา
เรยีนรูเ้พิม่เตมิได้ตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 7.2.4.4) รวมถงึการจดัท าเว็บไซต์การจดัการความรูข้อง    
มจธ.  
            - การแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการประชุม 3 forums มกีารจดัเก็บไว้ที่เวบ็ไซต์การจดัการความรู้ 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) 
            - การจดัท าหนังสอืซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่ถูกเขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เช่น “การ
เดนิทางสู่ตะวนัตก : เสน้ทางพฒันาและการศกึษาของ มจธ.ราชบุรี” ซึ่งเล่าถงึความเป็น university ของ
มหาวทิยาลยั บทบาทการผลติบณัฑติและพฒันาสงัคมเพื่อเตบิโตไปพรอ้มกบัชุมชนชาวบา้น หน่วยการศกึษา 
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และภาคธุรกิจ โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน  นอกจากนี้ยงัได้สรุปประเด็นความรู้ถึงแนวทางในการสอนงานใน
เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู ้และเวบ็ไซตส์ถาบนัการเรยีนรู ้

 

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจริง 

จากทีม่กีารแบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละจดัใหม้กีารจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) ตามขอ้ 4 แลว้ ไดม้กีารน าความรู ้ทกัษะดงักล่าวทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี
มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ ยกตวัอยา่งเช่น 

1. ด้านการผลิตบณัฑิต   
  ไดม้กีารจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ในทุกหลกัสูตรและทุกระดบั ตวัอย่างทีเ่หน็
ไดช้ดัในระดบัปรญิญาตร ีคอื การจดัการศกึษาในรายวชิาศกึษาทัว่ไปในภาคการศกึษาที ่1-2/2555 (เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.1) และในการสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of Practices – CoPs) ดา้นการเรยีนการ
สอนของอาจารย์เพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในห้องเรยีน ได้มกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่อง Learning and Teaching เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2555 ซึง่เป็นการเสวนาถ่ายทอด
แลกเปลีย่นประสบการณ์การสอนวชิาฟิสกิสโ์ดยใชก้ระบวนการ Project-based Learning ท าใหน้ักศกึษาคดิ
และเชื่อมโยงความรู้ได้ด ีและได้ฝึกทกัษะต่าง  ๆ เช่น การท างานเป็นทมี การวางแผน และการจ าลอง
สถานการณ์ของการท างานจรงิในอนาคต (เอกสารหมายเลข 7.2.5.2) 
 2.  ด้านการวิจยั   
 นักวจิยั มจธ.ได้รู้แนวทางในการตีพิมพ์ผลงานโดยในปี 2555 (ข้อมูลเดอืนมกราคม-ตุลาคม 
2555) มบีทความวจิยัที่ได้รบัการเผยแพร่รวม 1,166 เรื่อง ซึ่งเมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึ่งเป็นขอ้มูลครบทัง้ปี 
(มกราคม-ธนัวาคม ของปีนัน้ ๆ) มบีทความที่เผยแพร่จ านวน 1,165 เรื่อง ทัง้นี้ เมื่อน าจ านวนบทความวจิยั
ทัง้หมดในปี 2555 มาปรบัใหเ้ทยีบเท่ากบับทความทีต่พีมิพใ์นวารสารนานาชาติ/ภูมภิาค จะไดเ้ท่ากบั 541.50 
เรื่อง และเมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัจ านวนบุคลากรที่ท าวจิยั การเผยแพร่จ านวนบทความวจิยัคดิเทยีบเท่า
วารสารนานาชาต/ิภูมภิาค มคี่าเฉลีย่ 1.08 เรื่อง/คน ซึง่สูงกว่าในปี 2554 ทีม่คี่าเฉลีย่ 1.07 เรื่อง/คน (เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.3) 
 นอกจากนี้ ในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดของ Times Higher Education Rankings ปี 
2012-2013 ปรากฎว่า มจธ. ตดิอนัดบั 400 มหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดของโลก และ 100 มหาวทิยาลยัที่ดทีีสุ่ดใน
เอเชยี (มจธ.อยูใ่นอนัดบัที ่55 ซึง่อยูใ่นล าดบัสงูสุดของไทย) เนื่องจากมผีลงานวจิยัทีม่คีวามหมายกบัการเรยีน
การสอน ความรว่มมอืกบัภาคเอกชน เป็นงานวจิยัทีเ่หน็ผลอยา่งชดัเจน (เอกสารหมายเลข 7.2.5.4) 
 นอกจากจ านวนผลงานวจิยัตีพมิพ์แล้วยงัมผีลงานที่ยื่นขอสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร จ านวน 258 
เรื่อง ซึง่เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2554 ทีม่กีารยื่นขอ 237 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 8.86 จากจ านวนดงักล่าวคดิเป็น
สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนแล้วจ านวน 63 เรื่อง เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมาจ านวน 8 เรื่อง   
คดิเป็นรอ้ยละ 14.54 (สงูกว่าทีต่ ัง้เป้าหมายไวใ้หเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5) (เอกสารหมายเลข 7.2.5.5)  
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                  3. ด้านการบริหาร 
- กระบวนงานภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการท างาน ( Productivity 

Improvement: PI) (เอกสารหมายเลข 7.2.3.26) มกีารน าไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิของหน่วยงาน และ
โครงการของงานประจ าหน่วยงานไดร้บัการปรบัปรงุภายใตห้ลกัการ TQM และน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

- เครอืข่ายนักบรหิารงานบุคคล มกีารน าวธิกีาร ขัน้ตอน การเตรยีมเอกสารในการด าเนินการใน
เรือ่งต่างๆ ไปใชใ้นวางแผนการปฏบิตังิานเพื่อพฒันาตนเองตามเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี 

- แนวคดิและความรูจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากทีป่ระชุม 3 forums ถูกน ามาใชใ้นการวางแผน
และการบรหิารจดัการของหน่วยงาน  

- การจดักจิกรรมการจดัการความรูข้องหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.2.5.6) 
- แนวคดิ ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นโครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ 

(The NAS) ถูกน ามาใชใ้นการเป็นครมูอือาชพี ท างานวจิยั ใหบ้รกิารวชิาการ และรูจ้กั มจธ.    
- การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์ เช่น เรื่อง “Imagineering Framework” ถูกน ามาใชใ้นการ

จดัท า หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ และเรื่อง “การเดนิทางสู่ตะวนัตก : 
เสน้ทางพฒันาและการศกึษาของ มจธ.ราชบุรี” ถูกน ามาใชใ้นการจดัท าหลกัสูตรเพื่อสรา้งบณัฑติใหเ้ป็นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงอย่างมคีุณธรรมในสงัคมแห่งอนาคต รวมทัง้การท าความร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาคเอกชน ชุมชน รฐั เพื่อให้เกดิการบูรณาการและการเชื่อมโยงปญัหาและความต้องการของหน่วยงานและ
ชุมชนสู่กระบวนการเรยีนรูท้ีน่ าความรูไ้ปใชจ้รงิและเกดิประโยชน์สงูสุด 
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน      
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.2.1.1 แผนการจดัการความรู ้มจธ. ระยะ 10 ปี (2552-2561)  
7.2.1.2 แผนการจดัการความรูจ้ าแนกตามประเดน็ความรู ้ปี 2553  
7.2.3.1 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 34 
7.2.3.2 เอกสารโครงการ “การจดัท าแนวทางและแผนการด าเนินงานเพื่อการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการ

สอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป” เมือ่วนัที ่13-15 มถุินายน 2556 
7.2.3.3 เอกสารโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “Core Team Teaching รายวชิาศกึษาทัว่ไป” เมือ่วนัที ่

24-25 พฤศจกิายน 2555 
7.2.3.4 
 
 

เอกสารโครงการประชุมสมัมนาคณาจารยผ์ูส้อนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร” เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2555 
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7.2.3.5 เอกสารโครงการการประชุมหารอืเรือ่ง “แนวทางในการจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไป : ประชาคมอาเซยีน” เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2555 

7.2.3.6 เอกสารโครงการการจดักจิกรรมเรือ่ง “Inspiration Forum” เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2555 
7.2.3.7 เอกสารโครงการการจดัมนิิคอนเสริต์ ครัง้ที ่4 “Concert in the Classroom” เมือ่วนัที ่15 

พฤศจกิายน 2555 
7.2.3.9 
 
7.2.3.10 

เอกสารโครงการประชุมสมัมนามหกรรมจติอาสาในสถาบนัการศกึษา : งานอาสาสมคัรไทยกา้วสู่
ประชาคมอาเซยีน เมือ่วนัที ่15-16 พฤศจกิายน 2556 
เวบ็ไซตส์ถาบนัการเรยีนรู ้(http://www2.li.kmutt.ac.th/) หวัขอ้ “Center for Learning and 
Teaching”  

7.2.3.11 
 
7.2.3.11/1 
7.2.3.11/2 
 
7.2.3.11/3 
7.2.3.11/4 
7.2.3.11/5 

สรปุวธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบอื่น ๆ  
เวบ็ไซต ์มจธ. » หน้าหลกั » รวมข่าวและกจิกรรม » KMUTT on people  
ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร เยอืน SIT รว่มเสวนาทกัษะการใชช้วีติกบันกัศกึษาปี 4 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จดัโครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากโครงการเรยีนรูร้ว่ม
อุตสาหกรรมของนกัศกึษารุ่นพีสู่่รุน่น้อง 2555 
ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร บรรยายเรือ่ง Imagineering Framework  
SIT เปิดบา้นตอ้นรบั สกอ. รบัเป็น Case Study อบรมผูป้ระเมนิคุณภาพ 
คณะวทิยจ์ดัอบรม KM “การท า เด ค ูพาจ” 

7.2.3.12 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจธ. 
7.2.3.13 
7.2.3.14 

โครงการเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานวชิาคณติศาสตรส์ าหรบันกัศกึษาใหมข่อง มจธ.  
โครงการการสอบ Attitude Test ส าหรบันกัศกึษาใหม่ของ มจธ. 

7.2.3.15 
 
7.2.3.16 

เอกสารโครงการส่งเสรมิการผลติคุณลกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคข์อง มจธ. (KMUTT Student 
QF)  
เอกสารโครงการประชาสมัพนัธค์ุณลกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคข์อง มจธ. (KMUTT Student 
QF) 

7.2.3.17 เอกสารรายงานการประชุมสภาวชิาการ ครัง้ที ่10/2553  
7.2.3.18 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหวัข้อ “ท าไมแพนด้าถึงมลีูกยาก” วนัที่ 17 มกราคม 2556 โดย        

ดร.บรพิตัร ศริอิรณุรตัน์  
7.2.3.19 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “โรคออฟฟิศซนิโดรมและโรคยอดนิยม” วนัที ่20 กรกฎาคม 2556 

โดย คุณหมอณฐัพล วาสกิดลิก 
7.2.3.20 ตารางสรปุหวัขอ้และวทิยากรในการบรรยายพเิศษของทีป่ระชุม 3 forum  
7.2.3.21 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม" วนัที ่16 

สงิหาคม 2555 โดย รศ.ดร.อญัชลพีร วารทิสวสัดิ ์หล่อทองค า 
7.2.3.22 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การสรา้งความตระหนักดา้นคุณภาพในงานวชิาการของ มจธ." 

วนัที ่25 มถุินายน 2556 
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7.2.3.23 
 
7.2.3.24 
7.2.3.25 
7.2.3.26 
7.2.3.27 
7.2.3.28 
 
7.2.3.29 
 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “สทิธบิตัรตะกรอ้ไทย” วนัที ่27 กนัยายน 2555 โดยคุณบุญชยั 
หล่อพพิฒัน์ 
ตารางสรปุหวัขอ้และวทิยากรในการบรรยายพเิศษ “KMUTT Talk” 
โครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน (Productivity Improvement: PI) 
ขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุมตัปิระกาศ ปีงบประมาณ 2555 - 2556 
โครงการพฒันาบุคลากรดา้นทรพัยากรบุคคลดว้ยแนวคดิ TQM 
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันาบุคลากรดา้นทรพัยากรบุคคลดว้ย TQM ปี 2555-
2556 
โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “Train the Trainer” ใหก้บับุคลากรทีส่ามารถน าองคค์วามรูไ้ป
ถ่ายทอดและประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 

7.2.3.30 ระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั-เสวนาเครอืข่ายบรหิารงานบุคคล มจธ. ปี 2555 
https://intra.kmutt.ac.th/ → เอกสาร → พฒันาและฝึกอบรมบุคลากร → เสวนาเครอืข่าย
บรหิารงานบุคคล มจธ. ปี 2555  → http://intra.kmutt.ac.th/portal/hr/2555-HR-
Community.asp 

7.2.3.31 เอกสารโครงการ “การเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นทรพัยากรบุคคล มจธ.” วนัที ่20 
ธนัวาคม 2555 โดย ผศ.ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท์ 

7.2.3.32 เอกสารโครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติ หวัขอ้ “ทกัษะชวีติเชงิบวก" วนัที ่29 
พฤศจกิายน 2555 โดยคุณธนัวา เลาหศริวิงศ์  

7.2.3.33 
 
7.2.3.34 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “การเตรยีมบณัฑติในทศวรรษหน้า” วนัที ่6 ธนัวาคม 2555 โดย 
ดร.ธานินท ์สุวงศว์าร (ซดี)ี 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “การลงทุนในหุน้ Well begun is half done” วนัที ่25 ตุลาคม 
2555 โดยคุณสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 

7.2.3.35 บทความทีเ่ขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องหนงัสอื “การเดนิทางสู่ตะวนัตก : เสน้ทาง
พฒันาและการศกึษา มจธ.ราชบุร”ี ปี 2555 

7.2.3.36 โครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (The NAS – New Academic Staff) – เวบ็ไซตส์ถาบนั
การเรยีนรู ้(http://www2.li.kmutt.ac.th/thai/nas)   

7.2.4.1 รายงานสรปุการประเมนิผลการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป 
7.2.4.2 
7.2.4.3   

เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู ้มจธ. (http://km.kmutt.ac.th/) 
Power Point SLA – Show & Share 

7.2.4.4 ระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั-เสวนาเครอืข่ายบรหิารงานบุคคล มจธ. ปี 2555  

https://intra.kmutt.ac.th/ → เอกสาร → พฒันาและฝึกอบรมบุคลากร → เสวนาเครอืข่าย

บรหิารงานบุคคล มจธ. ปี 2555  → http://intra.kmutt.ac.th/portal/hr/2555-HR-

Community.asp 



 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 32 บทที ่2 

7.2.5.1  ตวัอยา่งหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป  

7.2.5.2 เวบ็ไซตส์ถาบนัการเรยีนรู ้(http://www2.li.kmutt.ac.th/) หวัขอ้ “Center for Learning and  

Teaching” 

7.2.5.3 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 53-54 
7.2.5.4 เวบ็ไซต ์http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
7.2.5.5 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 60-61 
7.2.5.6 ตวัอยา่งการจดัท า KM ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

http://science.kmutt.ac.th/sci-km/ 

http://www.kmutt.ac.th/gmi/php2/th/km.php 

          

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจที่
สอดรบักบันโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบทีใ่ช้งานไดท้ัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผนและการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารทุกระดบั เพื่อการปฏบิตังิานตามภารกจิทุกด้านของบุคลากร เพื่อการตดิตามตรวจสอบและประเมนิ
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั ทัง้นี้ ระบบดงักล่าวต้องมคีวามสะดวกในการใช้
งานโดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ช ้
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวิจยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
   นับแต่ปี 2543 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ (กระทรวง ICT) ก าหนดให้ มจธ.จดัท าแผนแม่บท

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มจธ.ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร ับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ มจธ. ได้จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัเพื่อในการก าหนดทศิทางการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ดงันี้ 

1. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2543-2545 
2. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2547-2549 
3. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2550-2554 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 
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4. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2555-2559 
(เอกสารหมายเลข 7.3.1.1) 
 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั หรอื แผน ICT นัน้จะประกอบดว้ยแผนปฏบิตัิ
งานตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งรบัผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเ ทศ และการ
ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้รอบของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาไวต้ามแผนพฒันามหาวทิยาลยั 

นอกจากนี้ มจธ. ได้ก าหนดนโยบายในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลมา
ใช้เพื่อการบรหิารจดัการเรยีนการสอน และการวจิยั โดยมสี านักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบใน
การพฒันาและออกแบบระบบสารสนเทศ  ตลอดจนพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ทัง้นี้  ส านัก
คอมพวิเตอรไ์ด้จดัท าแผนระบบสารสนเทศไว้ในแผนการด าเนินงานของส านักคอมพวิเตอรไ์ว ้ในแผน       
กลยุทธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี ฉบบัที่ 11 (เอกสารหมายเลข 7.5.1.2) ส านัก
คอมพวิเตอรไ์ดม้กีารพฒันาและออกแบบระบบฐานขอ้มลูอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อทศิทางการพฒันาของ 
มจธ. โดยจ าแนกระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ ซึ่ง
ผู้บรหิารจะใช้ระบบฐานขอ้มูลนี้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้องมคีวามสมบูรณ์ครบทุก
มติติามความต้องการของผู้บรหิาร และสามารถเรยีกใช้ขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็  (2) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรยีนการสอนและการวจิยัเป็นระบบประมวลผลขอ้มลูส าหรบัการเรยีนการสอน และการสรา้งสื่อการเรยีนการ
สอนบนระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึและการเรยีนรูต้ามนโยบายของ มจธ. ที่
ตอ้งการใหน้กัศกึษาทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา 
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ขัน้ตอนการจดัท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่ งในภารกิจหลักด้านไอซีทีที่มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญ สนับสนุนเพื่อให้มีระบบที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมความต้องการและรองรับการพัฒนา
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    ICT          

7.   .                              ( . .
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            ( . .)
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                 ( . .- . .)
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มหาวทิยาลยัในทุกด้าน ท าให้ระบบสารสนเทศมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า การพฒันาระบบ
สารสนเทศ ตอ้งควบคู่ไปกบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั เนื่องจากระบบสารสนเทศเป็นการใชร้ะบบฐานขอ้มลู
เพื่อการบรหิารจดัการและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 

มจธ. ก าหนดวสิยัทศัน์และยุทธศาสตรใ์นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวทิยาลยั เพื่อให้มหาวทิยาลยัด าเนินการตามภารกจิ บรรลุวสิยัทศัน์ และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ไว้ 4 
ยทุธศาสตร ์ซึง่จะสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทดา้นไอซที ีดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1  :  ความสมัพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร ์ICT ของมหาวิทยาลยั กบั แผนงาน/กิจกรรมในแผน 
ICT ของส านักคอมพิวเตอร ์

ยทุธศาสตร ์ICT ของ มจธ. แผนงาน/กจิกรรมในแผน  ICT ของส านกัฯ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : การบูรณาการโครงสรา้งพื้นฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการบรกิารทางการศึกษาที่
ยดืหยุ่นและเป็นมาตรฐาน (Standardize IT infrastructure 
and Integration for Flexibility education e-Service) 
▪ มุ่งเน้นให้ขอ้มูลมคีวามเป็นเอกภาพ สอดคล้อง ถูกต้อง 
ตรงกนั เกดิฐานขอ้มูลหลกัที่ใช้ร่วมกนั มาตรฐานเดยีวกนั 
และมกีารก าหนดชัน้ความลบั 
 

- Master Data (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนวตักรรมทาง
การศึกษาและสนับสนุนการวจิยัพฒันา (IT for novel 
Educational and Research Development) 
▪ มุ่งเน้นการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บรหิารและบรกิารการศกึษาให้ครอบคลุมอย่างบูรณาการ 
รวมถึงการปรบัปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระบบสารสนเทศให้
สามารถสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการ ได้จาก
หลากหลายช่องทาง เพิม่ความยดืหยุ่นและความพงึพอใจ
ทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา  
-  ระบบที่ใชจ้ดัการการศกึษาทัง้หมดเริม่ตัง้แต่
รบัสมคัร ลงทะเบยีนเรยีน ตารางสอบ ตดัเกรด 
ขึน้ทะเบยีนบณัฑติ ศษิยเ์ก่า เป็นตน้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ  
-  ระบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิ บญัช ีจดัซือ้ 
จดัจ้าง พสัดุ ระบบบรหิารจดัการด้านบุคลากร 
เงนิเดอืน และงานวจิยั เป็นตน้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ช่วยสนบัสนุนการท างาน  
▪ มุง่เน้นใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ได้อย่างเต็มขดีสมรรถนะ คุ้มค่า และผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาศักยภาพของบุคลากรและเกิดวฒันธรรมแห่งการ
เรยีนรูภ้ายในองคก์ร 
 

- การฝึกอบรม โดยเน้นหน้าที่การท างานเป็น
ส าคญั เช่น เลขานุการ นักบรหิารการเงนิ เป็น
ตน้ 
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ยทุธศาสตร ์ICT ของ มจธ. แผนงาน/กจิกรรมในแผน  ICT ของส านกัฯ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานที่มีความมัน่คง 
(Entire Security and Reliability of IT Infrastructure)  
▪ มุ่งเน้นการสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานให้มคีวามยดืหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยน มีเสถียรภาพ ครอบคลุมและมัน่คง
ปลอดภยั 

- ระบบตรวจสอบสทิธ ิ
- ระบบป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์
- ระบบป้องกนัผูบุ้กรกุ (IPS) 
- ระบบ Fire wall 

 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกนัคณุภาพ 

มจธ. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านการเรยีนการสอน                
การวจิยัทีเ่ป็นภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการของ มจธ. ดงันี้ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลทางด้านบรหิารการศกึษา โดยมหีน่วยงานหลกัที่ใช้งานประกอบด้วย
ส่วนทะเบยีนและประมวลผล กองคลงั คณะ ภาควชิา   

ระบบรบัสมคัร 
เป็นระบบใหมท่ีใ่ชใ้นการรบัสมคัรนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและ บณัฑติศกึษา ซึง่มกีระบวนการ

รบัสมคัรตัง้แต่ รบัสมคัร ranking ช าระเงนิค่าสมคัร ประกาศผู้มสีทิธิศ์กึษา ยนืยนัสทิธิ ์  ซึง่จะมรีะยะเวลาที่
ชดัเจนในแต่ละขัน้ตอน  สุดทา้ยจะส่งขอ้มลูผูส้มคัรน้ีไปยงัระบบทะเบยีน 

ระบบทะเบียน 
เป็นระบบใหม่ทีเ่ขา้มาทดแทนระบบเดมิ โดยเริม่ใชต้ัง้แต่ปีการศกึษาที ่1/2555 เป็นระบบทีช่่วยใน

เรื่องของการบรหิารการศึกษา โดยเริม่ตัง้แต่การรบัเข้าศึกษาของนักศึกษา  การลงทะเบียนเรยีน การ
ประมวลผลการเรยีน การตรวจสอบการจบ ขึน้ทะเบียนบณัฑติ และรบัปรญิญา ใบค ารอ้ง และอื่น ๆ ซึง่เก็บ
ขอ้มลูในทุกระดบัการศกึษา 

ระบบหลกัสตูร 
 ระบบหลกัสูตรเป็นระบบใหม่ที่พฒันาขึ้น.เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลหลกัสูตรที่เปิดสอนทัง้หมด
ภายในมหาวทิยาลยั ช่วยในการลดขัน้ตอนในการท างานทีซ่ ้าซอ้น มฐีานขอ้มลูทีเ่ป็นศูนยก์ลาง และช่วยใหก้าร
ท างานมปีระสทิธภิาพสามารถน าเสนอขอ้มลูต่อผูบ้รหิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง  

ระบบประเมินการสอนผา่นเวบ็ไซต ์
เพื่อใหน้ักศกึษาประเมนิการสอนอาจารยผ์่านเวบ็ไซต์ โดยเจา้หน้าทีป่ระจ าคณะสามารถสรา้งแบบ

ประเมนิให้เหมาะสมกับลกัษณะการเรยีนการสอน ก าหนดระยะเวลาในการประเมนิได้ตามความต้องการ 
สามารถดผูลการประเมนิตามรายวชิา ภาควชิา คณะ รวมถงึขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาได้ 
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ระบบ สมาชิก มจธ. 
 ระบบสมาชิก มจธ. เป็นระบบย่อยของระบบรับสมัครนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา โดยระบบสมาชกิ มจธ. มผีู้ใชง้าน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีส่่วนคดัเลอืกนักศกึษา 
หวัหน้าคณะท างาน เลขานุการคณะฯ และผู้สมคัรเข้าโครงการ  ระบบนี้จะช่วยให้สามารถรบัสมคัรสมาชกิ
โครงการผ่านทางเวบ็ไซต์  ซึง่แต่ละโครงการนัน้ต้องการขอ้มูลของผูส้มคัรแตกต่างกนั เช่น ขอ้มลูส่วนตวัของ
ผูใ้ช ้ขอ้มูลการศกึษา ขอ้มลูผลงานสิง่ประดษิฐข์องผูส้มคัร นอกจากนี้ผูใ้ช้สามารถปรบัแต่งใบสมคัรของแต่ละ
โครงการได้ สามารถดูผลการสมคัรผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และหลงัจากผู้สมคัรเขา้ร่วมโครงการแล้วผู้สมคัร
สามารถตอบแบบสอบถาม  ท าแบบฟอรม์แสดงความจ านงแบบออนไลน์ได้ รวมทัง้ระบบยงัมฟีงัก์ชนัทีช่่วย
อ านวยความสะดวกใหก้บัหวัหน้าคณะท างานเพื่อเขา้มาเปลีย่นสถานะต่างๆของผูส้มคัร 

ระบบ e-Service for Student  
ระบบ e-service for student เป็นระบบที่ใหน้ักศกึษาสามารถท าการขอเอกสารต่าง ๆ และท า     

ใบค ารอ้งต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต ์แบ่งออกเป็น  
1. การแจง้ความจ านงขอส าเรจ็การศกึษา 
2. การขอใบค ารอ้ง, การขอเอกสารทางการศกึษา 
3. การแจง้ความจ านงขอเรยีนวชิาภาคฤดรูอ้น 
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
ระบบสารสนเทศนักศึกษาเป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็วให้ในการค้นข้อมูลที่

เกี่ยวขอ้งกบันักศกึษา และส่วนของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลประวตั ิผลการเรยีน ผลการ
ลงทะเบยีน รายการคงคา้ง และรายการคา้งช าระต่าง ๆ  ของนักศกึษา โดยระบบสารสนเทศนักศกึษาจะมกีาร
ท างานแบ่งเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ 

1. ส่วนของนักศกึษา เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ดูขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ เกี่ยวกบัตวัเอง และเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วกบัตวันกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั 

2. ส่วนของอาจารย ์เจา้หน้าที่ จะมกีารบนัทกึเกี่ยวกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา, บนัทกึการระงบัผลการ
เรยีน และมหีน้าจอใหส้บืคน้ขอ้มลูของนกัศกึษา 

ระบบวินัยนักศึกษา 
เป็นระบบที่พฒันาขึน้เพื่อกรอกขอ้มูลความผดิ บทลงโทษ เกยีรตแิละศกัดิ ์การบ าเพญ็ประโยชน์

และคน้หาขอ้มลูของนกัศกึษา 
ระบบกิจกรรมนักศึกษา 
ระบบกจิกรรมนกัศกึษาเป็นระบบทีช่่วยอ านวยความสะดวกและรวดเรว็ในการบนัทกึขอ้มลูกจิกรรม

หรอืโครงการที่จดัขึน้โดยหน่วยงาน หรอืชมรมต่างๆ และบนัทกึรายชื่อนักศกึษาที่เขา้ร่วมในกจิกรรมนัน้ ๆ 
รวมทัง้ออกรายงานแสดงรายการกจิกรรมและรายชื่อชมรมทีน่กัศกึษาไดเ้ขา้รว่มในแต่ละภาคการศกึษา 

ระบบทุนการศึกษา 
ระบบทุนการศกึษาเป็นระบบทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูการไดร้บัทุนของนักศกึษา เงื่อนไขของการไดร้บั

ทุน ตลอดจนขัน้ตอนการท างานตัง้แต่การรบัสมคัรขอรบัทุนการศกึษา การพจิารณาอนุมตัทิุนการศกึษา และ
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การตดิตามช าระหนี้ (ส าหรบัทุนเงนิยมื) โดยนักศกึษาทีไ่ดร้บัทุนมทีัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา 
ซึง่ทุนการศกึษามทีัง้แบบทุนการศกึษาต่อเนื่อง ทุนการศกึษารายปี และทุนการศกึษาทีพ่จิารณาใหเ้ป็นรายครัง้ 
และถา้ทุนการศกึษาใดเกีย่วเนื่องกบัการลงทะเบยีน จะมกีารส่งต่อข้อมลูใหร้ะบบการลงทะเบยีน   

ระบบประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษา  
เป็นระบบทีใ่หน้ักศกึษาท าการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาตนเองผ่านเวบ็ไซต์ โดยจะเปิดระบบใหท้ า

การประเมนิในช่วงกลางภาค –สอบเสรจ็  หากนกัศกึษาไมท่ าการประเมนิ มหาวทิยาลยัจะระงบัการประกาศผล
การสอบทุกช่องทาง (เวบ็ไซต์ / SMS)  ในการใชง้านระบบดงักล่าว อาจารยท์ีป่รกึษาจะสามารถตรวจสอบผล
การประเมนิของตวัเองผ่านเวบ็ไซต์ได ้สามารถออกเป็นรายงานสรุปผลการประเมนิเป็นไฟล ์pdf และสามารถ
พมิพเ์อกสารออกมาเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนได้ 

ระบบตรวจสอบภาระผกูพนัของนักศึกษาจบ 
เป็นระบบทีช่่วยในเรื่องของการตรวจสอบการปลอดหนี้ของนักศกึษาจบ ซึง่เดมินักศกึษาจะต้องไป

ตดิต่อตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบและเซน็ใบปลอดหนี้ เช่น ส านักหอสมุด คณะ กอง
กจิการนักศกึษา กองคลงั เดมิการส่งขอ้มูลระหว่างหน่วยงานจะเป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์ โดยส านัก
คอมพวิเตอรท์ าหน้าทีใ่นการน าขอ้มลูเขา้ระบบให ้และพฒันาหน้าจอบางส่วนเพื่อใชดู้ว่านักศกึษาคนใดตดิคา้ง
กบัมหาวทิยาลยั 

ในปีงบประมาณ 2555 การส่งขอ้มลูระหว่างส านกัหอสมดุไดม้กีารพฒันาเพิม่เตมิโดยใช้เวบ็เซอรว์สิ 
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ และพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิส าหรบัใหภ้าควชิาใชใ้นการบนัทกึภาระผูกพนัอื่น ๆ 
เขา้มาได ้

ระบบศิษยเ์ก่า มจธ.   
เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลศิษย์เก่านักศกึษาของมหาวทิยาลยั ได้แก่ ข้อมูลส่วนตวั ข้อมูล

การศกึษา ขอ้มูลที่อยู่ปจัจุบนั ขอ้มูลที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น ขอ้มูลการท างาน ขอ้มลูรางวลัที่ไดร้บั ขอ้มูลการ
เขา้รว่มกจิกรรม ขอ้มลูบรจิาค และยงัมสี่วนโปรแกรมออฟไลน์ทีม่ไีวใ้ชต้ดิต่อหน้างานต่าง ๆ เพื่อดงึขอ้มลูศษิย์
เก่ามาปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนั 

ระบบภาวการณ์หางานท าของบณัฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ เป็นระบบที่แสดงผลข้อมูลภาวะการหางานท าของบณัฑติ 

และบณัฑติศกึษาทีจ่บการศึกษาแลว้และเขา้มากรอกแบบสอบถามของ สกอ. ซึง่อ านวยความสะดวก รวดเรว็
ให้ในการน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการไดง้าน งานที่ได้รบัตรงสายวชิาที่
ส าเรจ็หรอืไม ่เงนิเดอืนเฉลีย่ทีไ่ดร้บั และจ านวนผูท้ีศ่กึษาต่อเป็นตน้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจยั 
ระบบฐานข้อมลูงานวิจยั   
ใช้เก็บข้อมูลโครงการวจิยั แหล่งทุน ผู้ร่วมโครงการ ข้อมูลบทความในเรื่องการตีพิมพ์และการ

เผยแพรข่อ้มลูสิง่ประดษิฐ ์ขอ้มลูรางวลัต่าง ๆ ของนกัวจิยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ระบบฐานข้อมลูเคร่ืองมือวิเคราะหท์างวิทยาศาสตร ์  
ฐานข้อมูลเครื่องมอืวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ถูกพฒันาขึ้นเพื่อบรกิารการเก็บข้อมูลเครื่องมอื

วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ีและให้บรกิารการค้นหาข้อมูลและบรกิาร      
การวเิคราะห์ตวัอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลผู้จ าหน่ายเครื่อง ข้อมูลผู้ดูแลเครื่อง ข้อมูลกลุ่มงานวจิยัใน มจธ. 
ขอ้มลูบรษิทั ขอ้มลูประโยชน์ของครภุณัฑ ์ขอ้มลูสถานภาพการใชง้าน และขอ้มลูผูด้แูลครภุณัฑ ์                                                                                                                                                                                                         

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการและการเงิน 
ระบบบญัชี 3 มิติ  
ระบบบญัช ี3 มติ ิเป็นระบบทีช่่วยสนับสนุนการบรหิารจดัการด้านงบประมาณ พสัดุ การเงนิ และ

บญัชขีอง มจธ. ซึง่แต่ละหน่วยงานจะท าหน้าทีป้่อนขอ้มลูการใชง้บประมาณของหน่วยงาน สามารถตดิตามการ
ใชง้บประมาณจากระบบ และกองคลงัจะท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้มลูทีแ่ต่ละหน่วยงานบนัทกึ ในระบบรวมทัง้การ
ดงึขอ้มลูดา้นงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการของมจธ. 

ระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ 
ระบบรบัช าระเงนิผ่านธนาคาร เป็นระบบบรกิารกลางของม มจธ. ที่ใช้ส าหรบัการรบัช าระเงนิ

ค่าบรกิารต่างๆ ผ่านธนาคาร โดยมบีรกิารทีเ่ปิดใชเ้งนิดงันี้ ช าระผ่าน Credit Card, Direct Debit และผ่านใบ 
Pay-in เพื่อลดขัน้ตอนการท างานและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารของ  มจธ.  

ระบบโอนเงินเจ้าหน้ีผา่นบญัชีธนาคาร  
เป็นระบบทีม่หาวทิยาลยัจะใชก้ารโอนเงนิผ่านธนาคารต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรพัยข์องมหาวทิยาลยั 

ใหก้บัเจา้หนี้ของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ นกัศกึษา, บุคลากร, บรษิทั/หา้งรา้น/บุคคลภายนอก ทัง้นี้เพื่อเป็นการลด
ขัน้ตอนการจา่ยเงนิ (เงนิสด, เชค็) ใหก้บัเจา้หนี้ผ่านเคาน์เตอรข์องงานการเงนิ โดยสามารถตัง้วนัทีก่ารโอนเงนิ
ล่วงหน้าไดค้ านวณภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย ภาษมีลูค่าเพิม่ และการแจง้เตอืนใหเ้จา้หนี้ผ่านการส่งเมล ์รวมทัง้
ออกใบก ากบัภาษ ีภงด.3 ภงด.53 ผ่านระบบ เป็นการลดเวลาและต้นทุนการท างานการจ่ายเงนิเป็นการโอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูร้บัเงนิโดยตรง 

ระบบติดตามสถานะการจดัซ้ือ จดัจ้าง 
ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามสถานะการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานใน

มหาวทิยาลยั เป็นการเทยีบกบัแผนการจดัซื้อ จดัจา้งที่แต่ละหน่วยงานก าหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาตดัสนิใจของผูบ้รหิารหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

ระบบวิเคราะหค่์าเล่าเรียน   
เป็นระบบทีส่นบัสนุนขอ้มลูทางดา้นงบประมาณ และ รายรบัลงทะเบยีน ซึง่ระบบจะน าขอ้มลูรายได้

จากการศกึษาไดแ้ก่ค่าบ ารงุ ค่าหน่วยกติ และค่าสอบวทิยานิพนธ ์มาจดัสรรใหก้บัคณะต่าง ๆ ตาม FTES โดย
มหีลกัการคอืระบบนี้จะท าการดงึขอ้มูลจากระบบสารสนเทศการศกึษา (Academic Information System-
ACIS) มาค านวณดว้ยอตัราทีม่กีารก าหนดไว ้ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั ๆ คอื แผน-ผล-จรงิ  

ระบบบริการรถรบั-ส่ง ระหว่างพื้นท่ี 
เป็นระบบส าหรบัตรวจสอบสทิธิก์ารใชบ้รกิารรถรบั-ส่ง ของนักศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

รวมทัง้บุคคลภายนอกที่จะโดยสารรถรบั-ส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา โดยใช้บตัรประจ าตวันักศกึษาหรอืบตัร
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ประจ าตวับุคลากรของมหาวทิยาลยัหรอืบตัรทีม่หาวทิยาลยัออกใหบุ้คคลภายนอกในการใชส้ทิธิผ์่านเครื่องอ่าน
บตัร ซึง่ท าใหก้ารผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทางระหว่างพืน้ที ่และมหาวทิยาลยัยงัมี
ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผนการพฒันาเพื่อน าไปปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบนัทึกเวลาเข้า-ออก 
เป็นระบบทีช่่วยในการเกบ็ขอ้มลูเวลาการเขา้-ออก การออกรายงาน การก าหนดเวลาเขา้-ออกของ

เจ้าหน้าที่ของบรษิัทต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมาเพื่อให้บรกิาร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้การค านวณค่าใชจ้า่ยต่างๆ เช่น ค่าปรบั  

 
 
ระบบอบรมและทดสอบด้านความปลอดภยั มจธ. 
ระบบใหมท่ีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาและทดสอบการใชง้าน เป็นระบบทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการ

ลงทะเบยีนอบรมและการสอบดา้นความปลอดภยั มจธ. 3 ดา้นของมหาวทิยาลยั ซึง่จดัโดยศูนยก์ารจดัการดา้น
พลงังานสิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (EESH) ใหก้บันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 
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ทัง้นี้โดยคณะท าหน้าที่ในการน ารายชื่อนักศกึษาที่จะเข้าอบรมเข้าสู่ระบบ และศูนย์ EESH จะ
ยนืยนัการลงทะเบียน การก าหนดรอบการอบรมในแต่ละหวั การประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าอบรม 
ตลอดจนกรอกคะแนนและประมวลเพื่อรายงานผลการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือการบริหาร 
เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยั สามารถขอใชบ้รกิารต่างๆ ของส่วนพฒันา

ทรพัยากรบุคคล และงานบญัชแีละการเงนิ กองคลงั ไดผ้่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และสามารถตดิตามงานทีข่อ
ใชข้องตนเองไดว้่า ถงึขัน้ตอนไหนแลว้  
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ระบบบริการสารสนเทศ มจธ.  
ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. เป็นระบบที่ให้บรกิารขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบับุคลากร นักศกึษา 

งานวจิยั และการเงนิ ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ และผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัในลกัษณะของรายงาน   
ในปีงบประมาณ 2555 ได้มกีารวางแผนที่จะพฒันาระบบเพื่อน ามาทดแทนระบบเดมิ (เอกสาร

หมายเลข 7.3.2.1) ทีช่่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูและแสดงผลออกมาในรปูแบบของกราฟตามรปูแบบทีต่้องการ 
ซึ่งมกีารวเิคราะห์ข้อมูลในเชงิลกึที่สามารถรองรบัความต้องการของผู้บรหิารได้มากยิง่ขึ้น ซึ่งจะใช้ในการ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการตดัสนิใจในการลงทุน หรอื  ปรบัเปลีย่น
นโยบายของผูบ้รหิารได ้

ระบบบริหารการจดัการความรู้  
เป็น Website ส าหรบับรหิารจดัการความรู ้ทีมุ่่งเน้นใหบุ้คลากรแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์จาก

การท างาน และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านเวบ็ไซต ์โดยมเีวทสี าหรบัน าเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ 
มจธ. น าระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสม์าใชง้านแต่มขีอ้จ ากดัในการใชโ้ปรแกรม ท าใหต้ดิตาม

งานในส่วนของผูบ้รหิารไม่สามารถตดิตามงานไดอ้ย่างครอบคลุม รวมทัง้ไม่สามารถตดิตามสถานะการ Flow 
ของเอกสารตามหน่วยงานได ้และจ านวนเอกสารทัง้หมดของหน่วยงานภายใต้สงักดัได ้ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็น
ที่ต้องพฒันาและปรบัปรุงระบบสารบรรณฯ ให้สามารถใช้งานได้มากขึน้ จงึได้เพิม่ฟงัก์ชัน่การท างานระบบ
ติดตามงานส าหรับผู้บริหารบนระบบงานสารบรรณฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทัง้จดัอบรมแนว
ปฏบิตักิารท างาน ในการใชร้ะบบงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลยั  

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารบคุคล 
ระบบบคุลากร  
ส าหรบับรหิารจดัการขอ้มลูบุคลากรในมหาวทิยาลยั  เริม่ต้นตัง้แต่ การบนัทกึขอ้มลูส่วนตวั ขอ้มูล

ประวตักิารศกึษา ขอ้มูลครอบครวั (ถ้าม)ี เพื่อออกค าสัง่บรรจุเป็นบุคลากร ค าสัง่ต่างๆ ที่ระหว่างท างานใน
มหาวทิยาลยั อาท ิการเลื่อนเงนิเดอืน การยา้ยหน่วยงาน การเลื่อนระดบั การปรบัเงนิเดอืน การด ารงต าแหน่ง
วชิาการ การลาศกึษาต่อ/ฝึกอบรม/เพิม่พูนความรู ้ลาบวช ลาคลอด หรอืการลาต่างๆ จนกระทัง่ออกจากการ
เป็นบุคลากร  

ระบบเงินเดือน  
ส าหรบับรหิารจดัการเรื่องการเบกิจ่ายเงนิไดแ้ละเงนิหกัของบุคลากรแต่ละคนในมหาวทิยาลยั โดย

ประมวลผลการไดร้บัเงนิไดป้ระเภทต่างๆ เช่น เงนิเดอืน เงนิค่าตอบแทนต าแหน่งวชิาการ เงนิเพิม่ค่าครองชพี 
เงนิได้อื่นๆ ที่มคี าสัง่มาจากระบบบุคลากร ซึ่งการประมวลผลนี้ เป็นการท างานซึ่งสามารถค านวณเงนิได้
ยอ้นหลงัตามค าสัง่ทีม่มีาว่า ควรจะไดร้บัเงนิตกเบกิหรอืมกีารเรยีกเงนิคนืไดจ้ากระบบ และเชื่อมต่อกบัการหกั
เงนิเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชพีต่างๆ ของบุคลากรแต่ละประเภทได้เป็นข้อมูลที่สามารถน าส่งกองทุนต่างๆ 
รวมทัง้จดัท าขอ้มลูส าหรบัการโอนเงนิไดสุ้ทธขิองบุคลากร รายบุคคล อกีทัง้ยงัมคีวามสามารถในการ Export 
ขอ้มูลการลงบญัชดี้านขอ้มูลยอดรวมเงนิได้และเงนิหกัของหน่วยงานแยกตามรหสังบประมาณ และกองทุน 
เพื่อน าไฟลไ์ปเขา้ยงัระบบบญัชขีอง มจธ.ได ้
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ระบบสวสัดิการ   
ส าหรบับรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิค่ารกัษาพยาบาลและค่าเล่าเรยีนบุตรของบุคลากร   
ระบบประเมินภาระงานสายวิชาการ  
ระบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากรสายวิชาการทัง้ 5 ด้าน  โดยผู้เข้ารบัการ

ประเมนิจะตอ้งใส่ผลการปฎบิตังิานในระบบ เพื่อใหก้รรมการประเมนิท าการประเมนิและกรอกคะแนนทีไ่ดผ้่าน
ระบบ และส่งใหม้หาวทิยาลยัใชใ้นการเลื่อนเงนิเดอืน 

ระบบ My Profile  
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรแต่ละคนสามารถดูข้อมูลของตนเอง , การแจ้งแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูระบบ HPB ของมหาวทิยาลยัได้ ,  การจองใชบ้รกิารต่างๆ เช่น 
การจองตรวจสุขภาพประจ าปี, แจง้เปลีย่นแปลงค่าลดหย่อนภาษปีระจ าปี ,การตรวจสอบต าแหน่งในโครงสรา้ง
เงนิเดอืนใหม่ขอมหาวทิยาลยัที่ประกาศใช้ ณ ตุลาคม2554, การแจ้งผลทดสอบภาษาองักฤษ และการเลอืก
แพทย ์วนั-เวลาตรวจ จองรถในการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 

ระบบการเช่ือมโยงข้อมลูบคุคลจากฐานข้อมลูทะเบียนกลาง 
เป็นระบบทีใ่ชใ้นการตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัของบุคลากรและนักศกึษาของมหาวทิยาลยัโดยอาศยั

เลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบุคคล กบัฐานขอ้มูลกลางกรมการปกครอง เพื่อเป็นการยนืยนัตวับุคคลและ
รายละเอยีดส่วนตวัของบุคคล ในกรณทีีบุ่คคลไมส่ามารถน าเอาเอกสารทางราชการมายนืยนัตวัได้ 

 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพ 
ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS)  
เพื่อให้บรกิารข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร นักศึกษา การเงนิ และงานวิจยั ในลกัษณะของการสรุป

จ านวนในมติต่ิาง ๆ โดยรายละเอยีดแต่ละรายการสามารถน าไปใชเ้พื่อการวางแผนการด าเนินงานได้ 
ระบบ ภาวะการหางานท าของบณัฑิต (ระบบยอ่ย) 
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ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ เป็นระบบที่แสดงผลข้อมูลภาวะการหางานท าของบณัฑติ 
และบณัฑติศกึษาทีจ่บการศกึษาแลว้และเขา้มากรอกแบบสอบถามของ สกอ. ซึง่อ านวยความสะดวก รวดเรว็
ให้ในการน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการไดง้าน งานที่ได้รบัตรงสายวชิาที่
ส าเรจ็หรอืไม ่เงนิเดอืนเฉลีย่ทีไ่ดร้บั และจ านวนผูท้ีศ่กึษาต่อ เป็นตน้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
ระบบประกาศข่าวเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยั 

 บรกิารประกาศข่าวและแสดงข่าวในเว็บไซต์มหาวทิยาลยัส าหรบับุคลากรมหาวทิยาลยัและผู้ใช้
ภายนอก 

โปรแกรมระบบจดัการข้อมลูเวบ็ไซต ์(CMS) 
CMS ประกอบด้วยโมดูลหลักทัง้หมด 25 โมดูล ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลัก

สถาปตัยกรรมของเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผูดู้แลเวบ็ไซต์ สามารถบรหิารจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต์ไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเรว็ และสวยงาม โครงสร้างของระบบมคีวามยดืหยุ่นสูง มโีมดูลส าเรจ็รูป เพื่อช่วย ให้ ผู้ดูแล
เว็บไซต์สามารถหยบิใช้ได้อย่างรวดเรว็ และ ปราศจากข้อผดิพลาด เช่น เว็บบอร์ด ป้ายโฆษณา การดูแล
ขอ้มลูอเีมลข์องสมาชกิ การก าหนดสทิธิ ์การใชง้านของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์ตลอดจนผูดู้แลเวบ็ไซต์คนอื่นๆ การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางสถติ ิและ การรายงานผล เวบ็บลอ็ก การสรา้งบทเรยีนออนไลน์และอกีมากมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบ้ริหาร 
ในปีงบประมาณ 2555 ในระบบอนิทราเน็ตสรา้งเมนูเพื่อใช้ส าหรบัผู้บรหิารโดยเมนูนี้จะเป็นการ

รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการบรหิารมาไวร้วมกนั ซึง่ประกอบดว้ย 
ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS)  เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูเกี่ยวกบับุคลากร นักศกึษา การเงนิ 

และงานวจิยั ในลกัษณะของการสรุปจ านวนในมติต่ิาง ๆ โดยรายละเอยีดแต่ละรายการสามารถน าไปใช้เพื่อ
การวางแผนการด าเนินงานได้ และได้มกีารปรบัปรุงระบบบรกิารสารสนเทศเพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มลูทางดา้น
ต่าง ๆ มากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 7.3.2.2) 

โครงการ KMUTT Fast Facts เป็นการน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบันักศกึษา เช่น สถติกิารรบัเขา้
นกัศกึษา ค่าใชจ้า่ยของนกัศกึษา ขอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษา เป็นตน้ 

ศกัยภาพและความส าเรจ็ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ จะรวบรวมขอ้มลูรางวลัต่าง ๆ ที่
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่าง ๆ ไดร้บั 

สืบค้นข้อมลูงานวิจยั ส าหรบัสบืคน้ขอ้มลูงานวจิยั 
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โครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัง้แต่ปีงบประมาณ  2550 มจธ. ไดพ้ฒันาระบบบรกิารสารสนเทศมหาวทิยาลยั (KMUTT Information 
Service System : KISS) เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูส าหรบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทีส่ามารถดงึขอ้มลูไปใชง้านไดโ้ดยตรง  ซึง่จะมขีอ้มลูนักศกึษา ขอ้มลูบุคลากร ขอ้มลูการเงนิ  
นอกจากนัน้ยงัสามารถแสดงผลขอ้มลู การเรยีงหวัขอ้การประกนัคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ แสดงการใชง้าน
รว่มกนัของขอ้มลูดา้นต่างๆมกีารเชื่อมโยงขอ้มลูระบบอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษาของ มจธ. 
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การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพ 

ระบบ ประโยชน์ในงานประกนัคุณภาพ 
1. ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ 
ขอ้มลูภาวะการหางานท าของบณัฑติและบณัฑติศกึษา 
ซึง่ผูท้ี่จบการศกึษาจะกรอกตามแบบสอบถามที่ สกอ.
ก าหนดให ้
 
2. ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. ดา้นการเงนิ 
บริการข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ผ่าน
อนิทราเน็ต โดยน าข้อมูลมาจากระบบบญัชแีละระบบ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ระยะเวลาการได้งาน งานที่ได้รบัตรงสายวชิา
ที่ส าเร็จหรือไม่ เงินเดือนเฉลี่ย จ านวนผู้ที่
ศกึษาต่อ 
  
ตดิตามการใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงาน  
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ตารางท่ี 2   : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 
ระบบทะเบยีน การลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษาทุกระดบัการศึกษา ตัง้แต่เริม่เข้าศึกษา จน

ส าเรจ็การศกึษา 
 

  

ระบบหลกัสตูร เกบ็ขอ้มลูหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมดภายในมหาวทิยาลยั    
ระบบประเมนิการสอนผ่านเวบ็ไซต ์ นกัศกึษาประเมนิการสอนอาจารยผ์่านเวบ็ไซต์    
ระบบสมาชกิ มจธ. ระบบน้ีจะช่วยใหส้ามารถรบัสมคัรสมาชกิโครงการผ่านทางเวบ็ไซต์    
ระบบ e-Service for Student นกัศกึษาขอเอกสาร และท าใบค ารอ้งผ่านเวบ็ไซต์    
ระบบสารสนเทศนกัศกึษา ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษา     
ระบบวนิยันกัศกึษา กรอกขอ้มลูความผดิ บทลงโทษ เกยีรตแิละศกัดิ ์การบ าเพญ็ประโยชน์    
ระบบกจิกรรมนกัศกึษา บนัทกึขอ้มลูกจิกรรม/โครงการทีจ่ดัขึน้ บนัทกึรายชื่อนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม    
ระบบทุนการศกึษา 
 

เป็นระบบที่เก็บรวบรวมขอ้มูลการได้รบัทุนของนักศกึษา เงื่อนไขของการได้รบั
ทุน ตลอดจนขัน้ตอนการท างานตัง้แต่การรบัสมคัรขอรบัทุนการศึกษา การ
พจิารณาอนุมตัทิุนการศกึษา และการตดิตามช าระหนี้ (ส าหรบัทุนเงนิยมื) 
 

 

  

ระบบประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษา  
 

เป็นระบบทีใ่หน้กัศกึษาท าการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาตนเองผ่านเวบ็ไซต์ 
 

 
  

ระบบตรวจสอบภาระผูกพันของ
นกัศกึษาจบ 

เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบการปลอดหนี้ของผู้ที่ก าลงัจะส าเร็จ
การศกึษา 

 
  

ระบบศษิยเ์ก่า มจธ.  ข้อมูลประวตัิศิษย์เก่า เช่น ที่อยู่ ประวตัิการท างาน รางวลัที่ได้รบั การให้ทุน
สนบัสนุนมหาวทิยาลยั 
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ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 
ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ ข้อมูลภาวะการหางานท าของบัณฑิต และบัณฑิตที่จบแล้ว เพื่อวิเคราะห์

ระยะเวลาการไดง้าน เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั เป็นตน้    

ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั ขอ้มลูโครงการวจิยั แหล่งทุน ผูร้่วมโครงการ ขอ้มลูบทความตพีมิพแ์ละเผยแพร่
ขอ้มลูสิง่ประดษิฐ ์รางวลัต่าง ๆ 

   

ระบบฐานข้อมูลเครื่องมอืวิเคราะห์
ทางวทิยาศาสตร ์

ขอ้มูลเครื่องมอืวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ใน มจธ. การสบืค้นหาขอ้มูลและการ
วเิคราะหต์วัอยา่ง ขอ้มลูผูจ้ าหน่วยเครือ่ง กลุ่มงานวจิยัใน มจธ. ขอ้มลูครภุณัฑ์ 

 
  

ระบบบญัช ี3 มติ ิ ขอ้มลูการใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงาน ใชใ้นการตดิตามการใชง้บประมาณ 
ตรวจสอบข้อมูล การดงึขอ้มูลด้านงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไปใช้ในการ
บรหิารจดัการและการตดัสนิใจ 

 
 
 

 

ระบบการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ รบัช าระเงนิค่าบรกิารต่าง ๆใหก้บัมหาวทิยาลยั ผ่านธนาคาร  
 

 
  

ระบบโอนเ งิน เจ้าหนี้ ผ่ านบัญชี
ธนาคาร  

มหาวิทยาลัยโอนเงินผ่านธนาคารให้กับเจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัย แทนการ
จา่ยเงนิสด/เชค็ 

 
  

ระบบติดตามสถานะการจดัซื้อ จดั
จา้ง 
 

ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามสถานะการด าเนินการจดัซื้อ จดัจ้าง ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นการเทียบกับแผนการจดัซื้อ จดัจ้างที่แต่ละ
หน่วยงานก าหนดไว้ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาตดัสนิใจของผูบ้รหิารหรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

  

ระบบวเิคราะหค์่าเล่าเรยีน  
 

ขอ้มลูดา้นงบประมาณ รายรบัลงทะเบยีน เพื่อพจิารณาจดัสรรใหก้บัคณะต่าง ๆ    
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ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 
ระบบบรกิารรถรบั-ส่ง ระหว่างพืน้ที ่ เป็นระบบส าหรับตรวจสอบสิทธิก์ารใช้บริการรถรับ-ส่ง ของนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บุคคลภายนอกทีจ่ะโดยสารรถรบั-ส่งระหว่างวิ
พืน้ทีก่ารศกึษา 

 
  

ระบบบนัทกึเวลาเขา้-ออก เป็นระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูลเวลาการเข้า -ออก การออกรายงาน การ
ก าหนดเวลาเขา้-ออกของเจา้หน้าทีข่องบรษิทัต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัจา้งเหมาเพื่อ
ใหบ้รกิาร 

 
  

ระบบอบรมและทดสอบด้านความ
ปลอดภยั มจธ. 

เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนอบรมและการสอบด้าน
ความปลอดภยั มจธ. 

 
  

ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อการ
บรหิาร 
 

เป็นระบบที่พฒันาขึ้น เพื่อให้บุคลากรของมหาวทิยาลยั สามารถขอใช้บรกิาร
ต่างๆ ของส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล และงานบญัชแีละการเงนิ กองคลงั ได้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามงานที่ขอใช้ของตนเองได้ว่า ถึง
ขัน้ตอนไหนแลว้  

 

  

ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. บรกิารขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากร นกัศกึษา และการเงนิใหก้บัหน่วยงาน 
ต่าง ๆ และผูบ้รหิารเพื่อใชใ้นการวางแผน 

 
  

ระบบบรหิารจดัการความรู ้ บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน และถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านเวบ็ไซต ์

  
 

 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ การรบั-ส่งหนงัสอื การขอเลขทะเบยีนหนงัสอื การตดิตามงานผ่านระบบ    
ระบบบุคลากร บรหิารจดัการขอ้มลูบุคลากร ตัง้แต่ขอ้มลูส่วนตวั ค าสัง่ต่าง ๆ จนถงึออกจากงาน    
ระบบเงนิเดอืน บรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิต่าง ๆ    
ระบบสวสัดกิาร บรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีน    
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ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 
ระบบประเมนิภาระงานสายวชิาการ  
 

ขอ้มูลผลการปฏบิตังิานเพื่อใหก้รรมการประเมนิสามารถใหค้ะแนนประเมนิผ่าน
ระบบ    

ระบบ My Profile  
 

เป็นระบบที่พฒันาขึน้เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนสามารถดูขอ้มูลของตนเอง, แจ้ง
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูระบบได ้

   

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจาก
ฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง 
 

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัโดยอาศยัเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบุคคล กบัฐานขอ้มลูกลาง
กรมการปกครอง เพื่อเป็นการยนืยนัตวับุคคลและรายละเอยีดส่วนตวัของบุคคล 

   

ร ะ บ บ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว เ ว็ บ ไ ซ ต์
มหาวทิยาลยั 

ประกาศขา่วและแสดงขา่วในเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
   

โปรแกรมระบบจดัการขอ้มลูเวบ็ไซต ์
(CMS) 

บรหิารจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ในเวบ็ไซตใ์หส้ะดวก รวดเรว็ สวยงาม 
   

 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 53 บทที ่2 

นอกจากนี้มหาวทิยาลยัได้มกีารปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
 1. ด าเนินการตดิตัง้และปรบัปรุงข่ายสายสญัญาณและอุปกรณ์สวทิซป์ระจ าอาคารต่างๆ หลาย
อาคารเช่น อาคารส านักงานอธกิารบด ีอาคารเรยีนรวม 1, 2, 5 อาคารฟิสกิส์-คณิตศาสตร ์อาคารคณะ
ทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีอาคารหอพกัหญงิ (บางขุนเทยีน) เป็นต้น เนื่องจากอุปกรณ์มกีารใช้
งานนานและเพื่อรองรบัการใชง้านรว่มกบัระบบเครอืข่ายไรส้ายระบบใหม่ ท าใหป้ระสทิธภิาพการใชง้าน
ระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เขา้ถงึระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

2. จดัหาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการใหบ้รกิารและช่วยในการบรหิารจดัการการใชง้านเครอืข่ายใหม้ี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขีน้ ดงันี้ 

- อุปกรณ์ Load Balance จ านวน 1 เครื่อง เป็นอุปกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพการท างานของ
อุปกรณ์ Proxy เพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขา้ถงึและสบืคน้ขอ้มลูไดเ้รว็ขึน้ 
 - อุปกรณ์ Proxy จ านวน 1 ระบบ เพื่อใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการใชง้านเวบ็ไซต์ ท าใหใ้ช้
งานเวบ็ไซตม์ปีระสทิธภิาพดขีึน้ เช่น เรว็ขึน้ เสถยีรภาพดขีึน้ 
 - อุปกรณ์บรหิารแบนดว์ธิ จ านวน 1 ตวั เป็นอุปกรณ์ทีช่่วยในการจดัสรรการใชง้านแบนดว์ธิ
ของมหาวทิยาลยัอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อเพื่อการเรยีน การสอน และการวิจยัได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ  

3. ตดิตัง้อุปกรณ์ระบบเครอืข่ายไรส้ายใหม่ทัง้มหาวทิยาลยั โดยระบบใหม่สามารถรองรบัไดท้ัง้ 
2 ย่านความถี่ ทัง้ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลอืกใชค้วามถี่ทีเ่หมาะสมกบั
อุปกรณ์ Mobile device ต่าง ๆ เช่น Notebook, Tablet, Smart phone เป็นต้น และยงัสามารถรองรบั
ระบบปฏบิตักิารไดห้ลากหลายเช่น Windows, Android, Mac OS และ iOS 
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ภาพแสดงการใชง้านระบบเครอืขา่ย 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 
มจธ. โดยส านักคอมพิวเตอร์ มีการจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นการเก็บขอ้มูลความ  
พงึพอใจ ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บรกิารภายในมหาวทิยาลยั ได้แก่ ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่และ
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  

ผลการส ารวจความพงึพอใจทุกปีจะเป็นขอ้มลูส่วนหนึ่งทีผู่บ้รหิารจะใชป้ระกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจในการปรบัปรุง แก้ไขการใหบ้รกิาร ร่วมกบันโยบายของผูบ้รหิาร และความต้องการใชง้านของ
ผูใ้ชง้าน ส าหรบัการพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งทัง้ระดบันโยบายและแนวทางปฎบิตัจิรงิ 

จากตารางเปรยีบเทียบผลการประเมนิความพงึพอใจ ปีงบประมาณ 2554-2555 พบว่า ผล
การประเมนิการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยัในปี 2555 ต ่าลง 

 การส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั ในปีงบประมาณ 
2555 เป็นการส ารวจความพงึพอใจต่อระบบงาน ทัง้สิน้ 6 ระบบ ไดแ้ก่ (เอกสารหมายเลข 7.3.3.1) 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา (ACIS)  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารบุคคล 
3. ระบบบญัช ี3 มติ ิ
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4. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ (KISS) 
5. บรกิารเวบ็ไซต ์มจธ. 
6. บรกิารสารสนเทศส าหรบับุคลากร (Intranet) 
 

ตารางท่ี 3: ผลส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปี
2554-2555  

งานบริการ ปี 2554 ปี 2555 
บรกิารคอมพวิเตอรล์านแดง 3.84 3.86 
บรกิารเวบ็ไซต ์มจธ. 3.67 3.56 
บรกิารศูนยบ์รกิาร Internet 4.01 4.55 
บรกิารท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา/บุคลากร 3.71 4.06 
บรกิารซอฟทแ์วรส์ าหรบัใหบ้รกิารดาวน์โหลด 3.66 3.71 
บรกิารโปรแกรมป้องกนัไวรสั 3.60 3.54 
บรกิารระบบเครอืขา่ยไรส้าย 3.73 3.52 
บรกิารระบบเครอืขา่ยหลกั 3.79 3.61 
บรกิารระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษา (ACIS) 3.97 3.53 
บรกิารระบบบรหิารงานบุคคล (HPB) 4.02 3.95 

บรกิารระบบบรหิารสารสนเทศ มจธ. (KISS) 3.70 3.68 
บรกิารระบบบญัช ี3 มติ ิ 3.82 3.88 
บรกิารสารสนเทศส าหรบับุคลากร (Intranet)  3.75 
บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ภายใน มจธ. 

3.90 4.15 

บรกิารโสตทศันูปกรณ์  4.04 
บรกิารระบบโทรศพัท ์ 3.88 3.82 
บรกิาร Call Center (โทร. 111) 3.98 4.19 
บรกิารอเีมล ์ 3.67 3.53 
บรกิาร Internet Account 4.01 4.27 
บรกิารซ่อมบ ารงุคอมพวิเตอร ์(CC-Service) 4.11 4.32 
เฉลีย่ 3.84 3.88 
 

แมว้่าจะมบีางงานบรกิารมผีลการประเมนิที่ต ่าลง แต่ทุกงานก็ยงัสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
3.51 เนื่องจากการพฒันางานด้านเทคโนโลยตี้องใช้เวลาและการวเิคราะห์ความเหมาะสมและความ
ตอ้งการในการพฒันาหรอืปรบัปรุงการใหบ้รกิาร หรอืแมว้่าจะมกีารพฒันาเพิม่เตมิแลว้กต็าม อาจส่งผล
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ให้ผู้ใช้บรกิารมีความรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรอืเห็นถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน  ส่วนในด้านการ
ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้กเ็ช่นเดยีวกนัผูใ้ชบ้รกิารม ีMobile devices ทีห่ลากหลายมาก มทีัง้ความแตกต่าง
ทางดา้นยีห่อ้ รุน่ และเวอรช์ัน่ระบบปฎบิตักิาร ท าใหถ้งึแมว้่ามกีารปรบัปรุงอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานแลว้กย็งัไมส่ามารถตอบสนองความต้องการใชง้านของผูค้รบทุกอุปกรณ์ไดท้ าใหบ้างงานบรกิาร
ผลการประเมนิต ่าลง 
 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 จากผลการส ารวจความพงึพอใจตัง้แต่ปี 2555 พบว่า ระดบัความพงึพอใจต่อบรกิารระบบ
สารสนเทศเพื่อการศกึษา (ACIS) มผีลลดลงค่อนขา้งสูงเนื่องจากในปี 2555 มกีารน าระบบลงทะเบยีน 
ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จมาเริม่ทดลองใช้งาน จึงพบปญัหาจากวิธีการลงทะเบียนหลาย
ประการ ซึง่ไดม้กีารทยอยปรบัแกอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 การน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชม้าปรบัปรงุการใหบ้รกิารของส านักคอมพวิเตอร ์
ซึ่งเป็นงานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากจะพจิารณาจากระดบัความพงึพอใจแล้ว ยงัน า
ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดเ้สนอแนะเพื่อไปปรบัปรุง/แก้ไขในปีถดัไปดงัตารางต่อไปนี้
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ตารางท่ี 4 : การน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเหน็ท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใจในปี 2555 มาปรบั/แก้ไข/พฒันาการให้บริการในปี 2556 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของผูใ้ช้บริการ ปี 2555 การปรบัปรงุ/แก้ไข/พฒันาการให้บริการ ปี 2556 หมายเหตุ 
บริการเครือข่ายหลกั 
- การเชื่อมต่อเขา้ระบบ LAN มปีญัหาบ่อย 
- ระบบเครอืขา่ยมปีญัหาบ่อย การเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตชา้โดยเฉพาะช่วงบ่าย-
เยน็ควรมกีารแจง้ผ่านอเีมลห์รอืช่องทางต่างๆเพื่อใหบุ้คลากรรบัทราบ 
- ระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต LAN wireless มปีญัหาการเชื่อมต่อบ่อยมาก 
หลุด สญัญาณใชไ้มไ่ด ้ต่อไมต่ดิ 
- อยากให้ปรบัปรุงระบบเครอืข่ายภายในหน่วยงาน(LAN)เนื่องจากช้ามาก 
ไมส่ะดวกในการท างานหรอืตอ้งการสบืคน้ขอ้มลูในเวลาเรง่ด่วน 
- การใชอ้นิเตอรเ์น็ตในบางเวบ็ไซต์  ไม่สามารถเขา้สู่เวบ็ไซดไ์ด ้และดาวน์
โหลดเป็นเวลานาน 
- เน่ืองดว้ยปจัจบุนั ขอ้มลูทางดา้น บรรยากาศ และมหาสมุทร มขีนาดไฟลท์ี่
ใหญ่ และจ านวนมาก ถ้ามชี่องทางเฉพาะส าหรบัผู้ที่ท างานวจิยัทางด้านนี้
ส าหรบัดาวโหลด จะท าใหไ้มไ่ปรบกวนระบบอนิเตอรเ์น็ทในส่วนอื่น 
- เวลามคีนใชบ้รกิารมากๆท าใหเ้น็ตชา้มาก 
- เน็ตชา้มาก,การใหบ้รกิารของพนกังานด ี
- ควรเพิม่ความเรว็ของระบบเครอืข่ายให้สูงยิง่ขึน้อกีในฐานะมหาวทิยาลยั
ดา้นเทคโนโลยชีัน้น าของประเทศ 
- บางครัง้กช็า้ บางครัง้กเ็รว็ ไม่รูเ้ป็นเพราะอะไร แค่เข้าหน้า Google ยงัเขา้
ไมไ่ดเ้ลย 

 
- ในการเชื่อมต่อเขา้ระบบ LAN บางครัง้ปญัหาเกดิจากอุปกณณ์
ระบบเครอืข่ายภายในหน่วยงานเอง ทัง้นี้ส านักคอมพวิเตอรร์บี
ด าเนินการแกไ้ขใหห้ลงัจากไดร้บัแจง้ 
- ขยายขนาดช่องสญัญาณทางออกต่างประเทศ จาก 450  Mbps 
เป็น 480 Mbps 
- ขยายการเชื่อมต่อระหว่างศูนยก์ารศกึษาของ มจธ. ดงันี้ 
    - BM – BKT จาก 100 Mbps เป็น 150 Mbps+1Gbps และ
เชื่อมต่อกบั NEdNet 1 Gbps 
    - BM – RB จาก 40 Mbps เป็น 50 Mbps+ 1Gbps 
    - BM – BKK-code 20 Mbps  
- ปรบัปรงุ Distribute Switch ประจ าอาคารต่างๆ 
- ตดิตัง้อุปกรณ์บรหิารจดัการแบนดว์ทิธแ์ละอุปกรณ์ Proxy เพื่อ
ช่วยให้การสบืค้นขอ้มูลผ่านอินเทอรเ์น็ตเป็นไปอย่างเหมาะสม
และรองรบัการใชง้านทีเ่พิม่ขึน้ 
-ในการ Download งานวจิยั ส านักคอมพวิเตอรใ์ห้บรกิารฝาก
เครือ่งแมข่า่ยไวท้ีห่อ้ง Datacenter 
-การเชื่อมต่อเครอืข่ายของหน่วยงานบางหน่วยงานเป็นผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของหน่วยงานเอง ส านักคอมพิวเตอร์จึงไม่
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของผูใ้ช้บริการ ปี 2555 การปรบัปรงุ/แก้ไข/พฒันาการให้บริการ ปี 2556 หมายเหตุ 
- ฝนตกทไีรหลุดทุกท ีไมก่โ็หลดชา้ เน็ตเวลาคนใชเ้ยอะๆชา้มาก 
-เจา้หน้าทีไ่มม่คีวามเอาใจใส่และไมค่่อยเตม็ใจใหบ้รกิาร  
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารด ี
-เจา้หน้าที่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปญัหาเลย แต่เป็นหน่วยงานของภาควชิาที่ดูแล
แกไ้ขมากกว่า ทัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการบรกิารและใหค้วาม 

สามารถเขา้ไปตรวจสอบใหไ้ด ้แต่กม็บีางหน่วยงานทีต่้องการให้
ส านกัคอมพวิเตอรเ์ขา้ไปรว่มตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปญัหา  

บริการเครือข่ายไร้สาย 
- ผูท้ีใ่ชโ้ทรศพัทโ์นเกยี ใชง้าน KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN ไมไ่ด ้ 
-ควรใหใ้ชม้ากกว่าNote book และSmart phone 
-สญัญาณไม่สม ่าเสมอหลุดบ่อย Connect ยากมาก ไม่ครอบคลุมมอืถอืทุก
รุน่ 
-ไมด่เีลยทีจ่ ากดัเฉพาะ IOS, Android ถา้เป็นรุน่อื่นกเ็ล่นไมไ่ด ้
-ดแีลว้ 
-ขัน้ตอนในการลง wireless ในคอมฯเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ค่อนขา้ง
ยุง่ยาก 
-KMUTT-Secure มปีญัหาในการ Log in บ่อยมาก 
-อยากให้ทุกที่ของบรเิวณของมจธ.บางมดที wifi ใชไ้ด้ทุกที่ทุกตกึ ทุกชัน้ 
และขอใหม้นัแรงๆ 
-ปรบัปรงุ Wirelessของส านกังานหอสมดุ 
-ปรบัระบบใหเ้สถยีรกว่านี้ 
-วธิกีารตดิตัง้เพื่อใชง้าน wifi ยงัมขี ัน้ตอนทีม่าก ท าเองไดย้าก ควรปรบัปรุง
ใหส้ามารถท าไดง้า่ยขึน้ และsupport window ทุกเวอรช์ัน่ 

 
- ด าเนินการปรบัปรุงระบบเครอืข่ายไรส้ายใหม่ทัง้มหาวทิยาลยั 
โดยสามารถรองรบัอุปกรณ์ Mobile device ทัง้ความถี่ 2.4 GHz 
(KMUTT-Secure) และ 5 GHz (KMUTT-SecureN) ท าให้
รองรบัอุปกรณ์ได้มากขึ้น ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ Wireless 
Controller 1 ชุด Access point 600 ตวั พรอ้มทัง้ปรบัปรุง 
Distribute Switch ประจ าอาคาร ท าใหป้ระสทิธภิาพการใชง้าน
ระบบเครอืขา่ยไรส้ายดขีึน้ 
-ด าเนินการตรวจสอบการใชง้านกรณทีีก่ารใชง้านผดิปกต ิและได้
แจ้งให้หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการทราบถึงปญัหาและวิธีป้องกัน 
รวมถงึไดด้ าเนินการแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดด้งัเดมิ 
-จดัท าคู่มอืการใชง้านแยกตามระบบฎบิตักิารทีร่องรบั   
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-มปีญัหาเรื่องการใส่รหสัเพื่อเขา้ใชง้านเครอืข่าย ครัง้แรกทีเ่ซต็ค่าตามคู่มอื
สามารถล็อกอินและใช้งานได้ตามปกติ แต่หลงัจากนัน้ประมาณ 3 วนัก็ไม่
สามารถเขา้สู่ระบบไดอ้กีเลย ทัง้ทีใ่ชร้หสั และไอดอีเีมลเ์ดมิครบั   
-อยากใหข้ยายสญัญาณไปถงึโรงอาหารของ มจธ.บางขนุเทยีน ดว้ยครบั 
-ขอ้ทีต่อบน้อยทีสุ่ด ไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร จงึไมท่ราบ คราวมชี่องใหเ้ลอืกกจ้ะดี 
-ควรแนะน าเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเปลีย่น password ในการเชื่อมต่อหลงัจาก 
set up ตามค าแนะน าของส านักคอมฯ แลว้  เนื่องจากมกีารใชเ้ครื่องหลาย
เครือ่ง หลาย OS พอบอกใหเ้ปลีย่น password ก่อนตดิตัง้ในแต่ละระบบ ท า
ใหก้ลบัไปเชื่อมต่อในระบบแรกทีป่รบัเปลีย่นไปไม่ได ้ต้องเปลีย่น password 
เป็นชุดใหม่ ซึง่บางคนทีไ่ม่มคีวามรูท้างระบบคอมพวิเตอรม์ากนักจะไม่รูว้่า
ควรจะไปเปลี่ยน password ตรงไหน หรอืว่าต้องท ากระบวนการทัง้หมด
ใหมอ่ยา่งไร 
-ปรบัปรงุสญัญาณใหแ้รงขึน้ 
-ระบบไมเ่สถยีรควรปรบัปรงุแกไ้ขใหใ้ชไ้ดก้บัทุกรุ่น ไมค่วรเน้นแต่ 
-จดัอบรมบุคลากร(ตวัแทน)หน่วยงานเมือ่จะพฒันาระบบ 
ระบบโทรศพัท ์
-การกด 00 เพื่อต่อสายออกภายนอก บางครัง้รูส้กึว่าสญัญาณไมค่่อยเสถยีร 
-การตดิต่อระหว่าง มจธ. บางมด และบางขนุเทยีน มปีระสบการณ์ว่ารบัสาย
จาก มจธ. บางขุนเทียน แล้วไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณทันที ต้องรอ
ประมาณ 5 วนิาท ีถงึจะมเีสยีงผูพ้ดู ท าใหไ้มส่ะดวกในการใชง้าน 
-ตดิต่อยากมากส่วนมากคู่สายไมว่่าง 

 
-มกีารปรบัปรงุระบบโทรศพัทท์ัง้มหาวทิยาลยัใหแ้สดงเบอรท์ีโ่ทร
ออกโดยตรง ท าให้ผู้รบัสายสามารถตดิต่อกลบัไปยงัเบอรท์ี่โทร
มาไดท้นัท ี
-การตดิตัง้เบอรใ์หม่ถ้ามสีายสญัญาณอยู่แลว้สามารถด าเนินการ
ได้ภายใน 1 วนั แต่ถ้าคู่สายสญัญาณโทรศัพท์ไม่มจีะต้องจ้าง
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-การโทรเข้ามาจากภายนอกและเป็นบุคคลภายนอก เมื่อไม่รู้หมายเลข
ภายในใหก้ดเลขตามAUTOไม่ค่อยตรงตามความต้องการ ต่อผดิหน่วยงาน 
ต่อผดิงานทีต่อ้งการจะสอบถามบ่อยครัง้ 
-อยากให้มรีะบบที่แจง้ผู้ใช้บรกิารหลงัเวลาท างาน เป็นระบบอัตโนมตัเิช่น"
ขอโทษค่ะขณะน้ีเป็นเวลาปิดท าการ กรณุาตดิต่อใหมใ่นวนัเวลาราชการค่ะ" 
-อยากใหท้ าระบบตดิต่อกบัส่วนกลางเช่นกด1ตดิต่อเรือ่ง...กด2ตดิต่อเรือ่ง... 
-ขอเบอร์โทรศพัท์ไปนานมากยงัไม่ได้รบัการให้บรกิารเดนิสายเพื่อติดตัง้
เบอรใ์หม ่
-เมือ่โทรเขา้มอืถอืนกัศกึษาจะโชวเ์บอรก์ลางของม. จะไม่โชวเ์บอรข์องผูโ้ทร 
กรณีนักศึกษาไม่ได้รบัสายในขณะนัน้ ไม่สามารถรู้ว่าหน่วยงานใดโทรหา
และจะโทรกลบัแบบสุ่มไปหน่วยงานทีค่าดว่าไดโ้ทรหา 
 

ผู้รบัเหมาด าเนินการซึ่งขึน้อยู่กบัความยากง่ายและระยะทางใน
การเดนิสาย 
 

บริการอีเมล ์
- น่าจะเพิม่พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเป็น 1 GB – 3 TB และ แนบไฟลเ์พิม่เป็น 25 
MB รวมถงึเปลีย่นหน้าเพจใหส้วยงามน่าใชข้ึน้ครบั เพราะเท่าทีใ่ชม้ายงัไม่
เปลีย่นหน้าเพจเลยครบั 
-ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ช ้E-mail ที่ทางมหาวทิยาลยัจดัให ้เพราะว่าไม่สะดวกใน
การเขา้ Sign in โดยต้องพมิพ์ addressเยอะหรอืคลิก๊ผ่านเข้าไปหลาย
หน้าต่าง 
-บรกิารดมีาก 
-ในการเวยีนแจง้ข่าว ผ่าน KMUTT Newsletter ส านักคอมควรตรวจสอบ

การด าเนินการดงัน้ี 
- มกีารขยายขนาดการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตต่างประเทศเพิม่ขึน้
ทุกปี 
 
- มกีารปรบัใหน้ักศกึษาใชง้าน KMUTT Apps for Education ท า
ให้นักศึกษามพีื้นที่ในการใช้งานเมล์ รบัส่งข้อมูลด้วยไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่ขึน้และมพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูมากขึน้  
-มกีารปรบัปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษาให้มี
ประสทิธภิาพดขีึน้  
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เรื่องที่ส่งไปให้อีกครัง้ ก่อนส่งแจ้งผ่านทาง e-mail บุคลากร เช่น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเบื้องต้น การตรวจสอบไฟล์ภาพหรอื
ไฟล์ข้อความที่แนบไป ว่าได้แนบไปครบหรอืไม่  อย่างไร เพื่อให้ข้อมูลที่
ส่งไปมคีวามถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 
-เน่ืองจากระบบการท างานของหน่วยฯทีส่งักดัอยู่ในปจัจุบนั มคีวามจ าเป็น
อยา่งมากในการตดิต่อประสานงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั การ
ใชง้านโดยรวมผ่าน Web mailจงึมคีวามสมัคญัมากส าหรบัตอบ-รบัข่าวสาร 
-เชค็mailจากที่บา้นหรอืนอกมจธ.บางทชี้ามากหรอืเขา้ไม่ได้และOutlookไม่
สามารถรบั mail จาก Hotmail ไดเ้ลยมานานแลว้ 
-รปูแบบการใช้งานของweb mailใช้ค่อนขา้งยากและช้า ควรปรบัปรุงให้มี
รปูแบบทีง่า่ยต่อการใชง้านและมพีืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูมากกว่านี้ 
 

-ด าเนินการปรบัปรุงระบบ KMUTT Newsletter ให้มคีวาม
ยดืหยุน่มากขึน้ 
-ปรบัปรุงระบบ reset password ส าหรบัผูดู้แลระบบใหส้ามารถ
ท างานผ่านเวบ็ไซต ์และส าหรบันกัศกึษาด าเนินการเอง 

บริการ Internet Account 
- บางช่วงเวลาสญัญาณเน็ตมกัมปีญัหาเขา้ระบบชา้ คา้ง หรอืเขา้ไมไ่ดเ้ลย 
- น่าจะมกีารขอผ่านระบบในInternetได ้
- เน็ตใชไ้มไ่ดบ้่อยมาก เขา้สู่ระบบค่อนขา้งยุง่ยาก 
- เน็ตควรจะส่งใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั 
- ใหบ้รกิารดแีลว้ ประทบัใจ 
- Internetในมหาวทิยาลยัชา้มาก สายแลนที่ต่อกบัCPUเขา้เวบ็ชา้มาก ไม่
ทนัใจ ไมร่วดเรว็ควรปรบัปรงุด่วน 
- เจา้หน้าทีใ่หค้วามอนุเคราะหแ์ละบรกิารทีด่มีาก คณะท างานฯขอขอบคุณ

 
-ด าเนินการปรบัปรงุระบบเครอืข่ายไรส้ายทัง้มหาวทิยาลยั 
-ด าเนินนการขยายช่องทางออกสู่อนิเทอรเ์น็ตทุกปี 
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ทุกท่าน 
- ช่วงที่เปลี่ยนระบบ WiFi ท าให้เข้าใช้Internetได้ยาก ไม่เป็นไปตามที่
ประกาศไวห้น้าเวบ็ไซตท์ีใ่หป้ฏบิตัติาม 
- ปฏบิตังิานดอียูแ่ลว้ 
- ขอขอบคุณในความรวดเรว็ทนัใจและมคีวามพงึพอใจอย่างมากกบัการ
ไดร้บับรกิารในครัง้นี้ 
- มคีวามพงึพอใจในการช่วยเหลอืของส านักคอมฯมาก ทัง้ใหบ้รกิารรวดเรว็
และพดูคุยเป็นกนัเองในการใหบ้รกิาร 
 
บริการโปรแกรมป้องกนัไวรสั (Symantec Antivirus) 
-โปรแกรม Antivirus ของมหาวทิยาลยัดมีาก 
-ควรเปลี่ยนAntivirus(Symantec Antivirus)ไปเลย เพราะตรวจจบัไวรสั
ไม่ได้เลยควรจะม ีFormat,ลงเครื่องใหม่เป็นWindow 7และFormatใหม่ทุก
เดอืนเพื่อความเรว็ 
-ไม่สามารถฆ่าไวรสัได้เลยโดยเฉพาะ Autorun,ไม่มกีารอพัเดทฐานข้อมูล
ไวรสัท าใหไ้มส่ามารถตรวจจบัไวรสัได ้
-อยากไดโ้ปรแกรม Antivirus ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และไมท่ าใหเ้ครือ่งชา้ 
-Symantec Endpointตวันี้รูส้กึจะใชท้รพัยากรระบบของเครื่องมากไป ท าให้
ไมส่ามารถใชก้บัเครือ่งทีม่คีวามเรว็ต ่าหรอืเครือ่งรุน่เก่าได้ 

 
 
-ด าเนินการ update signature ทีเ่ครือ่งแมข่า่ยแบบอตัโนมตั ิ
-ยงัไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่ องจากก าหนดสัญญาไว้ 2 ปี จะ
ด าเนินการเปลีย่นใหมใ่นปีงบประมาณ 2557 
 

 

งานบริการคอมพิวเตอร ์(ลานแดง) 
- เขา้ Facebook , Internet ชา้มาก,ปริน้เตอรเ์สยี,เครื่องสแกนน้อย, Mouse

 
-ด าเนินการเปลีย่นเครือ่งทุก 3 ปี 
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มกัมปีญัหา 
- ควรมโีต๊ะทีน่ัง่เพิม่ เพราะส่วนมากถอืโน๊ตบุ๊คมาท างานกนัเองแลว้ทีน่ัง่ไม่
พอ 
- เครื่องคอมพวิเตอรถ์ูกจ ากดัการใชง้านมากเกนิไป ท าใหไ้ม่สะดวกในการ
ใชง้าน เช่น ลงโปรแกรมเพื่อท างาน  เช่น เขยีนภาษา C 
- บางทเีปิดแอรแ์รงนกัศกึษาหนาว 
- บางครัง้มโีปรแกรมทีร่องรบัไมเ่พยีงพอต่อประเภทการใชง้าน 
- อยากใหม้บีรกิารปริน้เอกสารทีม่ขีนาดใหญ่ๆบา้ง เพราะมหาวทิยาลยัเป็น
หลกัดา้นวศิวกรรม การจะพมิพเ์อกสาร  ต่างๆตอ้งใชก้ระดาษขนาดใหญ่ๆ 
- เครือ่งปริน้ ปริน้ไมค่่อยออก หมกึหมด หมกึจางมาก ควรมบีรกิารปริน้ส ี
- ควรจดัการกบัvirusทุกเครือ่งทุกวนั 
- เพิม่เครื่องคอมพวิเตอร ์ โต๊ะ ปลัก๊ไฟควรมมีากกว่านี้ มเีก้าอี้โซฟาจะดี
มาก 
-ลานแดงมกีลิน่แปลกๆต้องปรบัปรุง และพวกแป้นคยี์บอร์ดต้องมกีารท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ 
- ตูน้ ้าดื่ม 
- ในบางครัง้ควรดูแลเพื่อใหค้อมพิวเตอรใ์ชไ้ด้ทุกเครื่องไม่ปล่อยใหเ้สยีอยู่
อยา่งนัน้ 
- อุปกรณ์ในการท ารายงานช ารดุบา้ง ใชไ้ม่ไดบ้า้ง บางทลีูกแมก็กห็มด แบบ
ไมม่สี ารองไวเ้ลย 
 

-จดัซือ้ mouse ไวส้ ารองเพื่อเปลีย่นใหไ้ดท้นัท ี
-พื้นที่ไม่สามารถขยายได้ ต้องรอแผนการปรับปรุงพื้นที่ชัน้ 1
อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยจึงด าเนินการขยายพี้นที่
ใหบ้รกิารได ้
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งานบริการ Call Center (โทร.111) 
- อยากให้เพิ่มพนักงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เ น่ืองจากปจัจุบันทุก
หน่วยงานมภีาระงานเพิม่ขึน้ กรณีเครื่องคอมพวิเตอรม์ปีญัหาก็จะท าให้ไม่
สามารถท างานเสรจ็ไดท้นัเวลา 
- พนักงานให้บริการซ่อมบ ารุงมีไม่ เพียงพอ ควรจะจัดเพิ่ม ปญัหา
คอมพวิเตอรไ์มค่วรเกนิ 1-2 วนั 
 

 
-จะมงีานจ านวนมากในบางช่วงเวลา กรณีเร่งด่วนจดัเจา้หน้าที่
ท่านอื่นเขา้เสรมิ 
 

 

งานท าบตัรประจ าตวันักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยั 
- อยากใหเ้พิม่วนัท าบตัรของนกัศกึษาอาทติยล์ะ 2 วนั หรอืทุกวนั  
- ควรมกีารถ่ายรปูในวนัเสาร-์อาทติย ์ส าหรบัคนเรยีนภาคเสาร์-อาทติยด์ว้ย
เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง 
-รปูไมม่คีวามคมชดั 
-ควรระบบคิว มีป้ายบอกห้องทีท าบัตร วัน และเวลาที่เปิดให้บรกิารให้
ชดัเจน  
-อยากใหบ้รกิารใหสุ้ภาพ อ่อนน้อม เตม็ใจกว่านี้ 
การท าบตัรใหม่ ทดแทนบตัรเดิมที่มปีญัหาใช้งานไม่ได้,การท าบตัรล่าช้า
ซ ้าซากหรอืบตัรไม่พอเพยีง,บตัรอาจารยอ์อกไม่ทนัและไม่แจง้ผูเ้กี่ยงขอ้งใน
การใชบ้ตัรว่าเมือ่ใดใชไ้ด ้
- พอใจกบัความรวดเรว็ และสะดวกทุกอยา่ง 
- ขัน้ตอนการถ่ายรปูพมิพบ์ตัร รปูไมส่วยเลย น่าจะใชก้ลอ้งทีด่กีว่านี้ 
 

 
 
-ใหบ้รกิารท าบตัร 2 วนัต่อสปัดาหค์อืวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี
สามารถท าไดท้ัง้บตัรนกัศกึษาและบตัรบุคลากร 
-นักศึกษาหรอืบุคลากรสามารถน าไฟล์รูปถ่ายมาใช้ท าบตัรได้
โดยไมต่อ้งถ่ายรปูใหม่ 
-มแีผนยา้ยไปให้บรกิารที่ Student Service Hub เพื่อความ
สะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร 
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งานบริการซอฟทแ์วรส์ าหรบัให้บริการดาวน์โหลด 
-จ านวนซอฟทแ์วรย์งัน้อยไป ควรมโีปรแกรมอื่นๆดว้ยเช่น Matlab 
- Software ประเภท Antivirus ทีใ่หD้ownload ท าใหเ้ครื่องค่อนขา้งมปีญัหา
ในการท างานโดยเฉพาะVersion ส าหรบั Apple ท าใหเ้ครื่องท างานช้าลง
ด้วย ส่วนของWeb น่าจะเป็นแบบเก่าเรยีงให้เห็นทุกอนั จะดกีว่าแบบ 
Download ในปจัจบุนั 
- แบ่งเป็นกลุ่มซอฟท์แวรท์ีช่ดัเจน และควรมซีอฟทแ์วรท์ี่สนับสนุนเฉพาะ
สาขาเพิม่เตมิ เช่น Minitabเป็นตน้ 
-การใช้งานซอฟท์แวรข์องมหาวทิยาลยัน่าจะแจง้มาทางเจา้หน้าทีข่องคณะ
ว่าจะต้อง ด าเนินการอย่างไร เพราะทางคณะยงัไม่เขา้ใจว่าจะให้นักศกึษา
และอาจารยเ์ขา้ระบบ e-learning ของ Microsoft .net ไดอ้ยา่งไร 
-ควรมคีู่มอืการใชโ้ปรแกรม/VDO การใชง้านการตดิตัง้ 
- อยากใหม้โีปรแกรมลขิสทิธิข์อง Mac ใหโ้หลดใชง้านดว้ย 
- ควรมบีรกิารโปรแกรมทีม่กีารใชง้านพืน้ฐาน เช่น ตระกูล ADOBE ทัง้หมด 
Nero,USB disk security, Photoshop 

 
-มกีารจดัหา MS License campus ทุกปีพรอ้มกบัจดัอบรมใหก้บั
บุคลากร 
-ซอฟท์แวร์ที่ส านักคอมพิวเตอร์จ ัดหาเพื่อให้บริการจะเป็น
ซอฟทแ์วรท์ีเ่ป็นซอฟทแ์วรพ์ืน้ฐานและมกีารจดัหาเป็น Campus 
License ส่วนเฉพาะดา้นใชง้านบางหน่วยงานหรอืภาควชิา จะไม่
ด าเนินการจดัหา 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ACIS) 
- น่าจะมขีอ้มลูทีล่ะเอยีดและเจาะจงถงึขอ้มลูใหม้ากและชดัเจนขึน้ 
 
 
- ขอ้มลูไมอ่พัเดทและไมค่รบถว้น 
 

 
- อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศใหม่ ซึง่เป็นระบบทีจ่ะใช้
ทดแทนระบบเดิม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชง้านไดเ้พิม่มากขึน้ 
- มกีารใหบ้รกิารขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจบุนัในรปูแบบของเวบ็เซอรว์สิ 
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ระบบบริหารงานบคุคล 
- เนื่องจากมกีารแทรกขอ้มลู “การแก้ไข” หรอื “เปลีย่นแปลง” ท าใหก้ารอ่าน
ขอ้มลูยาก 
- ตอ้งการใหข้อ้มลูเชื่อมโยงในแต่ละเรือ่งมากขึน้ 
- ตอ้งการใหข้อ้มลูการพฒันาบุคลากรไปโชวใ์น My Profile ของตนเอง 
 
- เนื่ องจากมีปริมาณผู้ใช้งานมาก และการบริหารงานบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (โดยธรรมชาต)ิ ซึ่ง   ระบบเองก็ควรจะต้องมกีาร
ปรบัเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ควรจดัจ านวนคนดูแล ปรบัปรุง    
เปลีย่นแปลงใหเ้พยีงพอ จะท าใหต้อบสนองไดท้นักบัผูใ้ชง้าน 
 
 

 
-ปรบัปรุงโปรแกรมให้มีรายละเอียดมากขึ้นว่าเป็นการแก้ไข
ขอ้มลูหรอืมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู 
-ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีผู่ใ้ชต้้องการเพิม่เพื่อวางแผนพฒันา
ต่อไป 
 
- อยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งฝ่าย 
 
 
 
 
 

ระบบบญัชี 3 มิติ 
- ควรพฒันาระบบใหเ้ป็น ERP เพยีงระบบเดยีว พรอ้มพฒันา Admin และ 
User ควบคู่กนัไปอยา่งต่อเนื่อง 

 
- ศกึษาความเป็นไปไดเ้พื่อเตรยีมการพฒันาระบบใหม่ 

 

ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. 
- อยากให้ใช้ผ่านระบบปฎบิตักิารที่ครอบคลุมในปจัจุบนั เช่น Mac OSX, 
iOS, Android, Window และ   บราวเซอรด์ว้ย เช่น Safari, Fire Fox, IE 
เป็นตน้ 
- ข้อมูลในระดับคณะฯ ยังมีไม่เพียงพอในการน าไปใช้ประโยชน์ได้
ครอบคลุม ท าใหน้ าไปใชง้านไดไ้มม่ากนกั 

 
- อยู่ระหว่างการพฒันาระบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่จะใช้ทดแทน
ระบบเดิม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
เพิม่มากขึน้ 
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บริการเวบ็ไซต ์มจธ. 
- ต้องการแยกฟงัก์ชัน่การท างานตามกลุ่มอาจารย ์ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ประวตักิารเรยีนของน.ศ.ไดง้า่ย 
- อยากให้ใช้ได้กับระบบปฎิบัติการที่หลากหลายด้วย เช่น MacOSX, 
Window, iOS, Android รวมถงึบราวเซอรด์ว้ย เช่น Safari, Fire Fox, IE 
- งานของนักศกึษาในการกรอกขอ้มูลเบื้องต้นบางครัง้ไม่มกีารสกรีนก่อน
กรอก ควรใส่ให้ครบโดยเฉพาะเวลาต้องตาม น.ศ. บางคนไม่มเีบอร์โทร 
หรอือเีมล์ใหต้ดิต่อไดเ้ลย ควรตรวจเชค็และจะกรอกต้องมขีอ้มลูบงัคบัใหใ้ส่
เตม็ดว้ย 
- หลาย ๆ หน่วยงานขอ้มลูขา่วสารไม ่update บางลิง้คม์แีต่ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษไมม่ ี
- ขา่วสารบางอยา่งไมไ่ดใ้ช ้
- เวบ็เมลล์่มบ่อยครัง้ ทีม่จธ.บางขนุเทยีน 
- อยากใหบ้าง link ทีเ่ขา้ไปมกีารอพัเดทขอ้มลูใหท้นัสมยั 
- ความสมัพนัธ์ระหว่างจะเน้นของมหาวทิยาลยั กบัจุดเน้นของเวบ็ไซต์ที่ดู
โดดเด่นตรงประเดน็ 
 
บริการสารสนเทศส าหรบับคุลากร (Intranet) 
- บางครัง้ส่ง e-mail ไปสอบถาม ตาม e-mail ทีใ่หไ้ว ้แต่ไมม่กีารตอบสนอง 
 

 
 
-อยู่ระหว่างการวางแผนงานว่ามโีมดูลไหนบ้างที่จะพฒันาให้
ท างานบนระบบปฏบิตักิารใดไดบ้า้ง 
 
-มกีารปรบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้นรอ้ยแลว้ 
 
 
 
มกีารจา้งแปลขอ้มลูในภาษาองักฤษเป็นระยะ และมกีารปรบัปรุง
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สรา้ง Group Mail เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ผู้บรหิารได้รบั
ทราบถงึปญัหาเกดิขึน้เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
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- อยากให้ใช้ได้กับระบบปฎิบัติการที่หลากหลายด้วย เช่น MacOSX, 
Window, IOS, Android รวมถงึ   บราวเซอรด์ว้ย เช่น Safari, Fire Fox, IE 
เป็นตน้ 
 
- ยงัมบีางอย่างทีไ่ม่สามารถเขา้ไปใชง้านในระบบไดแ้ละบางอย่างยงัไม่เคย
เขา้ไปลองใช ้
 
- ระบบมหีลายกลุ่ม 
 
- ระบบ Intranet ใชง้านยากมาก ๆ ไม่ user friendly และยงัชา้มาก ๆ ถงึ
มากทีสุ่ด น่าจะลองระบบ   Fire Fox หรอื Chrome เพราะตอนนี้ IE เองกม็ี
คนใชน้้อยลงไปเรือ่ยๆ  และปญัหาเยอะพอสมควร 

 
-อยู่ระหว่างการวางแผนงานว่ามโีมดูลไหนบ้างที่จะพฒันาให้
ท างานบนระบบปฏบิตักิารใดไดบ้า้ง 
 
 
-เป็นเรื่องของสิทธิที่เข้าไปใช้งานระบบแก้ไขโดยแจ้งให้ผู้ใช้
รบัทราบมชี่องทางในการขอเปิดสทิธเิขา้ใชง้าน 
 
- ระบบมกีารจดักลุ่มตามหน้าทีข่องผูใ้ช ้
 
- เพิม่ช่องทางให้ผู้ใช้แจง้ปญัหาการใช้งานทางทาง Intranet 
เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึปญัหาทีช่ดัเจนและปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
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ตารางท่ี 5 :  การพฒันาเพ่ิมเติมของระบบงาน ปี 2555 
 

ระบบ ปี 2555 
ระบบรบัสมคัรผ่าน Web (ระบบเดมิ) 

 

- การปรบัปรงุใหร้ะบบรองรบัโครงการรบัสมคัรเดก็แบบเคลยีริง่เฮา้ส์ 
- การปรบัปรงุใหร้ะบบใหส้ามารถเรยีกใชต้วัจา่ยค่ารบัสมคัรแบบหลายธนาคารได้ 

ระบบศษิยเ์ก่า - พฒันาในส่วนของโปรแกรมออฟไลน์ เพื่อดงึขอ้มลูศษิยเ์ก่ามาปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนั 

ระบบประเมนิการสอนของอาจารย ์ ปรบัปรงุโปรแกรมเพื่อใหร้องรบัขอ้มลูจากระบบทะเบยีนทีพ่ฒันาใหม่ 
ระบบตรวจสอบภาระผกูพนัของนกัศกึษาจบ 
 

-พฒันาเพิม่เตมิเพื่อใหน้กัศกึษา สามารถเชค็สถานะปลอดหนี้ไดด้ว้ยตนเอง 
-พฒันาในส่วนของเวบ็เซอรว์สิของส านักหอสมุด ช่วยให้ท าใหเ้จา้หน้าที่ทะเบยีนช่วยระงบัสทิธิก์ารยมืหนังสอื
ของส านกัหอสมดุของนกัศกึษาทีจ่บไปแลว้ได ้และช่วยเชค็สถานะทีต่ดิคา้งกบัหอสมดุไดแ้บบ real time 

ระบบประเมนิภาระงานสายวชิาการ  
 

- พฒันาเพิม่เตมิในส่วนของการตดัเกรด โดยการสรา้งหน้าจอแสดงระดบัคะแนนทีไ่ด ้และกรรมการใส่เกรดทีไ่ด้
ของแต่ละคน 

ระบบ My Profile  
 

พฒันาในส่วนของหน้าจอแจง้ผลการทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 
พฒันาเพิม่เตมิในการจองตรวจสุขภาพและการแจง้ผลการจองตรวจสุขภาพประจ า โดยตรงผ่านทางอเีมล์ 

ระบบบรกิารรถรบั-ส่ง ระหว่างพืน้ที ่

 

-พฒันาเพิม่เตมิในส่วนของเมนูลกูจา้ง  
โครงการเพื่อใชใ้นตดิต่อขอใช้บรกิารรถระหว่างพืน้ที ่โดยมอีายุการใช้งานของบตัรเท่ากบัระยะเวลาสญัญาจา้งง
ตามทีต่น้สงักดัรบัรอง 
-เพิม่เตมิในส่วนของ Timestamp ในรายงาน 

ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา -พฒันาเพิ่มเติมในส่วนของการแจ้งเตือนทางอีเมล์ไปยงัผู้ร่วมงานและผู้ดูแลระบบ กรณีที่มกีารบนัทึกข้อมูล
บทความวจิยัโครงการวจิยั 

ระบบโอนเงนิเจา้หนี้ผ่านบญัชธีนาคาร  -พฒันาเพิม่เตมิในส่วนของการเพิม่กองทุน/ เพิม่บญัช ี  
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ระบบ ปี 2555 
- เพิม่บญัชใีนระบบธนาคารกรงุศร ีเพื่อให ้Sync ในการโอนเงนิ 

ระบบการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ - แกไ้ขระบบใหม้กีารรบัช าระเงนิแบบ pay-in slip เพิม่อกี 3 ธนาคาร  
- สรา้ง module การน าเขา้  ขอ้มลู 5 ธนาคาร  เขา้ระบบ e-Payment 

ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. -พฒันาในส่วนของการแสดงขอ้มลูจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานโดยแยกตามประเภทบุคลากรแบบใหม่ 
-เพิม่รายงาน รายงาน รบั - จา่ยแยกตามแผนงาน  

ระบบขึน้ทะเบยีนบณัฑติ   -เพิม่ส่วนของการเชื่อมต่อระบบเขา้กบัระบบแบบสอบถามภาวะการมงีานท าของบณัฑติ(KJOB)   
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ตารางท่ี 6 :  การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึ้นใหม่ ปี 2555 
 

ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาใหม่ ปี 2555 
ระบบทุนการศกึษา (New Acis)  
ระบบทะเบยีน (New Acis)  
ระบบตารางสอน-ตารางสอบ (New Acis)  
ระบบระเบยีนประวตันิกัศกึษา  
ระบบกจิกรรมนกัศกึษา (New Acis)  
ระบบวนิยันกัศกึษา (New Acis)  
ระบบหลกัสตูร (New Acis)  
ระบบตดิตามสถานะการจดัซือ้ จดัจา้ง   
ระบบอบรมและทดสอบดา้นความปลอดภยั มจธ.  
ระบบประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษา   
ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูบุคคลจากฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง  
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ตารางท่ี 7 :  การปรบัปรงุและพฒันาการให้บริการระบบเครือข่ายหลกั ระบบอินเทอรเ์น็ต และบริการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการเรียนการสอน 
 

      
 
งานบรกิาร ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ระบบเครือข่ายหลกั 
 - Bandwidth ในประเทศ 
-  Bandwidth ต่างประเทศ 

 
1 Gb/s 
270 Mb/s 

 
1 Gb/s 
450 Mb/s 

 
1 Gb/s 
480 Mb/s 

ระบบอินเทอรเ์น็ต 
- พืน้ทีส่ าหรบับุคลากร 
- พืน้ทีส่ าหรบันกัศกึษา 

 
300 MB 
100 MB 

 
300 MB 
100 MB 

 
300 MB 
100 MB 
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5. มีการส่งข้อมลูผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

ส านักคอมพวิเตอร์มกีารเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล มจธ. เข้ากบัระบบฐานข้อมูลของ สกอ. ดงันี้
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะมหีนงัสอืขอความอนุเคราะหข์อ้มลูของสถาบนัอุดมศกึษา ตามเกณฑ์
การประเมนิผลตวัชีว้ดัที่ 18 ระดบัความส าเรจ็ของฐานขอ้มลูอุดมศกึษาด้านนักศกึษา ผูส้ าเรจ็การศกึษา และ
บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา ทุกปี   
 มหาวทิยาลยัได้มกีารน าส่งข้อมูลดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของ สกอ.  www.mua.go.th ซึ่งจะท าการ
ตรวจสอบและยนืยนัการไดร้บัขอ้มลูกลบัมายงัมหาวทิยาลยัผ่านเวบ็ไซต์เช่นเดยีวกนั ส่วนขอ้มลูหลกัสูตรทาง 
สกอ. ใหท้ าการบนัทกึขอ้มลูผ่าน http://www.gotouni.mua.go.th/ 
 

ตวัอยา่งขอ้มลูดา้นบุคลากร 
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ตวัอยา่งขอ้มลูนกัศกึษา 

 

 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 

การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.3.1.1 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2555-2559 
7.3.1.2 แผนกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี ฉบบัที ่11 หน้า 190 - 191 
7.3.2.1 สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร  (e-Service for 

management) 
7.3.2.2 โครงการพฒันาระบบคลงัขอ้มลู มจธ. 
7.3.3.1 ผลส ารวจความพงึพอใจผลส ารวจความพงึพอใจปี 2555 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษามรีะบบบรหิารความเสีย่ง โดยการบรหิารและควบคุม
ปจัจยั กจิกรรม และกระบวนการด าเนินงานทีอ่าจเป็นมลูเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรปูของตวัเงนิ หรอืไม่ใช้
ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล หรอืความคุม้ค่า) เพื่อใหร้ะดบัความเสีย่ง และขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัและควบคุมได ้โดยค านึงถงึการเรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัจาการคาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกดิ เพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาความรุนแรงของปญัหา รวมทัง้การมแีผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มคีวามพรอ้มใช้งาน มกีารปรบัปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นส าคญั 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างน้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของ
สถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปนี้ 

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร สถานที)่ 
- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ความเสีย่งของกระบวนการบรหิารหลกัสตูร การบรหิาร 

งานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  อาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น 
 ขอ้ 2 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน 
5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพจิารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรบัแผนหรอืวเิคราะห์ความ

เสีย่งในรอบปีถดัไป 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
 
หมายเหต ุ  : คะแนนการประเมนิจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นภายในสถาบนัในรอบปีการ
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลกัษณ์ หรอืความมัน่คงทางการเงนิของสถาบนั อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการควบคุม 
หรอืจดัการกบัความเสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบทีช่ดัเจน 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดบัสูงและ
ตวัแทนท่ีรบัผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

มหาวทิยาลยัด าเนินการบรหิารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
ตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO 31000) อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(COSO : 2544) โดยไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร มผีูบ้รหิารระดบัสูงและผูบ้รหิาร
ของหน่วยงานระดับคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ซึง่มกีรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากสภามหาวทิยาลยั เป็น
ประธาน ท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั ตลอดจนตดิตาม
และประเมนิผลความพอเพยีงของการบรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยัเป็น
รายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.4.1.2) การก าหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
พิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จดัท าแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลความเสี่ยงให้
หน่วยงานจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันามหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข 7.4.1.3) 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัหน่วยงาน โดยคณะ ส านัก สถาบนั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง (เอกสารอ้างอิง 7.4.1.4) มผีู้บรหิารคณะและผู้ที่ได้รบัมอบหมายรบัผดิชอบการด าเนินงาน
บรหิารความเสีย่งของหน่วยงานเป็นกรรมการร่วมกนั เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะและประสานงาน
กบัมหาวทิยาลยัในการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

 

2. มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวามเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน  
มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอบหมายคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบั

หน่วยงานด าเนินการวเิคราะห ์ระบุความเสีย่งและปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้ระบุลกัษณะความสูญเสยีหรอืผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ภายใต้โครงการ กจิกรรมของแผน 
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กลยุทธม์หาวทิยาลยั ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ระยะ
ปานกลาง ประจ าปี 2555-2557 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2557) (เอกสารอ้างองิ 7.4.2.1) โดยระบุความ
เสีย่งและประเมนิความเสีย่ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสีย่งเชงินโยบาย (ดา้นกลยุทธ ์ดา้นธรรมาภบิาล) ความเสีย่ง
ดา้นการด าเนินงาน (ดา้นกระบวนการปฏบิตังิาน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการเงนิ งบประมาณ ดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ) และความเสีย่งจากปจัจยัภายนอก (เอกสารอา้งองิ 7.4.2.2) 

ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบการด าเนินการดา้นการบรหิารความเสีย่งแต่ละหน่วยงานจะมหีน้าทีว่เิคราะหเ์บือ้งต้น 
(เอกสารอ้างองิ 7.4.2.3) โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าทีป่ระมวลผลการวเิคราะหแ์ละประเมนิความ
เสี่ยงดงักล่าว พิจารณาความเสี่ยงที่ซ ้าซ้อนและความเสี่ยงหกัลบกัน พร้อมทัง้พิจารณาผลการวิเคราะห์และ
ประเมนิความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวทิยาลยั (Enterprise Risk Management :ERM) ซึ่งมกีารประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณา ร่างแผนบรหิารความเสีย่งมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 
2557 จ านวน 6 ครัง้ (เอกสารหมายเลข 7.4.2.4) 

นอกจากนี้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงยงัเดนิสายไปชี้แจงตามหน่วยงาน สื่อสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจการท างานและภาระหน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง อาท ิคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีในวนัที ่9 ตุลาคม 
2555  (เอกสารหมายเลข 7.4.2.5) และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีในวนัที่ 17 ตุลาคม 2555  
(เอกสารหมายเลข 7.4.2.6) 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีได้จากการ

วิเคราะหใ์นข้อ 2 
มหาวทิยาลยัไดป้ระเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง โดยไดน้ าความเสีย่งหรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่ด้

ระบุตามแผนบรหิารความเสี่ยงมาประเมนิโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมนิระดบัความ
รุนแรงหรอืมลูค่าความเสยีหายจากความเสีย่ง เพื่อใหเ้หน็ถงึระดบัของความเสีย่ง (เอกสารอ้างองิ 7.4.3.1) โดยใช้
กรอบการประเมนิทีม่หาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายใน (เอกสารอ้างองิ 
7.4.3.2) ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งได้
ก าหนดเกณฑท์ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  

ผลการวเิคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 พบว่า มจี านวนปจัจยัเสี่ยงที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย หรอืผลการปฏบิตังิานทัง้ในระดบัองคก์รและระดบักจิกรรม จ านวนรวม 
13 ประเดน็ ซึง่สามารถจ าแนกตามประเภทความเสีย่ง (เอกสารอา้งองิ 7.4.3.3) ประกอบดว้ย 

ประเภทความเส่ียง โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดบั
เส่ียง 

1. ความเส่ียงยทุธศาสตร ์(Strategic Risk)    
S1.1 การพฒันา ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษา และสภาพแวดลอ้มทีมุ่่ง

พฒันาคุณภาพนกัศกึษา ไมเ่ป็นไปตามแผน 
4 4 16 

S1.2 ความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการและวจิยัถดถอย    
S1.3 นกัศกึษา และบุคลากรขาดความสามารถในการปรบัตวั 3 3 9 
S1.4 การปรบัโครงสรา้งรายไดข้องมหาวทิยาลยัไมบ่รรลุเป้าหมาย 3 3 9 
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ประเภทความเส่ียง โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดบั
เส่ียง 

S1.5 ขาดความพรอ้มทางดา้นภาษา 4 3 12 
2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)     
O 2.1 ขาดการวเิคราะหค์วามเสีย่งการรบังานบรกิารวชิาการ 4 3 12 
O 2.2 กระบวนการออกแบบและกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไมเ่ป็นไปตามแผน 4 4 16 
O 2.3 การด าเนินงานดา้นพฒันาบุคลากรไม่ทนัตามความตอ้งการขององคก์ร 2 4 8 
O 2.4 การไมเ่ขา้ใจในกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัอยา่งแทจ้รงิของบุคลากร  3 3 9 
O 2.5 ขาดการปฏบิตักิารฝึกซอ้มตามแผนดา้นความปลอดภยัอยา่งเป็นรปูธรรม    
3. ความเส่ียงด้านการเงิน งบประมาณ (Financial Risk)    
F3.1 ค่าใชจ้า่ยบุคลากรโตแบบกา้วกระโดด 4 4 16 
F3.2 การพฒันาโครงการขนาดใหญ่  4 4 16 
- ความสามารถในการหารายรบัของโรงงานตน้แบบผลติยาชวีวตัถุระดบัชาติ    
- ความชดัเจนในรปูแบบธุรกจิ (Business Model) ศูนยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืง    
- การเตรยีมการวางแผนในเรือ่งแหล่งงบประมาณ ความต่อเนื่องและเพยีงพอ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั 

   

 
4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูและด าเนินการตามแผน 

4.1 การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
4.1.1 มหาวทิยาลยัจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ในลกัษณะ

การมสี่วนรว่ม โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ไดว้เิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ทัง้เหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวทิยาลยั และผล
การบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) ตลอดจนข้อมูลจากการส ารวจ
ผู้บรหิารและบุคลากรเกี่ยวกบัความตระหนักในการบรหิารความเสี่ยงมหาวทิยาลยัปีที่ผ่านมา มาประกอบการ
พจิาณา เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสูงและสงูมาก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย ถงึปานกลาง ซึ่งถอืเป็น
ความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรบัได้ภายใต้วธิกีารจดัการความเสีย่งที่มอียู่เดมิ เช่น วธิป้ีองกนั  และปรบัปรุงเป็นหลกั 
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.2) ในขณะทีค่วามเสีย่งทีร่ะดบัความเสีย่งสูง มจี านวน 5 ประเดน็ ซึง่จ าเป็นต้องก าหนด
แผนการบรหิารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว ให้สอดคล้องกับลกัษณะของปจัจยัเสี่ยง โดยอาจใช้วิธี
ป้องกนั หลกีเลีย่ง หรอืชีแ้นะ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 7.4.4.3) 

แผนบรหิารความเสีย่งก าหนดวธิจีดัการความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ในระดบัความเสีย่งสูงและสูงมาก 
โดยให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมสี่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไข ป้องกนัความเสี่ยง โดยจดัการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากร
มหาวทิยาลยั ในการก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งโดยใชเ้ทคนิค 4Ts คอื Take การยอมรบัความเสีย่ง Treat 
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การลดหรอืควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรอืกระจายความเสี่ยง และTerminate การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (เอกสารหมายเลข 7.4.4.4) 

4.1.2 มหาวทิยาลยัจดัท าแผนการบรหิารความพรอ้มต่อสภาวะวกิฤต มจธ.โดย การจดัท าแผน
บรหิารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) (เอกสารหมายเลข 7.4.4.5) เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัภยั ซึง่
การเตรยีมความพรอ้มจะให้ความส าคญัในกระบวนการเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรและความรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการบริหารความต่อเนื่ องที่ใ ช้กรอบในการ
ด าเนินการ คอื Business Continuity Management  หรอื BCM  ตามมาตรฐาน BS25999 ทีใ่หค้วามส าคญักบั
การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ทีส่่งผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวทิยาลยั และภยัคุกคาม เพื่อให้
การด าเนินการเป็นระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต้องระบุทัง้มหาวิทยาลยัโดยจ าแนกตามศูนย์บรกิาร
ทางการศกึษาของมหาวทิยาลยั อนัเป็นส่วนของการปฏบิตัติามกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 

มหาวทิยาลยั โดยคณะท างานจดัท าแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ จดัประชุมระดม
สมอง ยกร่างแผนการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยั ในวนัที ่ 20 มถุินายน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประสานงานบรหิาร  ในวนัที ่24 มถุินายน 2556 
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.6) และน าแผนบรหิารความต่อเนื่องขึน้บนเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั เพื่อให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ตดิตามผลการจดัท าแผนดงักล่าวต่อไป   

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2556 เตรยีมการประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้อง (Table top Testing) เพื่อตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสทิธภิาพของแผนในการ
ตอบสนองต่อวกิฤตกิารณ์ โดยจ าลองโจทยส์ถานการณ์ขึน้มา และลองน าแผน BCP มาพจิารณาว่า ใชต้อบโจทย์
แต่ละขัน้ตอนไดห้รอืไม ่ 

 
4.2 ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งระดบัคณะ ส านัก สถาบนั ด าเนินการ

ตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยมมีาตรการ กจิกรรม ช่องทางที่สื่อสารท าความเขา้ใจให้บุคลากรที่
เกีย่วขอ้งทราบถงึแผนบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.4.4.7)  

ในรอบปี 2555 มหาวิทยาลัยมีด าเนินการจดัการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและเพื่อให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุผลส าเรจ็ตามแผนที่ก าหนด โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 มหาวิทยาลยัสามารถ
ด าเนินการจดัการความเสี่ยงแล้วเสร็จตามก าหนด  รายละเอียดดงัตารางการติดตามผลการบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.8) 

มหาวทิยาลยัด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 
 จดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์

ของมหาวทิยาลยั พรอ้มกบัการเดนิสายชี้แจงแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรได้รบัทราบและน าไปปฏบิตั ิ
และสรา้งความเขา้ใจแนวทางการวางแผนกลยุทธท์างการเงนิ (เอกสารหมายเลข 7.4.4.9) พรอ้มทัง้การฝึกอบรม
การจดัท างบประมาณ 1+2การสัมมนาเครือข่ายงานวางแผน กับก้าวต่อไปของ มจธ. ตามโครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพการท างานดา้นการวางแผนงานและงบประมาณ ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2 (เอกสาร
หมายเลข 7.4.4.10) ตลอดจนมกีารตดิตาม เรง่รดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนฯ  
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 กลไก Strategic Finance การจดัสรรงบประมาณให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ และจดัให้มี
ระบบการรายงานทางการเงนิที่สามารถตรวจสอบการใช้เงนิ และวเิคราะห์สถานะความมัน่คงทางการเงนิของ
มหาวทิยาลยัได ้ที่ค านึงถงึแหล่งทุน อกีทัง้มกีลไกให้หน่วยงานสามารถปรบัคนืงบประมาณในกรณีที่มเีหตุให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได ้ ทัง้นี้ งบประมาณทื่คนืกจ็ะเป็นเงนิสะสมของมหาวทิยาลยัทีส่ามารถน าไปใชล้งทุนใน
โครงการอื่นที่มคีวามส าคญักว่าอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน ผู้รบัผดิชอบโครงการในการวเิคราะห์สถานการณ์
ทางการเงนิของโครงการ ประกอบการวางแผนการด าเนินงาน นอกจากนี้ยงัมกีารหารอืกรอบการบรหิารเงนิสด
ของมหาวทิยาลยัในการประชุมกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ ในคราวการประชุมครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่5
เมษายน 2555 อันเป็นผลจากสิ้นสุดการคุ้มครองเงนิฝากเต็มจ านวน (Blanket Guarantee) ตัง้แต่วนัที่ 11 
สงิหาคม พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.11) 

 ในปีงบประมาณ 2555 มกีารพฒันาบุคลากรในทุกระดบัเพื่อให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
โดยงานพฒันาและฝึกอบรมได้ด าเนินงาน 2 ส่วนด้วยกนั คอื ด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร และ
ด าเนินการเรือ่งศกึษาต่อของบุคลากร/นกัเรยีนทุนและการด าเนินการไปต่างประเทศ 

การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วย การพฒันาบุคลากรตามแผนเส้นทางการ
พฒันาบุคลากร (Training Roadmap) การพฒันาบุคลากรตามแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี การเสนอเรื่องการ
พฒันาบุคลากรจากภายนอกมหาวทิยาลยั การส่งบุคลากรเขา้รบัการพฒันาจากภายนอกมหาวทิยาลยั อาท ิการ
พฒันาบุคลากร ต้น 1 (New Supporting Staff : NSS) รุ่น 7 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบักลางถงึ
ระดบัสูง (จดัโดย GMI) เช่น การเสวนาวชิาการ เรื่อง Global Megatrends โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สาย
วชิาการ (The New Academic Staff : NAS) ปจัจุบนัรุ่นที ่3 มผีูเ้ขา้ร่วมทัง้สิน้ 73 คน โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิารระดบักลางถงึระดบัสูง (Capacity Enhancement in Management : CEM) และโครงการผูจ้ดัการมอื
อาชพี นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มบุคลากรของมหาวทิยาลยัที ่ UIA : University Intelligence Agency อกีทัง้โครงการ 
Shadowing (เอกสารหมายเลข 7.4.4.12) 

 งานนิติการและสญัญา พจิารณาพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน ตามหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการจา้งลกูจา้งชัว่คราวโครงการของมหาวทิยาลยั และสัง่การใหห้วัหน้าหน่วยงาน/โครงการจ่ายค่าชดเชย เพื่อ
ป้องกันการฟ้องร้อง หวัหน้าหน่วยงาน/โครงการ มอี านาจพจิารณาการจ้าง ดูแลสิทธทิี่พงึได้ของลูกจ้าง ตาม
สญัญาจ้างลูกจ้างชัว่คราวโครงการทุกโครงการ เผยแพร่วธิปีฏิบตัิเกี่ยวกบัการจ้างลูกจ้างชัว่คราวโครงการให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัทราบ มนีโยบายให้การจ้างลูกจ้างโครงการต้องเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.13) 

 พฒันาระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการท างานและการระงบัเหตุฉุกเฉินภายใน
มหาวทิยาลยั และบูรณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนตลอดจนการท างานของบุคลากร สนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นความปลอดภยัและลดปรมิาณการใช้สารเคมแีทรกในวชิาต่างๆ และจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและ
ระดมสมองด้านการวางแผนความปลอดภยัและระงบัเหตุฉุกเฉิน มจธ. จดัฝึกอบรมเรื่อง Safety Management, 
Security การป้องกนัไฟเคม ีแก๊ส รวมทัง้จดัท าแผนอพยพในตกึสูง และการตรวจสอบความปลอดภยั ประเมนิ
ความเสีย่ง มจธ. บางขนุเขยีน ตามมาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข 7.4.4.14) 

 การพฒันาระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัดูแลรกัษาความปลอดภยัต่อชวีติ สวสัดภิาพและ
ทรพัย์สนิภายในมหาวิทยาลยั ตลอด 24 ชัว่โมง และดูแลความปลอดภยัทัว่ไปภายในมหาวทิยาลยัให้มคีวาม
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ปลอดภยัและมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ อาท ิจดัใหม้ศีูนยแ์จง้เหตุด่วนเหตุรา้ย รวมทัง้เก็บสถติดิ้านความปลอด  การ
จา้งบรษิทัรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยั การใชก้ลอ้งวงจรปิดเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัทรพัยส์นิและความ
ปลอดภยัของบุคลากรและนักศึกษาบรเิวณอาคารส านักงานและอาคารเรยีนรวม จดัระบบจราจรและที่จอดรถ
ภายในมหาวทิยาลยั ระบบป้องกนัน ้าท่วม (เอกสารหมายเลข 7.4.4.15)  

 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
มหาวทิยาลยัตดิตาม ประเมนิผล และทบทวนการด าเนินการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั 

เพื่อตดิตามแก้ไขหากพบขอ้บกพร่องและก าหนดการจดัการความเสี่ยงเพิม่เตมิหรอืยกเลกิหากพบว่าไม่สามารถ
ลดความเสีย่งลงได ้ พรอ้มรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง ปญัหาอุปสรรค 
และการทบทวนกจิกรรมควบคุมความเสีย่ง และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่ง โดยรายงานผล
ความเสีย่งทีม่แีผนบรหิารจดัการความเสีย่งผ่านกลไกการประเมนิระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และน าเสนอผลการประเมนิการปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั  

โดยได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมนิผลความส าเรจ็ของการด าเนินงานแผนบรหิารความ
เสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อกีทัง้ทบทวนปญัหาทีพ่บและอาจเป็นอุปสรรคในการท างานหรอืความเสีย่ง ในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 4/2555 วนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
7.4.5.1) พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556-2557 โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

มหาวทิยาลยัน าเสนอแผนบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ต่อคณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยั เพื่อรบัทราบ ในคราวประชุมวนัพฤหสับดทีี ่30 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.2) และได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของแผนในคราว
ประชุมครัง้ที ่2/2556 วนัพุธที ่5 มถุินายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.3) โดยใหร้ายงานต่อสภามหาวทิยาลยั
ต่อไป  

ในการนี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารรายงานการบรหิารความเสีย่งต่อสภามหาวทิยาลยัใน
การประชุมครัง้ที ่168 เมือ่วนัศุกรท์ี ่14 มถุินายน พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.4) 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรบัแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีถดัไป 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั รบัทราบการบรหิารความเสี่ยง และได้เสนอแนะให้
เพิม่เตมิประเดน็ความเสีย่งจากการสูญเสยีบุคลากรส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บรหิาร นอกจากความเสีย่งจาก
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานนั ้น 
(เอกสารอ้างองิ 7.4.6.1) ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด าเนินการเพิม่เตมิประเดน็ดงักล่าว แผนบรหิารความ
เสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ก่อนน าเสนอสภามหาวทิยาลยั  
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  ทัง้นี้มหาวทิยาลยัจะได้ประชุมทบทวนเพื่อเตรยีมวางแผนส าหรบัการด าเนินงานในปีถดัไป โดยน าผล
การประเมนิ และขอ้เสนอแนะผลการประเมนิทีผ่่านการพจิารณาจากสภามหาวทิยาลยั (เอกสารอ้างองิ 7.4.6.2) มา
ใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งทีค่งเหลอืและประเมนิความเสีย่งใหมท่ีเ่กดิขึน้  

 
หมายเหตุ : ในปีการศกึษา 2555 (1 กรกฎาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) มหาวทิยาลยัไม่มเีหตุรา้ยแรง

เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลยั ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนักศึกษา คณาจารย ์
บุคลากร หรอืต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอืความมัน่คงทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากความบกพร่องใน
การควบคุม หรอืจดัการกบัความเสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

 
การประเมินตนเอง (SAR)  
เป้าหมาย : 5 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน  [6 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.4.1.1  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
7.4.1.2  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.4.1.3  นโยบายและแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
7.4.1.4  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัคณะ 
7.4.2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิารครัง้ที ่6/2555 
7.4.2.2  ประเภทความเสีย่ง 
7.4.2.3  ตวัอยา่งตารางการระบุ ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่งของหน่วยงาน 
7.4.2.4  การด าเนินการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
7.4.2.5  การอบรมเรือ่ง  การบรหิารความเสีย่ง คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี 
7.4.2.6  โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง ระบบบรหิารความเสีย่งและระบบควบคุมภายใน คณะ

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
7.4.3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่5/2556 
7.4.3.2  เกณฑก์ารประเมนิระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิและผลกระทบของความเสีย่ง 
7.4.3.3  การประเมนิระดบัความเสีย่ง (Risk Evaluation) 
7.4.4.1  วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
7.4.4.2  ตารางการจดัล าดบัความเสีย่ง 
7.4.4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่6/2556 
7.4.4.4  แผนบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
7.4.4.5  แผนบรหิารความพรอ้มต่อสภาวะวกิฤต 2556 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.4.4.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิารครัง้ที่ 5/2556 
7.4.4.7  ช่องทางทีส่ ื่อสารท าความเขา้ใจ 
7.4.4.8  ตารางตดิตามบรหิารความเสีย่ง 2555 
7.4.4.9  สรปุประเดน็ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากการเดนิสายผูบ้รหิาร 
7.4.4.10  รายงานผลการด าเนินงาน 6+1 Flagships Track 2 
7.4.4.11  การประชุมกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ ครัง้ที ่3/2555 
7.4.4.12  รายงานผลการด าเนินงาน HRD ปีงบประมาณ 2555-ปรบั 1-11-55 
7.4.4.13  ซกัซอ้มการบรหิารงานลกูจา้ง 
7.4.4.14  ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานและการระงบัเหตุฉุกเฉิน 
7.4.4.15  รายงานโครงการพฒันาระบบความปลอดภยั ส่วนอาคารสถานที ่
7.4.5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่4/2555 
7.4.5.2  ประเดน็ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั วนัที ่30 พ.ค.2556 
7.4.5.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2/2556 
7.4.5.4  การรายงานการบรหิารความเสีย่งต่อสภามหาวทิยาลยั 
7.4.6.1  ประเดน็ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2/2556 
7.4.6.2  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่168  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     

ผลการด าเนินงาน :  

หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ด้านการบริหารและพฒันาสถาบนั 
 
ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 12 : การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนั 

 
เกณฑก์ารประเมิน  

ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเตม็ 5) ทีค่รอบคลุม 5 ประเดน็
ดงัต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบนัท าพนัธกจิครบถว้นตามภาระหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัขิองสถานศกึษา 
2. สภาสถาบนัก าหนดยทุธศาสตร ์ทศิทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
3. สภาสถาบนัท าตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. สภาสถาบนัก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
5. สภาสถาบนัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

ผลการ 
ด าเนินงานที ่
ใชค้ านวณ 

1. 
คะแนนผลการประเมนิผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

4.68 4.68 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
≥ 4 คะแนน 4.68 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4.68 คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน : 

นับตัง้แต่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ .ศ.2541 ประกาศในราชกจิจา-
นุเบกษาเมื่อวนัที่ 6  มนีาคม พ.ศ.2541 มจธ. ก็ได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวทิยาลยัของรฐับาลมาเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลที่มกีารบรหิารเบด็เสรจ็ภายใน 3 เรื่อง คอื (1) วชิาการ (เช่น หลกัสูตร 
หน่วยงาน) (2) ระบบบุคคล (การวางระบบ การไดม้า เงนิเดอืน และการตอบแทนสทิธปิระโยชน์) และ                     
(3) การเงนิทรพัยส์นิ (การพสัดุและการบรหิารงบประมาณ) โดยมสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการ
ก ากบั ก าหนดนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั วางระเบยีบ ออกประกาศ ขอ้ก าหนด ข้อบงัคบัของ
มหาวทิยาลยั อนุมตัใิหป้รญิญา การจดัตัง้ การรวมและการยุบเลกิคณะ สถาบนั ส านัก รวมทัง้การแบ่งส่วนงาน
ของหน่วยงานภายใน อนุมตักิารเปิดสอนและหลกัสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน การยุบรวมหรอื
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ยกเลกิหลกัสูตรและกจิการอื่น ๆ ดงัที่ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 18 ของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี   
พระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2541   

สภามหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัและการประเมนิ
ตนเองของกรรมการสภามหาวทิยาลยัขึน้เป็นประจ าทุกปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 ทัง้นี้เพื่อให้การปฏบิตัิ
หน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้นี้ในการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่
ของสภามหาวทิยาลยั มวีตัถุประสงคด์งันี้ (เอกสารหมายเลข 12-1) 

1. เพื่อให้สภามหาวทิยาลยัมขี้อมูลที่สามารถใช้ในการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัให้เกิดประสทิธภิาพ           
และประสทิธผิลตามบทบาทและหน้าที ่

2. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิด         
ธรรมาภบิาล ในการบรหิารงาน อนัน าไปสู่แนวทางการปฏบิตังิานทีด่ ี

การประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยัจะด าเนินการปีละหนึ่งครัง้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัในองคร์วม มไิดมุ้่งประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ไดแ้บ่งการประเมนิผลออกเป็นสามลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ประเมนิการปฏบิตัิงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลยัในองค์รวม โดยนายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามและประเมนิผล 

2. ประเมนิการปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยั โดยนายกสภามหาวทิยาลยัและ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่าน เป็นผูป้ระเมนิตนเองดว้ยแบบสอบถามและประเมนิผล 

3. ประมวลงานที่สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลยัจดัให้มกีารเก็บรวบรวมข้อมูล                       
เชงิประจกัษ์จากผลการประชุมของสภามหาวทิยาลยัในแต่ละรอบปี 

ส าหรบัการประเมนิตนเอง ปีงบประมาณ 2555 ของสภามหาวทิยาลยัใน 5 มติิ มผีลการประเมนิ
ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 12-2) 

1) มติบิทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.59 คะแนน 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

2) มติกิารก ากบัการประชุมของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.68 คะแนน ซึง่เป็นค่าระดบั
มากทีสุ่ด 

3) มติกิารท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัแต่ละท่าน ได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.64 ซึ่งเป็นค่า
ระดบัมากทีสุ่ด 

4) มติคิวามสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ในบทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บั
คะแนนเฉลีย่ 4.80 เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

5) มติกิารพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.71 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

โดยเมือ่คดิค่าคะแนนเฉลีย่ทัง้ 5 มติ ิจะมคีะแนนเฉลีย่ 4.68 ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีจดัใหม้กีารประเมนิตนเองทุกรอบ 3 ปี ตาม

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยองิตามระบบการประเมนิของ Association of Governing Board of 
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Universities and Colleges (AGB) ซึง่เป็นโมเดลระบบการประเมนิแบบไตรภาค (Three - Part System) AGB 
ทีเ่ป็น Best Practice 
 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
12-1 กรอบการประเมนิสภามหาวทิยาลยั 
12-2 ผลการประเมนิสภามหาวทิยาลยั 

 
หมายเหต ุ

การแปลผลประเมนิจากค่าเฉลี่ยความเหน็ โดยแบ่งความเห็นต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัออกเป็น 5 ระดบั และตคีวามหมายจากค่าเฉลีย่ระดบัความเหน็ ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่  <   1.8      คอื   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  ≥   1.8  แต่  <  2.6   คอื   เหน็ดว้ยน้อย 
คะแนนเฉลีย่  ≥   2.6  แต่  <  3.4   คอื   เหน็ดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  ≥   3.4  แต่  <  4.2  คอื   เหน็ดว้ยมาก 
คะแนนเฉลีย่  ≥   4.2  แต่  <  5.0   คอื   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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องคป์ระกอบท่ี 8     การเงินและงบประมาณ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :    สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสทิธิภาพ จะต้องมแีผนกลยุทธ์ทางด้านการเงนิซึ่งเป็นแผนจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ ที่สามารถ
ผลกัดนัแผนกลยทุธข์องสถาบนัใหส้ามารถด าเนินการได ้มกีารวเิคราะหร์ายไดค้่าใชจ้่ายของการด าเนินงาน ทัง้จาก
งบประมาณแผ่นดนิและรายได้อื่น ๆ ที่สถาบนัได้รบั มกีารจดัสรรงบประมาณและการจดัท ารายงานทางการเงนิ
อยา่งเป็นระบบครบทุกพนัธกจิ มรีะบบการตรวจสอบการใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธภิาพ  รายงานทางการเงนิต้องแสดง
รายละเอยีดการใช้จ่ายในทุกพนัธกจิ โครงการ กจิกรรมเพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัง่คง
ของสถาบนัได ้

 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องสถาบนั 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมี

ประสทิธภิาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจ และการพฒันาสถาบนัและ

บุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อยปีละ2 ครัง้ 
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความ

มัน่คงของสถาบนัอย่างต่อเนื่อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบยีบและ

กฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 
7. ผู้บรหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเขา้ขอ้มูลจากรายงานทาง

การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีแผนกลยทุธท์างการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

มหาวทิยาลยัด าเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบแผนการด าเนินงานระยะ 5 ปี และถอดมาเป็น
แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ซึ่งปีงบประมาณ 2555 เป็นปีแรกของแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการเงนิและงบประมาณ หรอือาจจะ
กล่าวไดว้่าเป็นแผนกลยุทธท์างการเงนิ  ดว้ยการพจิารณารายรบัจากแหล่งต่างๆ ทัง้รายรบัจากรฐับาล รายรบัจาก
แหล่งทุนวจิยัและบรกิารวชิาการจากภายนอกทีค่าดว่าจะไดร้บัในช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ในขณะเดยีวกนั
กม็กีารวเิคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามภารกจิหลกัและงบประมาณเชงิกลยุทธ์เพื่อพฒันามหาวทิยาลยั
ตามแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2) 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2555 เป็นปีแรกที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการจดัท าแผน
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีแบบใหม่ โดยปรบัเป็นการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีนัน้ๆ 
และวางแผนล่วงหน้าอกี 2 ปี หรอื “แผนด าเนินงานและงบประมาณ 1 + 2” โดยเริม่จดัท าครัง้แรกเมื่อปีงบประมาณ 
2555-2557 และครัง้นี้เป็นรอบที่สองกล่าวคอืเป็น แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 (เอกสารหมายเลข 8.1.1.3) ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางแผนพฒันามหาวทิยาลยั
ระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2549 – 2563 และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 ในการนี้มหาวทิยาลยั
ไดผ้ลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1 + 2 เพื่อใหห้น่วยงานมคีวามเขา้ใจและตระหนัก
ถงึการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เป็นส าคญั และสามารถวางแผนการด าเนินงานและวางแผนค่าใช้จ่ายที่สะท้อน
สภาพความเป็นจรงิและรูจ้กัหน่วยงานตนเองไดด้ขีึน้  

แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 มกีาร
วเิคราะหส์ถานการณ์ทางการเงนิและงบประมาณ ทัง้ในมติขิองรายรบัและรายจ่ายตามภารกจิหลกัและตามแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อจดัท าแผนด าเนินงานและประมาณการค่าใชจ้่ายประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอ้ม
กบัวางแผนด าเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอกี 2 ปี (พ.ศ.2557-2558)  เพื่อให้มหาวทิยาลยัเตรยีม
แผนการด าเนินงานล่วงหน้าโดยพจิารณาจากประมาณการรายรบัและรายจ่ายที่จ าเป็นและรายจ่ ายผูกพนัต่างๆ 
รวมทัง้รายจ่ายอื่นๆ เพื่อให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพทางการเงนิของ
มหาวทิยาลยั โดยไมล่ะเลยความเสีย่งดา้นการเงนิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 

มหาวิทยาลัยบริหารกลยุทธ์การเงินอย่างรอบคอบ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรพัยส์นิ (เอกสารหมายเลข 8.1.1.4 - 8.1.1.5) ซึง่มผีูแ้ทนจากสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก เป็น
กรรมการ ท าหน้าที่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเงนิและทรพัย์สนิซึ่งรวมถึงการพจิารณากลัน่กรองรายงาน   
ต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

 

2. มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 เป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Good 
Governance & Modern Management) กลยุทธท์ี ่3 แสวงหา บรหิารทรพัยส์นิ และรายไดเ้พื่อการพึง่พาตนเองได้
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ก าหนดสดัส่วนรายรบัจากรฐับาล รายรบัค่าเล่าเรยีน และรายรบังานวจิยัและบรกิารวชิาการ 
ไวเ้ท่ากบั 1:1:1.2 (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1) โดยมหาวทิยาลยัก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัหาทรพัยากร
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ทางด้านการเงนิหรอืแหล่งรายรบัจากแหล่งรายรบัหลกั ๆ ของมหาวทิยาลยั ด้วยพยายามเพิม่รายรบัจากงานวจิยั
และบรกิารวชิาการและมตีัง้เป้าให้มรีายรบัประเภทน้ีเพิม่มากขึน้ ซึ่งมหีน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ ส านักวจิยัและบรกิาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) และสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) (เอกสารหมายเลข 
8.1.2.2) 

ในแต่ละปีมหาวทิยาลยัจะมกีารจดัสรรงบประมาณ โดยมกีารก าหนดเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณผ่าน
คณะกรรมการงบประมาณ  ซึง่มอีธกิารบดเีป็นประธาน มผีูแ้ทนจากสภาวชิาการและจากคณะเป็นผูใ้หแ้นวทางและ
พจิารณาเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 8.1.2.3) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
การเงนิและทรพัยส์นิ พจิารณาใหค้วามเหน็ และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนุมตัแิผนการด าเนินงาน
และงบประมาณรายจ่ายเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงนิและ
ทรพัยส์นิ เมื่อครัง้ที ่5/2555วนัที ่13 กนัยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1.2.4 - 8.1.2.5) และสภามหาวทิยาลยั
อนุมตั ิในคราวประชุม ครัง้ที ่161 วนัที ่14 กนัยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1.2.6 - 8.1.2.7) 

ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามมตสิภามหาวทิยาลยัครัง้ที่ 14 (11/2542) วนัที่ 25 พฤศจกิายน 2542 อนุมตัิ
หลกัการด าเนินการบรหิารแบบ Program Plan Budgeting System (PPBS) โดยหลกัการแนวคดิให้หน่วยงาน
ต่างๆ มคีวามอสิระในการบรหิารงานมากขึน้ โดยมเีงนิสะสมเพื่อการลงทุนและพฒันา หรอืเงนิสะสมเพื่อการสรา้ง
เสถยีรภาพในการบรหิารบุคคลระยะยาว แต่ทัง้นี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั ซึ่งในปีงบประมาณ 
2555 ด าเนินการบรหิารงานแบบ PBBS รวมทัง้สิ้น 17 หน่วยงาน พรอ้มกบัได้มกีารทบทวนปรบัหลกัการบรหิาร
แบบ PBBS ผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ในคราวประชุมวนัที ่6 สงิหาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 8.1.2.8 - 8.1.2.9) 

นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัยงัมกีารสนับสนุนงบประมาณแบบมุ่งเป้า เป็นงบประมาณเพิม่ส าหรบัการ
พฒันาตามเป้าหมายของแผนทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย (เอกสารหมายเลข 8.1.2.10) 

1) เงนิสนับสนุนดา้นงานวจิยั ไดแ้ก่  FTERO (Full Time Equivalent Research Outputs),  ครุภณัฑ์
กลางเพื่อการวจิยั, เงนิอุดหนุนวจิยั มจธ., เงนิ Post doc ,เงนิ Visiting Professor  

2) เงนิสนับสนุนการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ Learning Space,  การจดัท าสื่อการเรยีนรู ้e learning, การจดัสรร WiL 
(Work-integrated Learning)  (เอกสารหมายเลข 8.1.2.11 - 8.1.2.12) 

3) เงนิสนบัสนุนการพฒันานักศกึษา ไดแ้ก่ เงนิพฒันานกัศกึษาหนึ่งภาควชิาหนึ่งกจิกรรม   
4) เงนิสนับสนุนการพฒันาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณ FTEIO 

(Full Time Equivalent Internationalization Output) (เอกสารหมายเลข 8.1.2.11, เอกสารหมายเลข 
8.1.2.5, เอกสารหมายเลข 8.1.2.13) 

 

3. มีงบประมาณประจ าปี ท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจ และการพฒันาสถาบนั
และบคุลากร 

มหาวทิยาลยัถอดแผนกลยุทธ ์ 5 ปี มาเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1 + 2 ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ใน
ขอ้ 1 โดยมหาวทิยาลยัจะใชก้ารด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์เป็นตวัตัง้แลว้พจิารณาการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานทีก่ าหนดไวใ้นปีนัน้ๆ อนึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556-2558 
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(เอกสารหมายเลข 8.1.3.1) จ าแนกตามภารกจิหลกั  ประกอบดว้ย แผนงานผลติบณัฑติ แผนงานสนับสนุนการผลติ
บัณฑิต แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทัง้การพัฒนา
มหาวทิยาลยัตามแผนวสิยัทศัน์ ซึง่จดัให้มงีบประมาณเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัในด้านต่างๆ โดยมคีณะท างานงบ
พฒันาเป็นผู้รบัผดิชอบหลกั การจดัสรรงบพฒันามหาวทิยาลยัมวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพฒันาวสิยัทศัน์ 
พฒันาปรบัปรงุวธิกีารด าเนินงาน และลงทุนพืน้ฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงสรา้งและเทคโนโลยสีารสนเทศ งบ
พฒันามหาวทิยาลยัประจ าปี 2556-2558 

 นอกจากนี้มหาวทิยาลยัยงัมนีโยบายใหม้กีารปรบัเพิม่ขึน้ หรอืลดลงของโครงการและงบประมาณรายรบั
และรายจ่าย (เอกสารหมายเลข 8.1.3.2) เพื่อการพฒันาและการลงทุน ซึ่งทีผ่่านมามกีารปรบัแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณประจ าปีเพิม่ขึน้ทุกครัง้ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมผีลการใช้จ่ายงบประมาณจรงิต ่ากว่าแผนที่ตัง้
ครัง้แรก โดยในปีงบประมาณ 2555  มหีน่วยงานทีต่อ้งปรบัแผนกจิกรรมในระบบบญัช ี3 มติดิว้ยกลไกการปลดลอ็ก 
8 หน่วยงาน (15 ครัง้) และปรบัวงเงนิงบประมาณ 4 ครัง้ (เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 1 ครัง้ ปรบัเพิ่ม
งบประมาณ 1 ครัง้ และปรบัลดงบประมาณ 2 ครัง้) (เอกสารหมายเลข 8.1.3.3)  
 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
มหาวทิยาลยัรายงานสถานะทางการเงนิอย่างเป็นระบบ โดยเสนอคณะกรรมการบรหิารการเงนิและ

ทรพัยส์นิทุก 2 เดอืน เพื่อพจิารณาและกลัน่กรองในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิและทรพัยส์นิ ก่อนน าเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยั รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1)  

1) สถานะการคลงัของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย  ภาวะการหารายได ้– ค่าใชจ้่าย, ความก้าวหน้าการ
ใชจ้า่ยงบประมาณจ าแนกตามพนัธกจิ, ความกา้วหน้าการใชจ้่ายงบลงทุน, สถานะสนิทรพัย ์และ Cash Budgeting 

2) ผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ (งบพเิศษ) 
3) การบรหิารเงนิของมหาวทิยาลยั  
4) งบการเงนิของหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลยั 
5) รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2554) (เอกสารหมายเลข 8.1.4.2) 
6) งบการเงนิรวมของมหาวทิยาลยั เสนอสภามหาวทิยาลยัและส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิทราบตาม

ระเบยีบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (เอกสารหมายเลข 8.1.4.3 – 8.1.4.4)  
7) ระบบสารสนเทศทางการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร  และระบบตดิตามสถานการณ์ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 

(เอกสารหมายเลข  8.1.4.5 – 8.1.4.6)  
 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงของสถาบนัอย่างต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัน าข้อมูลทางการเงนิมาใช้วเิคราะห์สถานะทางการเงนิ
ประกอบการวเิคราะหง์บประมาณค่าใชจ้่ายประจ าปี เพื่อพจิารณาสถานภาพทางการเงนิเพื่อความอยู่รอดและความ
มัน่คงของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

1) การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 
8.1.5.1) โดยรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ และสถานะทางการเงนิ พรอ้มกบั
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ประสทิธภิาพของการใชง้บประมาณ ซึง่ช่วยใหผู้บ้รหิาร รบัทราบความก้าวหน้า ปญัหา และอุปสรรคการด าเนินงาน 
ใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการปรบัปรุงแผนและกระบวนการท างานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้  

2) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายด าเนินการต่อหวันักศกึษา FTES (Full Time Equivalent Students) เฉลีย่ทัง้
มหาวทิยาลยั ท าใหส้ามารถบรหิารทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัไดอ้ย่างคุม้ค่า  เช่น การบรหิารต้นทุนดา้นบุคลากร  
การบรหิารขนาดห้องเรยีน / พืน้ทีก่ารใชส้อย การบรหิารค่าสาธารณูปโภค การน าเทคโนโลยชี่วยในการเรยีนการ
สอน (เอกสารหมายเลข 8.1.5.2) 

3) การวิเคราะห์รายรบัและรายจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยประมาณการรายรับจากแหล่งทุนต่างๆ ทัง้
งบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และอื่นๆ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 พบว่า ประมาณการรายรบัลดลงในปี 2556 และเพิม่เลก็น้อยในปี 2557 เนื่องจาก
รายรบัจากรฐับาลโดยเฉพาะในหมวดลงทุน (ก่อสรา้งอาคาร) ทีล่ดลง ในขณะทีร่ายรบัจากแหล่งอื่นๆ ทัง้ค่าเล่าเรยีน
และงานวจิยัและบรกิารวชิาการเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

4) มหาวิทยาลัยน าข้อมูลทางการเงินมาใช้วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมัน่คงของ
มหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการบรหิารทางการเงนิได้อย่างเหมาะสมประกอบการวางแผนการเงนิและ
รองรบัสถานการณ์การเงนิทัง้ปจัจุบนัและในอนาคต จงึจดัท า Cash Budgeting วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ
ของมหาวทิยาลยั และเพื่อบรหิารการเงนิในส่วนเกนิสภาพคล่องใหส้ามารถบรหิารจดัการเกดิประโยชน์สูงสุดภายใต้
ความเสีย่งทีม่หาวทิยาลยัยอมรบั เช่น การซือ้พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้รฐัวสิาหกจิ (บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทัปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)) และการน าฝากสถาบนัการเงนิแบบประจ าและออมทรพัยพ์เิศษ เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 8.1.5.3) 

 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด  

มหาวทิยาลยัมหีน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจสอบและตดิตามการใช้งบประมาณ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด (เอกสารหมายเลข 8.1.6.1)   

1) การตรวจสอบจากภายในมหาวทิยาลยั มหีน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน 
และวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบความถูกต้องความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทุกดา้นในการปฏบิตังิานตามแผนทีเ่กี่ยวกบัการ
บรหิารงบประมาณ การเงนิ บญัชแีละพสัดุ และการบรหิารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนประเมนิความเพยีงพอ และ
ประสทิธผิลของการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และมกีารตดิตามการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัก าหนด และติดตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั
ก าหนด โดยมกีารตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั เพื่อ
พจิารณากลัน่กรองตามทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย และน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

มหาวทิยาลยัมคีณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 8.1.6.2) ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒแิละมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการที่ขึน้ตรงต่อสภามหาวทิยาลยั ท าหน้าที่สอบ
ทาน ก ากบัตดิตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมนิความเพยีงพอเหมาะสมและประสทิธภิาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ตดิตามใหม้กีารจดัวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และให้ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ให้มคีวามเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการด าเนินงานในด้านการเงนิ 
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บญัช ีการตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้การบรหิารงานด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยั
มอบหมาย ซึง่การรายงานขา้งตน้เสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นประจ าทุกไตรมาส  

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารหมาย 8.1.6.3) ไดม้กีารประชุม
รวม 4 ครัง้ โดยประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสอบทานการบรหิารงานและ
การด าเนินงานของมหาวทิยาลยั และรายงานต่อสภามหาวทิยาลยั ทุกไตรมาส อาท ิเช่น 

 สอบทานรายงานงบการเงนิของมหาวทิยาลยั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ โดยให้ค าแนะน าและ
ขอ้คดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้กระบวนการจดัท างบการเงนิมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได้ สอดคล้องกบั
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

 จดัให้มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้มัน่ใจว่า
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากสภามหาวทิยาลยั 

2) การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
พ.ศ. 2541 (เอกสารหมายเลข 8.1.6.4) ก าหนดให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวทิยาลยั และใหท้ าการตรวจสอบ รบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของมหาวทิยาลยัทุกรอบปี โดยส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัรองงบประมาณการเงนิประจ าปีงบประมาณ 2555 แบบไม่มเีงื่อนไข (เอกสารหมายเลข 
8.1.6.5) 
 

7. ผู้บริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเข้าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

มหาวทิยาลยัได้ก าหนดแนวทางการบรหิาร ก ากบั และตดิตามการด าเนินงานประจ าปี ด้วยวธิ ีPlan-
Do-Check-Act (PDCA) เพื่อการพฒันาการด าเนินงานและปรบัปรุงคุณภาพใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

มหาวทิยาลยัมกีารตดิตามการใช้งบประมาณเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานบรหิาร ซึ่งมอีธกิารบดปีระธาน (เอกสารหมายเลข 8.1.7.1) เพื่อตดิตามและเร่งรดัใหม้กีารด าเนินงาน
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้และ/หรอืเรือ่งใดไมส่ามารถด าเนินการไดท้นักส็ามารถปรบัลดได้ (ดงัทีก่ล่าวถงึใน
ขอ้ 3.)  นอกจากนี้ยงัตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  6 เป้าหมายหลกั ภายใต้แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบั
ที ่11 (พ.ศ.255- 2559) โดยรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1.7.2) 
เป็นการรายงานผลงานในภาพรวมของมหาวทิยาลยัทัง้ในส่วนทีเ่ป็นงานต่อเนื่องและงานทีพ่ฒันาขึน้ตาม  

ทัง้นี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน ไปใช้ในการวางแผนและ
ประกอบการตดัสนิใจ  อาท ิเช่น การน าขอ้มลูสถานทางการเงนิประกอบการพจิารณาขออนุมตัเิงนิรางวลัประจ าปี 
ซึ่งมหาวทิยาลยัได้ให้เงนิรางวลัประจ าปีกบัหน่วยงานและบุคลากรมาตัง้แต่ปี 2546 จนกระทัง่ปจัจุบนั  (เอกสาร
หมายเลข 8.1.7.3) การน าขอ้มูลเงนิสะสมเหลอืเก็บและเงนิที่ยงัไม่ถงึเวลาจ่าย ไปลงทุนในระยะสัน้และระยะยาว 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด (เอกสารหมายเลข 8.1.7.4) 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 7 ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
8.1.1.1  แผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
8.1.1.2  การวเิคราะหส์ถานการทางการเงนิ 
8.1.1.3  แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 
8.1.1.4  ขอ้บงัคบั มจธ. ว่าดว้ยการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 และ 

ขอ้บงัคบั มจธ. ว่าดว้ยการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2553 
8.1.1.5  ค าสัง่สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
8.1.2.1  เป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยั มติงิบประมาณ 
8.1.2.2  เป้าหมายในการด าเนินงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
8.1.2.3  ค าสัง่มหาวทิยาลยั แต่งตัง้คณะกรรมการงบประมาณ 
8.1.2.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่13 กนัยายน 2555 
8.1.2.5  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่161 วนัที ่6 สงิหาคม 2555 
8.1.2.6  หลกัการด าเนินการบรหิารแบบ Program Plan Budgeting System (PPBS) 
8.1.2.7  กลไกลการสนับสนุนงบประมาณแบบมุง่เป้า มจธ. 
8.1.2.8  การจดัสรร WiL (Work-integrated Learning) 
8.1.2.9  การจดัสรรงบประมาณ FTEIO (Full Time Equivalent Internationalization Output) 
8.1.3.1  แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะครศุาสตร ์
8.1.3.2  การปรบัแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 
8.1.3.3  คู่มอืการปรบัแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1.4.1  รายงานสถานะทางการเงนิ.วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
8.1.4.2  รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั.รายงานการประชุมสภา

มหาวทิยาลยั.ครัง้ที ่157 วนัที1่1 มนีาคม 2555  
8.1.4.3  งบการเงนิรวมของมหาวทิยาลยั ณ สิน้ปีงบประมาณ ปี 2555 เสนอสภามหาวทิยาลยั.วาระการประชุม

คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ ครัง้ที ่4/2555 วนัที ่1 สงิหาคม 2556 
8.1.4.4  ระบบสารสนเทศทางการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. 

 - ระบบบรกิารสารสนเทศเพื่อ มจธ หน้า 144 
 - ระบบตดิตามสถานะการจดัซือ้ จดัจา้ง หน้า 147 

8.1.5.1  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
8.1.5.2  ค่าใชจ้่ายด าเนินการต่อหวันักศกึษา FTES . รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 150 
8.1.5.3  การบรหิารเงนิของมหาวทิยาลยั วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
8.1.6.1  ขอ้บงัคบั มจธ. ว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 
8.1.6.2  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
8.1.6.3  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2555. รายงานประจ าปี 2555 ของ มจธ. หน้า 151 
8.1.6.4  พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 
8.1.6.5  รายงานของผูส้อบบญัช ีณ วนัที ่30 ก.ย. 2555 โดยส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
8.1.7.1  ขอ้มลูการตดิตามแผน-ผลค่าใชจ้่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1.7.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1.7.3  เงนิเพิม่สมรรถนะ ประจ าปี พ.ศ. 2555  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่167 
8.1.7.4  ตวัอยา่งตารางขอ้มลูการบรหิารเงนิลงทุนระยะสัน้และระยะยาว 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา                
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                     
ซึ่งสถาบนัต้องสรา้งระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานต้นสงักดั 
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารวดัผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน รวมทัง้การรายงาน
ผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มกีารประเมนิและปรบั ปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวตักรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารสรา้งจติส านึกให้เหน็ว่าเป็นความ
รบัผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้  เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน                    
ใหม้ัน่ใจไดว้่าสถาบนัสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั 
3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบดว้ย 1) การควบคุม

ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มลูครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมนิ
คุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ 

7. มสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนักศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั 

8. มเีครอืข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนั และมกีจิกรรม
รว่มกนั 
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9. มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่
ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 มจธ. น าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพหรอื TQM มาบูรณาการในระบบการบรหิารตาม
กรอบเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิหรอื Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) มาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการขบัเคลื่อน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิของส านักงานคระกรรมการ
การอุดมศกึษา(สกอ.) และส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์รมหาชน)หรอื สมศ. 
เป็นความทา้ทาย  ไดเ้ป็น KMUTT’s TQM Model โดยในช่วงของการเปลีย่นผ่านสู่ model ดงักล่าวอย่างเตม็
รูปแบบ มจธ.ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบที่เป็นอยู่ขนานไปกับกการวางฐานเพื่อการ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพทีย่ ัง่ยนืดงัรายละเอยีดตามเกณฑต่์างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจ
และพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัที่มพีนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑติและงานวิจยัทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมหาวทิยาลยัมแีนวคดิเรื่องระบบคุณภาพที่ให้ความส าคญักบัการส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  
 มจธ.ก าหนดใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในผ่านกลไกการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2 ชุด คอื (1) คณะกรรมการยกร่างคู่มอื เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 9.1.1.1 และ 9.1.1.2) เพื่อเสนอให้แก่ (2) คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพระดบั
มหาวทิยาลยั ซึ่งมรีองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบรหิารเป็นประธาน และมคีณบดทีุกคณะเป็นกรรมการ ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผนงาน และกระบวนการประกนัคุณภาพ รวมทัง้ยงัพฒันาเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิ
คุณภาพที่สอดคล้องกบัภารกจิและบรบิทของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั ตลอดจนสอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานตามที ่สกอ. และ สมศ. ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3 และ 9.1.1.4) โดยในการขบัเคลื่อน
ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มจธ.ได้ก าหนดระบบพฒันาและประเมนิคุณภาพตามความต่างของ
ภารกจิของหน่วยงานออกเป็น 2 แนวทาง ดงันี้  
 (1) แนวทางการพฒันาและประเมนิคุณภาพหน่วยงานที่ด าเนินการกระบวนการหลกัในการผลติ
บณัฑติคอืหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมนิตามคู่มอืประเมนิคุณภาพมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ที่น าตวับ่งชี้และเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) และ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 หรอื 8 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
9 ขอ้ 
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ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) มาปรบัให้มคีวามสอดคล้องกบับรบิทของ
คณะ โดยมหาวทิยาลยัเป็นผูก้ ากบัดูแลการประเมนิระดบัคณะ และคณะด าเนินการประเมนิระดบัภาควชิาตาม
ตวับ่งชีท้ีก่ าหนดตามจดุเน้นของคณะหน่ึงๆ 
 (2) แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ ซึ่งได้
ด าเนินการต่อเนื่องจากการประเมนิคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวชิาการตามเกณฑ ์Mini TQA ในปี 
2552 สู่การน า OFI (Opportunity for Improvement) (เอกสารหมายเลข 9.1.1.5) ที่ใช้ในการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน และบูรณากบัการด าเนินงานของคณะท างาน Management System Development 
(MSD) ทีไ่ดด้ าเนินงานปรบัระบบงานเบือ้งตน้ไปแลว้ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.6) โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างาน
โครงการปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพในการท างาน (Productivity Improvement, PI) ที่ยงัท าอยู่จนถงึปจัจุบนั 
(เอกสารหมายเลข 9.1.1.7) ท าหน้าที่ก ากบั ดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุน และให้ขอ้เสนอแนะหน่วยงานในการ
ปรบัปรุง/พฒันางานโดยจดัล าดบัความส าคญัของการปรบัปรุง/พฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 9.1.1.8 - 9.1.1.9) 
 คณะท างาน PI ไดจ้ดัประชุมอยา่งสม ่าเสมอ และใหห้น่วยงานก าหนดกระบวนการท างานและจ านวน
กระบวนงานที่ต้องปรบัปรุง (เอกสารหมายเลข 9.1.1.10) ซึ่งได้มกีารหารอืภายในหน่วยงานเพื่อจดัล าดบั
ความส าคญั จากนัน้ได้มกีารก าหนดหวัข้อปญัหา ชี้กระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ น าเสนอแนวทางแก้ไข/
ปรบัปรุง/พฒันาตามความเหมาะสม และจดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement: SLA) 
โดยจดักิจกรรมการศึกษาดูงาน เรื่อง “กระบวนการและกลไกในการประกาศข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร 
(Service Level Agreement : SLA)” ณ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ในวนัที ่
21 มนีาคม 2556 เพื่อศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
เปิดโลกทศัน์และวสิยัทศันน์ของบุคลากรต่อการเปลีย่นแปลงในดา้นการใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการงานใน
ลกัษณะเดยีวกนัแต่ต่างองค์กร และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการท างานใหเ้ป็นมาตรฐานและรองรบั
ความต้องการของผู้รบับรกิาร (เอกสารหมายเลข 9.1.1.11 – 9.1.1.12) โดยมกีารจดัประกวดหน่วยงานที่
สามารถน าเสนอ service level agreement ไดด้สี่งผลต่อ productivity improvement ในวนัที ่31 กรกฏาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข 9.1.1.13) 
  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสงูสดุของสถาบนั 
 จากพฒันาการอย่างต่อเนื่องของ มจธ. ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เป็นวทิยาลยัเทคนิคธนบุร ี(วธ.) ในปี 2502 
จนกระทัง่ไดร้บัการยกระดบัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรใีนปี 2540 สถาบนัอุดมศกึษาแห่ง
แรกในประเทศไทยทีเ่ปลี่ยนจากสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมาเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐันัน้  ความ
ซบัซอ้นของการบรหิารองคก์รทีม่มีากขึน้ กอปรกบัปจัจุบนัซึง่เป็นยุคของขอ้มลูข่าวสาร ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถ
เปรยีบเทยีบคุณภาพและการใหบ้รกิารขององคก์รต่างๆไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยมกีารเปรยีบเทยีบเรื่อง
คุณภาพของการจดัการศกึษา สิง่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการศกึษา หรอืคุณภาพของบณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษา จงึส่งผลใหม้หาวทิยาลยัต้องปรบัเปลีย่นแนวคดิจากการท างานในระบบทีต่วัเองถนัด (product out) 
มาเป็นท างานตามทีผู่เ้รยีนและสงัคมตอ้งการ (market in)  
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 ดงันัน้มหาวทิยาลยัจ าตอ้งเรง่พฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามเชื่อมโยงและบูรณาการในทุก
หน้าทีง่าน (functional management) อย่างเป็นระบบ โดยมกีลไกการจดัการของหน่วยงานในระดบัต่าง ๆทีม่ ี
การด าเนินงานมุง่เป้าหมายของมหาวทิยาลยัอย่างสอดคลอ้งและไปในทศิทางเดยีวกนั (alignment)  
 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวข้างต้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มคีวามเข้มแขง็ในทุกมติิที่
สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล อธกิารบดไีดใ้หค้วามส าคญักบัการน าระบบคุณภาพมาใชใ้นการท างานภายใน
มหาวทิยาลยั จงึมนีโยบายใหน้ าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพหรอื Total Quality Management 
(TQM) มาบรูณาการระบบการบรหิารของมหาวทิยาลยั   
 ในการน าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพหรอื TQM มาใชบู้รณาการระบบการบรหิาร
มหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) มจธ.น ากรอบเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ
หรอื Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการขบัเคลื่อน โดยใช้
เกณฑก์ารประเมนิจาก สกอ. สมศ. เป็นความทา้ทาย  ได้เป็น KMUTT’s TQM Model (เอกสารหมายเลข 
9.1.2.2) ซึง่ไดถู้กน าเสนอต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร มจธ. และน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั
ซึ่งอนุมตัิ model ดงักล่าวในวนัที่ 18 มถุินายน 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1.2.3) ขนานไปกบัด าเนินการ
ประกนัคุณภาพตามเกณฑข์องสกอ.และสมศ.ตามกลไกของมหาวทิยาลยัทีด่ าเนินการอยูแ่ลว้ 
 นอกจากนี้ มจธ. ยงัใหค้ณะจดัท าโครงร่างองคก์ร (Organization Profile :OP) (เอกสารหมายเลข 
9.1.2.4) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ลงในรายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report :SAR) รอบการประเมนิปี 2555 งานประกนัคุณภาพฯ จงึไดจ้ดัโครงการอบรมการเขยีน
โครงร่างองคก์ร (เอกสารหมายเลข 9.1.2.5 – 9.1.2.6) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนมี
ขอ้มูลที่สะท้อนลกัษณะและสภาพการแข่งขนัของคณะได้อย่างชดัเจนส าหรบัใช้เป็นฐานของการพฒันาในปี
ต่อไป 
 

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 จากพันธกิจและความเชี่ยวชาญหลักของ มจธ. ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ไดถู้กก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิสยัทศัน์ มจธ. “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสรา้ง
บณัฑติทีเ่ก่งและด”ี โดยถอดวสิยัทศัน์ดงักล่าวไวใ้นแผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์ฉบบัที ่11 (2555 - 2559) เป้าหมาย
ที ่3 “การสรา้งบณัฑติและการพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)” และจดัท าเป็น
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของทุกหน่วยงานในการพฒันาบณัฑติทีเ่ก่งและดี เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัคิรอบคลุมทุก
หน่วยงานอย่างจรงิจงั นอกจากนี้ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัครัง้ที่ 146 ได้ก าหนดอตัลกัษณ์ของ มจธ. 
หมายถงึ บณัฑติที่เก่งและดี (เอกสารหมายเลข 9.1.3.1) โดย มจธ.ได้ก าหนดเกยีรตแิละศกัดิข์องนักศกึษา 
(Code of Honor) เป็นพฤตกิรรมทางคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัยของนักศกึษาทีค่วรปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ มจธ. (เอกสารหมายเลข 9.1.3.2)  
 ทัง้นี้เพื่อเป็นการวดัระดบัความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
มจธ. จงึไดก้ าหนดตวับ่งชี้และค่าเป้าหมายเพิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ โดยได้ประยุกต์ใช้ผลการประเมนิความพงึ
พอใจของนายจา้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัไม่ต ่า
กว่าระดบัด ี(เอกสารหมายเลข 9.1.3.3) 
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 และเพื่อเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อสามารถเผชิญความท้าทายในอนาคตและยังคงไว้ซึ่ง 
“ความสามารถท าได้” หรอือีกนัยหนึ่ง “มอืเป้ือน”นัน้ มจธ.ได้ก าหนดคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(KMUTT-Student QF) ที่บณัฑติ มจธ. ทุกคนพงึมเีมื่อผ่าน
กระบวนการเรยีนรูข้อง มจธ.ไดแ้ก่ KMUTT’s citizenship, social responsibility, Knowledge, Thinking Skill, 
Humanization, Professional Skill, Learning Skill, Communication Skill, Adaptability, Management Skill 
และ Leadership (เอกสารหมายเลข 9.1.3.4) 

 นอกจากนี้การที ่มจธ. ไดจ้ดัตนเองอยู่ในกลุ่ม ง สถาบนัที่เน้นการวจิยัขัน้สูงและผลติบณัฑติระดบั
บณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอกนัน้ ตวับ่งชีท้ี่ มจธ. ไดก้ าหนดมาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี คอื นักศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกจะส าเรจ็การศกึษาไดจ้ะต้องมผีลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ2 
ฉบบั หรอืผลงานวชิาการที่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ1 ฉบบัและผลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการ
น าเสนอในการประชุมระดบันานาชาต ิ2 ฉบบั ซึ่งตวับ่งชี้ดงักล่าวนอกจากจะสะทอ้นถงึความเป็นกลุ่ม ง ได้
อยา่งชดัเจนแลว้ยงัเป็นตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นความเป็นบณัฑติที ่“เก่ง” ตามอตัลกัษณ์ในความขา้งต้นดว้ย (เอกสาร
หมายเลข 9.1.3.5 – 9.1.3.6) 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
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โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาท่ีก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถาบนั 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมจธ.เป็นการด าเนินงานที่พจิารณาถึงความท้าทายใน
อนาคต (นโยบายตามเกณฑข์อ้ 2) ทัง้นี้ในช่วงเปลีย่นผ่านสู่การใช ้KMUTT’s TQM Model อย่างเตม็รปูแบบ 
มจธ. ไม่ได้ละเลยเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. (ค าอธบิายตามเกณฑข์อ้ 1) การด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพภายในอธบิายเชื่อมโยง การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานทีม่ ีการเรยีนการ
สอนทีใ่ชเ้กณฑข์อง สกอ. และการด าเนินการในส่วนของการพฒันาตาม KMUTT’s TQM Model 

(1) การควบคมุติดตามการด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ  
การด าเนินงานระดบัสถาบนั 

กลไกการควบคุมตดิตามการประกนัคุณภาพระดบัสถาบนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื การจดัการ 
ศกึษาในสถานทีต่ ัง้และการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ 

การจดัการศึกษาในสถานท่ีตัง้ 
ผูบ้รหิารของ มจธ. (อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีและคณบด)ี รบัทราบผลการประเมนิคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับสถาบัน จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ วันที่ 26 
กนัยายน 2555 งานประกนัคุณภาพรายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
สถาบนั (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1 – 9.1.4.2) ในที่ประชุมสภาวชิาการวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2555 โดยที่
ประชุมมมีติให้งานประกนัคุณภาพฯ ติดตามการน ารายงานวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบั
สถาบนั รอบการประเมนิปี 2554 ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกลไกการปรบัปรุงคุณภาพของคณะ /สถาบนั/บณัฑติ
วทิยาลยั และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้จง้ผูร้บัผดิชอบเพื่อด าเนินการปรบัปรุงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับรบิทของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3) โดยงานประกนัคุณภาพฯ ตดิตามการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน
เป็นระยะทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.4) มกีารจดัโครงการอบรมผูร้บัผดิชอบ
งานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผู้รบัผดิชอบงานนัน้ๆเข้าใจเจตนาเพื่อการพฒันาของการประเมนิ โดย
น าเสนอจุดอ่อนจุดแขง็จากผลการประเมนิปีทีผ่่านมา และมกีารร่วมหารอืกบัผูบ้รหิารเพื่อหาแนวทางแก้ไขอกี
ดว้ย  (เอกสารหมายเลข 9.1.4.5 – 9.1.4.6)  
 และเมือ่ มจธ. ไดร้บัผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 (รบัการประเมนิในปี 2554) อย่าง
เป็นทางการในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.7 – 9.1.4.8) งานประกนัคุณภาพ
การศกึษา ไดร้ายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอกระดบัสถาบนัเชงิเปรยีบเทยีบผ่าน
ที่ประชุมผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัและน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2556 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.9) 

การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ 
เพื่อพฒันาบุคลากรตามความต้องการบณัฑติทีม่ ีสมรรถนะเหมาะสมกบัลกัษณะงานของผู้ใช้

บณัฑติซึ่งเป็นการจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้เฉพาะบางส่วนทัง้ระดบัปรญิญาตรีที่บรษิทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์
เมอร ์จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง คณะกรรมการประกนัคุณภาพศูนยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้ (เอกสารหมายเลข 
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9.1.4.10 – 9.1.4.11) ได้ประสานงานและรบัการตรวจประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒจิากสกอ. (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.12) 
 ถงึแม ้ณ ปจัจุบนั มจธ.ยงัไม่ได้รบัแจง้ผลของการประเมนิการจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้ที่
เป็นที่สุดส าหรบัการด าเนินการในทุกศูนย์ มจธ. ไดน้ าขอ้คดิเหน็และค าแนะน าจากคณะกรรมการประเมนิฯที่
ได้ร ับระหว่างการตรวจเประเมินนัน้มาวิเคราะห์ตามบริบทของ มจธ. และได้พิจารณาจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การจัดตัง้และกลไกการประเมินคุณภาพศูนย์
การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.13) เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการสร้างบณัฑติที่
มคีุณภาพ มจธ. 
 การประเมนิระดบัคณะ  
  มจธ. ก าหนดให้คณะวชิาด าเนินการควบคุมและตดิตามการประเมนิคุณภาพระดบัภาควชิา
ตามกลไกของคณะและตัวบ่งชี้ที่คณะเป็นผู้ก าหนด ส าหรบัการประเมินระดบัคณะ งานประกันคุณภาพ
การศกึษาไดร้ว่มเสวนาเป็นรายคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.14 – 9.1.4.15) เพื่อรบัทราบปญัหาและอุปสรรค
ในการรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในรอบการประเมนิปี 2554 ของหน่วยงานระดบัคณะ และน า
ขอ้มูลจากการเสวนามาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อใช้ในการจดัท าคู่มอืประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ 
มจธ. รอบการประเมนิปี 2555 ตลอดจนส่งผลให้มกีารปรบัองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัคณะ โดยก าหนดใหป้ระธานคณะกรรมการประเมนิ และกรรมการประเมนิ 1 ท่านเป็น
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกเพื่อใหค้ณะไดร้บัขอ้คดิเหน็ในมมุมองทีก่วา้งของบุคคลภายนอก ทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาที่
มีมิติหลากหลายมากขึ้น โดยการประเมินของแต่ละคณะมีตัวแทนของงานประกันคุณภาพร่วมเป็นผู้
สงัเกตการณ์เพื่อให้เกดิความมัน่ใจในกลไกการประกนัคุณภาพของสถาบนั (เอกสารหมายเลข 9.1.4.16 – 
9.1.4.17) 
 งานประกนัคุณภาพฯไดช้ีแ้จงคู่มอืประเมนิคุณภาพมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
รอบการประเมนิปี 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.18 – 9.1.4.19) ตลอดจน ก าหนดช่วงเวลาการประเมนิและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเพื่อให้การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเป็นมาตรฐานเดยีวกนังาน
ประกนัคุณภาพฯได้จดัโครงการฟ้ืนความรู้เพื่อความมมีาตรฐานในการประเมนิคุณภาพ  (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.20) นอกจากนี้ยงัมกีารสรา้งผูป้ระเมนิหน้าใหม่ในการอบรมผูป้ระเมนิหลกัสูตร 2 รุ่นที ่4 ในวนัที ่26 - 28 
เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.21 – 9.1.4.22) เพื่อเพิม่จ านวนบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจใน
เจตนาของเกณฑ ์เพื่อสามารถน าไปใชพ้ฒันาหน่วยงานของตน นอกเหนือไปจากการประเมนิ  

(2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาทีก่ าหนดใน CHE QA Online 

งานประกนัคุณภาพการศกึษาไดจ้ดัท ารายงานการประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ 
ตนเองตามตวับ่งชีข้อง สกอ. และ สมศ. ลงในระบบ CHE QA Online เสนอต่อผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยั เพื่อ
เป็นการก ากบั ตดิตาม และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในแต่ละตวับ่งชี้ในการประชุมตดิตามความกา้วหน้าผูร้บัผดิชอบ 
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ตวับ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.23) ก่อนส่งให้แก่คณะกรรมการประเมนิจาก สกอ. ส าหรบัผลที่ได้จากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาในแต่ละปี จะน าเสนอแก่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาต่อไป  

(3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 
จากผลการประเมนิในรอบปีทีผ่่านมา มจธ. มจีดุทีค่วรพฒันาในตวับ่งชีท้ี ่9.1 ในประเดน็การจดัท า

แผนพฒันาคุณภาพนัน้ ในส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ ์สกอ.และ สมศ. งานประกนัคุณภาพฯ ได้จดั โครงการ
อบรมผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้(เอกสารหมายเลข 9.1.4.5) เพื่อใหผู้้รบัผดิชอบและผูป้ฏบิต้งิานในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัตวับ่งชีต่้างๆ ไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจเจตนาของการพฒันาทีอ่ยูภ่ายใตต้วับ่งชีต่้างๆ โดยในโครงการดงักล่าว
ไดม้กีารแจง้ถงึแนวทางเสรมิจุดแขง็จากผลการประเมนิปีทีผ่่านมาใหแ้ก่ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้ทราบดว้ย เพื่อให้
น าไปประยกุตพ์ฒันางานของตนเอง ทัง้นี้ในการอบรมดงักล่าวรองอธกิารบดอีาวุโสเขา้ร่วมเพื่อใหค้ าแนะน าถงึ
แนวทางการพฒันา และมกีารก ากบัตดิตามเป็นระยะ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.23)  

นอกจากนี้การที่ มจธ.อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อมุ่งสู่ KMUTT’s TQM Model ที่เกดิจากการ
ตระหนกัในภาวการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การประกนัคุณภาพเพยีงใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
และตวับ่งชีข้อง ของ สกอ.และ สมศ.นัน้ไม่เพยีงพอ แต่จะต้องเป็นการขบัเคลื่อนในเชงิรุกใหเ้กดิกลไกของการ
ขบัเคลื่อนการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานและในทุกระดบั จงึน าไปสู่การปรบัแนวคดิการประกนั
คุณภาพการศกึษาในรปูแบบของ มจธ.เอง คอื การน าแนวคดิของการบรหิารแบบองคร์วมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพ 
(TQM) มาใช้เป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งแนวคดิดงักล่าวให้ความส าคญักบัผู้ได้รบั
ผลกระทบจากกระบวนการ (customer) โดยผสานและบูรณาการงานในหน้าทีต่่าง ๆ ให้มุ่งเป้าไปสู่เป้าหมาย
เดยีวกนัของมหาวทิยาลยั โดยงานประกนัคุณภาพการศกึษาไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพในภาพรวม (เอกสาร
หมายเลข 9.1.4.24) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและปรบัปรุงคุณภาพของหน่วยงานทุกระดบัภายใน
มหาวทิยาลยั 

แผนพฒันาคุณภาพทีไ่ดน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัในภาพรวมนัน้ไดก้ าหนดไวว้่าในปี 2555 อยูใ่น 
ระยะที่ 2 “การส่งเสริม” ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่อง TQM Concept, Customer, PDCA,  
Pull System ซึ่งถูกถอดเป็นการด าเนินการในโครงการ เพื่อสร้างนักวชิาการคุณภาพและโครงการอบรม 
Facilitators เพื่อเป็นผูข้บัเคลื่อนการด าเนินการ TQM ส าหรบัหน่วยงานระดบัคณะ/กอง  
 โดยไดจ้ดัอบรมโครงการ Train the Trainers รุ่นที ่1 และรุ่นที ่2 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.25 – 
9.1.4.26) ส าหรบัหน่วยงานทีม่กีารเรยีนการสอนและส าหรบัหน่วยงานสนับสนุน ตามล าดบั โดย Trainers ที่
ผ่านการรบัรองได้เริม่มกีารวางแผนและถ่ายทอดความรูใ้ห้บุคลากรในหน่วยงานของตน (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.27) และไดจ้ด้โครงการอบรม Facilitators (เอกสารหมายเลข 9.1.4.28) ส าหรบัหน่วยงานทีม่กีารเรยีน
การสอนแลว้ โดยในระหว่างการด าเนินงานโครงการดงักล่าวมกีารพบปะพูดคุยระหว่างงานประกนัคุณภาพฯ
กบัผูบ้รหิารคณะและเทยีบเท่า (เอกสารหมายเลข 9.1.4.29) เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึบทบาทของผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร trainer และ facilitator ในการขบัเคลื่อนตามวงจรการพฒันาคุณภาพใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพ
ของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 9.1.4.30)  
 เนื่องจากการประยกุต ์TQM นัน้ มจธ.ด าเนินการดว้ยวธิกีารของตนเองจงึไม่สามารถถอดบทเรยีน
จากหน่วยงานใด แผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างกวา้งๆซึง่ถูกถอดเป็นการด าเนินงานในรปูแบบของโครงการต่างๆ
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นัน้ หลงัการด าเนินงานในแต่ละครัง้จะถูกวเิคราะหแ์ละถูกพจิารณาปรบัการด าเนินงานทัง้รปูแบบและระยะเวลา
เป็นระยะๆ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.31) ทัง้นี้เพื่อให้เหมาะสมกบัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร ธรรมชาติ
และวฒันธรรมการท างานของ มจธ. โดยได้ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเวลาของผู้เข้าร่วมอบรมด้วย (เอกสาร
หมายเลข 9.1.4.32) โดย มจธ.อยู่ในช่วงสะสมความรู้ (knowledge accumulation) ของการ Implement TQM 
และตัง้ใจจะน าประสบการณ์จดัท าเป็นองคค์วามรูแ้ละถอดเป็น model ของการ implement การประยุกต์ TQM 
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปประยุกต์ส าหรบัองคก์รทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั มจธ.ใหเ้กดิ
การพฒันาต่อไป (เอกสารหมายเลข 9.1.4.33)   
 

5. มีการน าผลการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุการท างาน และส่งผลให้มีการ 
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งช้ี  

 มจธ. ไดร้บัค าแนะน าจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในรอบปีประเมนิ 2554 ให้
พจิารณาจดักลุ่มตวับ่งชีเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่ตวับ่งชีท้ี่สะทอ้นจุดเน้นของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างชดัเจนเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินงานและก ากบัตดิตาม ค าแนะน าดงักล่าวเป็นแรงสนับสนุนการด าเนินการในส่วนของ “Super 
KPIs” ทีม่จธ.ไดเ้ริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปลายปี 2554 ที่ต้องการพฒันาตวับ่งชีต้ามเป้าหมาย 6 ดา้นในการ
บรหิารงานเพื่อการสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพของ มจธ.ในทุกมติติาม KMUTT’s TQM Model  
 ในการไดม้าซึง่ Super KPIs นัน้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นเจา้ของทีน่ าไปสู่การพฒันาร่วมกนัอย่างมพีลงั 
มจธ. จงึใหทุ้กหน่วยงานเสนอตวับ่งชีต้ามจดุแขง็และความถนดัของตนเองทีแ่ตกต่างกนัแต่เมื่อประกอบกนัแลว้
บรรลุเป้าหมายคุณภาพทีสุ่ดขององคก์ร ซึง่ ณ ปจัจบุนัสรปุเป็นตวับ่งชีร้ะดบัมหาวทิยาลยั 25 ตวับ่งชี ้(เอกสาร
หมายเลข 9.1.5.1) โดยทศิทางการพฒันาทีม่ ีSuper KPIs ก าหนดทศิทางนี้ไดผ้่านความเหน็ชอบจากสภา
มหาวทิยาลยัว่า มจธ. ไดพ้ฒันาระบบคุณภาพในทศิทางทีเ่หมาะสม (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2)  
 ถงึแม ้Super KPIs จะยงัไม่สมบูรณ์แต่ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการพฒันาเพื่อสรา้งคุณภาพตามวธิกีาร
ของ มจธ. แต่เป็นขบัเคลื่อนสู่ทศิทางใหมข่อง มจธ.อยา่งเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไปเพื่อก้าวสู่การบรหิารเชงิ
รกุโดยค านึงถงึคุณภาพในทุกส่วน เนื่องดว้ย มจธ.มแีนวคดิว่าการพฒันาใหเ้กดิคุณภาพอย่างยัง่ยนืนัน้ควรเริม่
จากการใหค้วามรูแ้ละการสรา้งความเขา้ใจตรงกนัดา้นคุณภาพในระดบัพืน้ฐานโดยมุ่งหวงัการสื่อสารตรงกนัทัว่
ทัง้องคก์รทีมุ่ง่สู่คุณภาพในทศิทางเดยีวกนั โดยในปีการศกึษา 2554 ตามแผนทีด่ก้ าหนดไว้เป็นการด าเนินการ
พฒันาคุณภาพใน ระยะที่ 2 คอืการส่งเสรมิทัง้ในส่วนของการท าความเขา้ใจ TQM ภายใต้กรอบการบรหิาร 
EdPEx โดยเน้นการท าความเขา้ใจในแนวความคดิหลกัของ TQM ได้แก่แนวความคดิด้านลูกคา้ (customer) 
แนวความคดิด้านกระบวนงานหลกั (D-P-S-R) และกระบวนการจดัการ (P-D-C-A) แนวความคดิการ
ด าเนินการดว้ยหลกั pull system ใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสูงและระดบักลางเพื่อความเขา้ใจถงึความแตกต่างของ
ทัง้ 2 กระบวนการ ทีน่ าไปสู่การชี้ประเดน็ปญัหา การค้นหาสาเหตุ และการแก้ปญัหาได้เหมาะสมกบับทบาท
และความรบัผดิชอบ เนื่องดว้ยกระบวนการทัง้ 2 (D-P-S-R และ P-D-C-A ) มธีรรมชาตขิองการท างานและ
การจดัการปญัหาต่างกนั ซึง่มกีารด าเนินการทีน่ าไปสู่การพฒันาดงัไดก้ล่าวแลว้ในเกณฑข์อ้ 4 โดยสามรถสรุป
ภาพรวมของการขบัเคลื่อนการพฒันาในส่วนต่างๆทีจ่ะท าใหบ้รรลุ Super KPIs ต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

 การถ่ายทอดความรูเ้พื่อความเขา้ใจและการสื่อสารตรงกนัเรือ่งคุณภาพและ KMUTT’s TQM  
Model ทัว่ทัง้องคก์ร เรือ่ง TQM, customer and quality concepts 
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o การสรา้งนกัวชิาการดา้นคุณภาพใหทุ้กหน่วยงานระดบัคณะ/กอง – โครงการ Train the  
Trainers รุน่ที ่1 และ 2 

o การสรา้งผูช้่วยขบัเคลื่อนการด าเนินงาน TQM ระดบัคณะ/กอง – โครงการอบรม  
Facilitators 

o การเยีย่มหน่วยงานเพื่อทบทวนความเขา้ใจในการด าเนินงานดา้น TQM ภายใตก้รอบ 
EdPEx 

o การใหค้วามรูพ้นกังานใหมส่ายวชิาการในโครงการ New Academic Staff (NAS) 
 การเรยีนรูก้รอบ EdPEx ผ่านเกณฑ ์TQA (Thailand Quality Award) หรอืเกณฑภ์าษาไทย 

ของ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award โดย EdPEx = MBNQA ดา้นการศกึษา)  
o การอบรม TQA  
o การศกึษาดงูานองคก์รทีป่ระยกุต ์TQA 

 การด าเนินการดา้น TQM ในหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัหมวดต่างๆภายใตก้รอบ EdPEx  
o อบรมเชงิปฏบิตักิารผูเ้กีย่วขอ้งในหมวด 2 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์– กองแผนงาน 
o อบรมเชงิปฏบิตักิารผูเ้กีย่วขอ้งในหมวด 5 การมุง่เน้นบุคลากร – ส่วนพฒันาทรพัยาการ 

บุคคล 
 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู (Academic Management Staffs;  

AMS for KMUTT Executives) และภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น Capacity Enhancement for Management 
(CEM) เพื่อนิยามปญัหาเชงิคุณภาพ และใชเ้ครือ่งมอืการบรหิาร คน – คลงั – แผน ดงัต่อไปนี้ 

o หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์– เครือ่งมอืดา้นแผน 
o หมวด 5 การมุง่เน้นบุคลากร – เครือ่งมอืดา้นบุคคล 
o หมวด 6 การมุง่เน้นกระบวนการ– เครือ่งมอืดา้นคลงั 
o หมวด 7 ผลลพัธ ์– การนยิามปญัหาเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพของ output/outcome 
ทัง้นี้ 
o หมวด 1 การน าองคก์ร – ดงัรายละเอยีดในตวับ่งชีท้ี ่1.1 
o หมวด 3 การมุง่เน้นลกูคา้ – ด าเนินการในพนัธกจิของ มจธ. ดงัตวัอยา่งในเกณฑข์อ้ 7 
o หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้– ดงัรายละเอยีดในตวับ่งชีท้ี ่7.2  

 
กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รสู่เป้าหมายการประกนัคุณภาพตาม KMUTT’s TQM 

Model เฉพาะในรอบปีการศกึษา 2554 แสดงในตารางดา้นล่าง  
 

กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 
1. TQM for HR Phase I (ปีงบประมาณ 2555) (เอกสาร

หมายเลข 9.1.5.3)  
 

ครัง้ที ่8: วนัที ่22 สงิหาคม 2555 
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กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 
2. TQM for HR Phase II (ปีงบประมาณ 2556) (เอกสาร

หมายเลข 9.1.5.4) 
 

ครัง้ที ่1: วนัที ่2 พฤศจกิายน 2555 
ครัง้ที ่2: วนัที ่16 พฤศจกิายน 2555  
ครัง้ที ่3: วนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 
ครัง้ที ่4: วนัที ่27 ธนัวาคม 2555  
ครัง้ที ่5: วนัที ่4 มนีาคม 2556  
ครัง้ที ่6: วนัที ่2 พฤษภาคม 2556  
ครัง้ที ่7: วนัที ่2 กรกฎาคม  2556  
   

3. โครงการ Train the Trainer รุ่นท่ี 2 ส าหรบัหน่วยงาน
สนบัสนุน (เอกสารหมายเลข 9.1.5.5)  

ครัง้ที่ 1 - 3 การบรรยายหลกัการและแนวความคดิ
ของ TQM แนวความคดิด้านลูกค้า การ
นิยามคุณภาพและกระบวนการทางธุรกจิ
และการจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ 

ครัง้ที ่4 - 5 น าเสนอ case study 
 
ครัง้ที ่6 สอบวดัความรู ้

 

 
 
ครัง้ที ่1: วนัที ่9 ตุลาคม 2555 
ครัง้ที ่2: วนัที ่16 ตุลาคม 2555 
ครัง้ที ่3: วนัที ่30 ตุลาคม 2555 
 
ครัง้ที ่4: วนัที ่22 พฤศจกิายน 2555 
ครัง้ที ่5: วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 
ครัง้ที ่6: วนัที ่18 ธนัวาคม 2555 
ครัง้ที ่7: วนัที ่1 กรกฎาคม 2556  
 

4. TQM ส าหรบั กองแผนงาน (เอกสารหมายเลข 9.1.5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase I :การสรา้งองคค์วามรู ้
ครัง้ที ่1: วนัที ่11 ตุลาคม 2555 
ครัง้ที ่2: วนัที ่25 ตุลาคม 2555 
 
Phase II :การสรา้งความเขา้ใจ-
Project based training   
ครัง้ที ่1: วนัที ่10 มกราคม 2556 
ครัง้ที ่2: วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556 
ครัง้ที ่3: วนัที ่27 มนีาคม 2556 
ครัง้ที ่4: วนัที ่24 เมษายน 2556 
ครัง้ที ่5: วนัที ่30 พฤษภาคม 2556 
ครัง้ที ่6: วนัที ่28 มถุินายน 2556 
ครัง้ที ่7: วนัที ่18 กรกฎาคม 2556 
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กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 
5. โครงการฝึกอบรม  Facilitator (Phase I) (เอกสาร

หมายเลข 9.1.5.7) 
ครัง้ที ่1: วนัที ่17 มถุินายน 2556 

ครัง้ที ่2: วนัที ่18 มถุินายน 2556 
ครัง้ที ่3: วนัที ่25 กรกฎาคม 2556 
 
 

6. โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The NAS-
NEW Academic Staffs) รุ่นที่ 3 โดยไดม้กีารบรรยาย
เกี่ยวกบั TQM และ Q Concept (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.8) 

วนัที ่31 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์
2556 

7. โครงการการฝึกอบรม TQA Criteria (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.9) 

ครัง้ที ่1: วนัที ่8 ตุลาคม 2555 
ครัง้ที ่2: วนัที ่15 ตุลาคม 2555 

8. โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (เอกสารหมายเลข 9.1.5.10) 

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 

9. ประชุมสรปุโครงการศกึษาดงูาน บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อถอดบทเรยีน (เอกสาร
หมายเลข 9.1.5.11) 
 

วนัที ่4 มกราคม 2556 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและ
ระดบัสูง Capacity Enhancement for Management 
(CEM)  (เอกสารหมายเลข 9.1.5.12)  

ครัง้ที ่1: วนัที ่19 ธนัวาคม 2555 
ครัง้ที ่2: วนัที ่7 มกราคม 2556 
ครัง้ที ่3: วนัที ่8 มกราคม 2556 
ครัง้ที ่4: วนัที ่29 มกราคม 2556 
ครัง้ที ่5: วนัที ่30 มกราคม 2556 
ครัง้ที ่6: วนัที ่5 มนีาคม 2556 
ครัง้ที ่7: วนัที ่6 มนีาคม 2556 
 

 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 
องคป์ระกอบคณุภาพ 
 งานประกนัคุณภาพการศกึษาและภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ไดร้่วมกนั
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานระดบัคณะและสถาบนั 
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โดยมรีะบบฐานขอ้มลูงานประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ 9 องคป์ระกอบ 
อ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะและสถาบนั โดยระบบสามารถ
คาดการณ์จากการจ าแนกสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึสถานะความพรอ้มของขอ้มลูจากส ี ประกอบดว้ยสแีดง สเีหลอืง 
และสเีขยีว ซึง่ระบบฐานขอ้มลูสามารถเรยีกดูรายการออกเป็นรายงานขอ้มลูสรุปในแต่ละองคป์ระกอบได้ตัง้แต่
ระดบัสถาบนัจนถงึระดบัภาควชิา และยงัสามารถถ่ายโอนขอ้มลูไปยงัระบบ CHEQA Online ของสกอ. ไดใ้น
บางองค์ประกอบ โดยที่คณะไม่ต้องท าการบนัทกึขอ้มูลซ ้า เพื่อเป็นการลดปรมิาณงานและเพิม่ความถูกต้อง
มากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 9.1.6.1)   
 อกีทัง้มรีะบบฐานขอ้มลู KISS (KMUTT Information Service System) (เอกสารหมายเลข 9.1.6.2) 
เป็นระบบ Web Service ที่พฒันาขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล และ
ผู้บรหิารใช้ข้อมูลในการก าหนดนโยบาย แผนงาน บรหิารจดัการ เพื่อประกอบการตัดสนิใจ ทัง้นี้หลกัการ
ท างานของระบบ KISS จะท าการดงึขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มูลหลกัของมหาวทิยาลยั ได้แก่ Axapta, ACIS, 
HPB และฐานขอ้มูลเพื่อการวจิยัมาใช้ในการประมวลผลและการออกรายงาน ส าหรบักลไกการท างานของ
ระบบ KISS แสดงเป็นแผนผงั ดงันี้ 

  

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ช้ 
บณัฑิต และผูใ้ช้บริการตามพนัธกิจของสถาบนั 
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 กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการคุณภาพการ
ใหบ้รกิารตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั คอื การจดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการ โดยมกีลไก
ใหผู้ร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามสี่วนรว่มในกลไกการประกนัคุณภาพ ดงันี้ 
 ในการจดัการศกึษา มจธ. ด าเนินการโดยผ่านกลไกการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา 
ซึง่มรีอบการประเมนิทุกภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.1 – 9.1.7.2) การส ารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อการบรกิารของ “แหล่งการเรยีนรู้” หรอืส านักหอสมุด มจธ. (เอกสารหมายเลข 9.1.7.3) และ
ช่องทางการร้องทุกขข์องศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข ์https://hermes.kmutt.ac.th/complain/ ซึ่งสามารถเข้าถึง 
ผ่าน website ของ มจธ. http://www2.kmutt.ac.th/ โดยเลือก “ส าหรับนักศึกษาปจัจุบัน” เพื่อเข้าสู่ 
http://www2.kmutt.ac.th/thai/CUR_STU/index.html และเลอืก “รบัเรื่องราวรอ้งทุกข์” ซึ่งเรื่องราวเหล่านัน้จะ
ไดร้บัการส่งต่อไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งโดยบางความหน็ถูกใชไ้ปในการจดัการศกึษา   
 มจธ.ตระหนกัว่าขอ้มลูจากรปูแบบของการสื่อสารทางเดยีวนัน้ไมเ่พยีงพอ ในรปูแบบของการสื่อสาร 
2 ทาง มจธ.ไดด้ าเนินการผ่านกลไกอาจารยท์ีป่รกึษา ตลอดจนการพูดคุยระหว่างผูแ้ทนนักศกึษาและผูบ้รหิาร
ผ่านทีป่ระชุมโครงการ 6+1 Flagships track 3 ครัง้ที ่8 ซึง่การประชุมครัง้นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมความ
คดิเหน็และรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากกลุ่มนักศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) นอกจากนี้ยงัได้ประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติโดยมกีองแผนงานเป็นผูส้่งแบบส ารวจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. 
ไปปฏบิตัิงานอยู่ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.5) ส าหรบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากช่องทางดงักล่าวข้างต้นจะถูก
น าไปใช้ออกแบบและปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึน้  
 ดา้นการวจิยั มจธ. ด าเนินการโดยผ่านกลไกการตดิตามงานวจิยัของเจา้ของทุนวจิยั การประเมนิ
คุณภาพของเจา้ของทุนวจิยัเมื่อไดร้บัผลงานหรอืรายงานวจิยั ตลอดจนตดิตามประสทิธภิาพการใชเ้งนิวจิยัทุก
เดอืน  
 ในส่วนของการบรกิารวชิาการ มจธ. ด าเนินการให้บรกิารวชิาการโดยผ่านหน่วยงานกลางของ
มหาวทิยาลยั คอื ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวท.) สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ (สรบ.) และส านักสวนอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รบับริการจะมีการประเมินคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานผ่านแบบประเมนิความพงึพอใจของงานรบัจา้งที่หน่วยงานทัง้ 3 ไดด้ าเนินการ (เอกสารหมายเลข 
9.1.7.7 – 9.1.7.8) 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั และมี
กิจกรรมร่วมกนั 

การที ่มจธ. เลอืกทีจ่ะสรา้งคุณภาพในเชงิรกุโดยใช ้KMUTT’s TQM Model การถอดบทเรยีนในทุก
มติจิากทุกภาคส่วนเพื่อการประกนัคุณภาพจงึมคีวามส าคญั งานประกนัคุณภาพจงึได้จดัให้มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูท้ ัง้จากภาคเอกชนและภาครฐัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ งานประกนัคุณภาพฯ จงึได้จดักิจกรรม
การศกึษาดูงานบรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ.สระบุร ี ในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2555 
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(เอกสารหมายเลข 9.1.8.1) ซึ่งเป็นบรษิัทที่มแีนวปฏบิตัิที่ดใีนการบรหิารจดัการองค์กรตามแนวทาง TQA 
Criteria  เพื่อให้ผู้บรหิารและอาจารย์ผู้รบัผดิชอบการพฒันาระบบคุณภาพระดบัคณะได้ถอดบทเรยีนจาก
องคก์รทีม่ปีระสบการณ์ และประสบความส าเรจ็ในการพฒันาองคก์รโดยประยกุตก์รอบแนวคดิของ TQA 

นอกจกานี้เพื่อเข้าใจถงึการประยุกต์ทฤษฎีของเครื่องมอืต่างๆในศาสตรด์้านคุณภาพงานประกนั
คุณภาพการศกึษา มจธ. ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการศกึษาดูงาน Big Cleaning Day ของบรษิทั เอสแอนดเ์จ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัในเครอืสหพฒันฯ เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2555 เพื่อ
เพิม่ประสบการณ์ใหก้บับุคลากร QA เหน็ถงึการประยุกต์ 5ส ในภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์จากการศกึษาดู
งานในครัง้นัน้นอกจากบุคลากรของงานประกนัคุณภาพการศกึษา จะไดร้บัความรูเ้รื่องการประยุกต์ใช้ 5 ส ใน
ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยงัท าให้เหน็ถงึประโยชน์ของการมองกระบวนการอย่างเป็นระบบและผลกระทบของ
ผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอลกูคา้อกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 9.1.8.2)  

ส าหรบัเครือข่ายสถาบันการศึกษานัน้งานประกันคุณภาพการศึกษา มจธ. ได้มีบทบาทใน 3 
เครอืขา่ยดงัต่อไปนี้ มจธ. ไดเ้ขา้รว่มเป็นเครอืข่าย QA forum ของทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
โดยเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล และร่วมหารอืเพื่อการพฒันางานประกนัคุณภาพ ซึ่งมกีาร
ประชุมตามความเหมาะสมโดยในปี 2556 มกีารประชุมดงัรายละเอยีดในเอกสารรายงานการประชุม (เอกสาร
หมายเลข 9.1.8.3 - 9.1.8.5)   

มจธ.ยังเป็นเครือข่ายในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั (ทอมก.) (เอกสารหมายเลข 9.1.8.5) เครอืข่ายดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร กจิกรรม และแนวปฏบิตัทิี่ดดี้านการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในแต่ละ
มหาวทิยาลยั ซึง่แต่ละมหาวทิยาลยัจะหมุนเวยีนเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพซึง่ก่อนจะมกีารประชุมฯ เจา้ภาพจะมี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ย โดยมรีอบการประชุมประมาณ 3 เดอืน/ครัง้ (เอกสารหมายเลข 9.1.8.7 – 9.1.8.10) 
ในปีทีผ่่านมา มจธ. เป็นเจา้ภาพคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาของ ทอมก. จงึเป็นกรรมการทีป่ระชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ (ทอมก.) โดยต าแหน่ง ซึ่งการประชุมดงักล่าวมีรอบการประชุม
ประมาณทุก 2 เดอืน (เอกสารหมายเลข 9.1.8.11)  
 นอกจากนี้ มจธ. ไดเ้ป็นสถาบนัแม่ข่ายในเครอืข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่างเชงิ
ประเดน็การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (C-IQA) มสีมาชกิ 31 สถาบนั เครอืข่ายดงักล่าวสนับสนุนการใช้
องคค์วามรูแ้ละทรพัยากรรว่มกนัของสถาบนัสมาชกิ ตลอดจนแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพ ในการ
จดักจิกรรมต่างๆไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจาก สกอ. มรีอบการประชุมโดยประมาณทุก 3 เดอืน (เอกสาร
หมายเลข 9.1.8.12 - 9.1.8.14) กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการสรา้งความเขา้ใจในตวับ่งชี้และเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพภายใน (ภาษาองักฤษ) (เอกสารหมายเลข 9.1.8.15) โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละระดม
ความคิดเห็น เพื่อจัดท าข้อเ สนอแนะการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.8.16) โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
(เอกสารหมายเลข 9.1.8.17) โครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลกัการประกันคุณภาพ
การศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.8.18)    
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9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที ่มจธ. ไดใ้ช ้KMUTT’s TQM Model ทีน่ าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพ
หรอื TQM มาใชบู้รณาการระบบภายใต้กรอบตามเกณฑ ์ EdPEx ดงัไดก้ล่าวมาแลว้นัน้ งานประกนัคุณภาพ
การศกึษา มจธ. จงึได้รบัเกยีรตจิากมหาวทิยาลยัแสตมฟอรด์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มหาวทิยาลยัสยาม 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพเขา้ศกึษาดูงานในวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2556 (เอกสารหมายเลข 
9.1.9.1) วนัที1่9 มนีาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.2) วนัที ่26 มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.3) 
และวนัที ่25 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.4) ตามล าดบั โดยมกีารถอดบทเรยีนจากประสบการณ์
ทัง้ในส่วนของการด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพและการเข้ารบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกตามเกณฑท์ีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้งักล่าวท าใหท้ัง้ผูเ้ยีย่มและผูถู้กเยีย่มไดแ้นวคดิ
ละแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน  

นอกจากนี้ในการที่คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสนได้จดั
โครงการการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรบังานประกันคุณภาพในปจัจุบนัและอนาคต ในวนัที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน มคีวามรู ้ความเขา้ใจ รบัทราบถงึแนวโน้มและทศิทางการ
เปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่างๆ ที่จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
สถาบนัการศกึษาในปจัจบุนัและอนาคต และเพื่อใหต้ระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตวัเองต่องานประกนัคุณภาพ
การศกึษาและเตรยีมรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการวาง
แผนการท างานในหน้าที่ความรบัผดิชอบ เพื่อการพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 
หน่วยงานดงักล่าวไดเ้รยีนเชญิ ดร.นนัทน์ ถาวรงักูร ผูช่้วยอธกิารบดฝีา่ยประกนัคุณภาพ มจธ. เป็นวทิยากรใน
โครงการดงักล่าวเพื่อบรรยายถงึการด าเนินงานประกนัคุณภาพตาม KMUTT’s TQM Model และแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้ร ือ่งการจดัอนัดบัของสถาบนัจดัอนัดบัต่างๆ (เอกสารหมายเลข 9.1.9.5)    
 งานประกนัคุณภาพการศกึษายงัไดจ้ดัท า QA NEWS ซึง่เป็นจดหมายข่าวทีไ่ดร้วบรวมกจิกรรมทีง่าน
ประกนัคุณภาพไดจ้ดัและมสี่วนรว่ม รวมถงึไดม้กีารสอดแทรกความรูด้า้นการประกนัคุณภาพ เพื่อใหผู้ส้นใจใน
ทุกหน่วยงานไดเ้รยีนรูต้ลอดจนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (เอกสารหมายเลข 9.1.9.6 – 9.1.9.7) ตลอดจนไดใ้ห ้
นักศกึษาปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวศิวกรรมคุณภาพ มจธ. มา
ศกึษาขอ้มลูภายในหน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อท าวทิยานิพนธ์ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ดว้ย  
  
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [9 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
9.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างคู่มือ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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มหาวทิยาลยั 

9.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มอื เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

มหาวทิยาลยัครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 

9.1.1.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพ 

9.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่

2 

9.1.1.5 รายงานผลการประเมนิตาเกณฑ ์Mini TQA ปี 2552 

9.1.1.6 รายงานประจ าปี 2548  

9.1.1.7 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานโครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน 

9.1.1.8 โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

9.1.1.9 แผนกจิกรรมโครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานปีงบประมาณ 2555 และปี 

2556 

9.1.1.10 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพในการท างาน ครัง้ที ่

18 - 26 

9.1.1.11 รายงานผลการศกึษาดงูานที ่สวทช. 

9.1.1.12 เอกสารประกอบการบรรยายการดูงานที ่สวทช. 

9.1.1.13 โปสเตอรก์จิกรรม show & share ครัง้ที ่2 

9.1.2.1 ตวัอยา่งรายงานการประชุม (ทีร่ะบุว่าอธกิารบดใีหน้โยบายเรือ่งระบบประกนัคุณภาพ) 

9.1.2.2 KMUTT’s TQM Model 

9.1.2.3 บทสรปุผูบ้รหิาร การสมัมนาสภามหาวทิยาลยัรว่มกบัผูบ้รหิาร มจธ. ครัง้ที ่17    

9.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มอื เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

มหาวทิยาลยัครัง้ที ่1 

9.1.2.5 บนัทกึขอ้ความเชญิเขา้รว่มอบรมการเขยีนโครงรา่งองคก์ร 

9.1.2.6 เอกสารประกอบการอบรมการเขยีนโครงรา่งองคก์ร 

9.1.3.1 มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีครัง้ที ่146 

9.1.3.2 เกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษา (Core of Honor) 

9.1.3.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2554 

9.1.3.4 แผนปฏบิตักิารด้านพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีพ.ศ. 

2555 - 2559 

9.1.3.5 คู่มอืการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี2554 - 2555 
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9.1.3.6 ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2555 - 2556 

9.1.4.1 สรุปผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิของ สกอ. รอบการประเมนิปี 2554 ระดบั

สถาบนั 

9.1.4.2 สรุปจุดแขง็ / แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา / ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง ตามราย

องคป์ระกอบคุณภาพ 

9.1.4.3 มตปิระชุมสภาวชิาการ ครัง้ที ่11/2555 

9.1.4.4 ตวัอยา่งการน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุของคณะ  

9.1.4.5 โครงการอบรมผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้

9.1.4.6 เอกสารสรปุการ workshop โครงการอบรมผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้

9.1.4.7 บนัทกึขอ้ความการแจง้ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

9.1.4.8 ใบรบัรองมาตรฐานการศกึษารอบสาม จาก สมศ. 

9.1.4.9 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่163 (หน้า 5) และ 165 (หน้า 5) 

9.1.4.10 ค าสัง่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ที่  0193/2555 เ รื่ อ งแ ต่งตั ้ง

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษานอกทีต่ ัง้ 

9.1.4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษานอกทีต่ ัง้ ครัง้ที ่2 และ 3 

9.1.4.12 การตรวจประเมนิการจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ของ สกอ. 

9.1.4.13 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เรื่อง เกณฑก์ารเปิดศูนยก์ารศกึษา

นอกสถานทีต่ ัง้ พ.ศ. 2556 

9.1.4.14 ตารางเวลาการเสวนาคณะ 

9.1.4.15 สรปุขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากเสวนา 

9.1.4.16 ตารางผูส้งัเกตการณ์ของงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

9.1.4.17 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2555 

9.1.4.18 เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จงคู่มอืประเมนิคุณภาพ มจธ. ครัง้ที ่1/2556 

9.1.4.19 คู่มอืประเมนิคุณภาพ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี2555 

9.1.4.20 โครงการฟ้ืนความรูเ้พื่อความมมีาตรฐานในการประเมนิคุณภาพ 

9.1.4.21 บนัทึกข้อความขอจดัฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลกัสตูร 2 รุน่ที ่4 

9.1.4.22 บนัทกึขอ้ความการพจิารณาส่งบุคลากรประจ าคณะเขา้รบัการฝึกอบรมผูป้ระเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน หลกัสตูร 2 รุน่ที ่4 

9.1.4.23 เชญิประชุมตดิตามความกา้วหน้าผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้ครัง้ที ่1 และ 2 
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9.1.4.24 แผนพฒันาคุณภาพตามแนวคดิของการบรหิารคุณภาพแบบองคร์วม (TQM) 

9.1.4.25 โครงการฝึกอบรม Train the Trainer 

9.1.4.26 โครงการ Train the Trainer หน่วยงานสนบัสนุน 

9.1.4.27 สรปุแผน TQM ของคณะ 

9.1.4.28 โครงการฝึกอบรม  Facilitator (Phase I) 

9.1.4.29 ตารางการพบคณบด ี

9.1.4.30 เอกสารประกอบการพบปะพดูคุยระหว่างงานประกนัฯ และผูบ้รหิารคณะ 

9.1.4.31 รายงานการประชุมหน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษาครัง้ที ่35 - 50 

9.1.4.32 อเีมลลแ์จง้ก าหนดการสอบขอ้เขยีนเพิม่เตมิในโครงการ Train the Trainer รุน่ 2 

9.1.4.33 เอกสาร Abstact ประกอบ International Conference on QA Culture ของ สมศ. 

9.1.5.1 เอกสาร Super KPI ทัง้ 25 ตวั ของ มจธ. 

9.1.5.2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่165 (หน้า 5) 

9.1.5.3 โครงการ TQM for HR Phase I 

9.1.5.4 โครงการ TQM for HR Phase II 

9.1.5.5 โครงการ Train the Trainer หน่วยงานสนบัสนุน 

9.1.5.6 โครงการ TQM ส าหรบักองแผนงาน 

9.1.5.7 โครงการฝึกอบรม  Facilitator (Phase I) 

9.1.5.8 โครงการ NAS 

9.1.5.9 โครงการการฝึกอบรม TQA Criteria  

9.1.5.10 โครงการศกึษาดงูาน บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9.1.5.11 เอกสารประกอบประชุมสรุปโครงการศกึษาดูงาน บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  

9.1.5.12 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู (AMS หรอื CEM) 

9.1.6.1 ตวัอยา่งระบบฐานขอ้มลูเพื่อเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 

9.1.6.2 ตวัอยา่ง website ของระบบ KISS 

9.1.7.1 ตวัอยา่งแบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา  

9.1.7.2 ผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 

9.1.7.3 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ ปีการศกึษา 2555 

9.1.7.4 สรปุการประชุมสมัมนา โครงการ 6+1 Flagships Track 3 ครัง้ที ่8 

9.1.7.5 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนายจา้ง 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

9 - 20 บทที ่2 

9.1.7.6 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารวชิาการของ สวท. 

9.1.7.7 ผลส ารวจความพงึพอใจงานทดสอบ วเิคราะห ์สอบเทยีบ ประจ าปี 2555   

9.1.7.8 รายงานการตดิตามประเมนิผลผ่านการอบรมในโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรกัษ์

พลงังานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 

9.1.8.1 โครงการศกึษาดงูาน บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9.1.8.2 สรปุรายงานการประชุมหน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่55 

9.1.8.3 รายงานการประชุมทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) QA Forum ครัง้ที ่1/2556 

9.1.8.4 รายงานการประชุมทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) QA Forum ครัง้ที ่2/2556 

9.1.8.5 รายงานการประชุมทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) QA Forum ครัง้ที ่3/2556 

9.1.8.6 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก  

9.1.8.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่3/2555 

9.1.8.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่1/2556  

9.1.8.9 หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที่ 2/2556 

9.1.8.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที่ 2/2556 

9.1.8.11 รายงานการประชุม ทอมก ครัง้ที ่4/2556 

9.1.8.12 รายงานการประชุม C-IQA ครัง้ที ่1/2556 

9.1.8.13 รายงานการประชุม C-IQA ครัง้ที ่2/2556 

9.1.8.14 รายงานการประชุม C-IQA ครัง้ที ่3/2556 

9.1.8.15 โครงการสรา้งความเขา้ใจในตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายใน (ภาษาองักฤษ) 

9.1.8.16 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละระดมความคดิเหน็ 

9.1.8.17 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ ์EdPEx 

9.1.8.18 โครงการประกวดกจิกรรมนกัศกึษาทีบ่รูณาการหลกัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

9.1.9.1 หนังสอืขอความอนุเคราะหศ์กึษาดูงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัแสตม

ฟอรด์ 

9.1.9.2 หนงัสอืขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

ยะลา 

9.1.9.3 หนงัสอืขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัสยาม 

9.1.9.4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 

9.1.9.5 หนังสอืขอความอนุเคราะห์บรรยายประกนัคุณภาพในโครงการ “การเตรยีมความพรอ้ม
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องค์กรเพื่อรองรบังานประกนัคุณภาพในปจัจุบนัและอนาคต” จากคณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 

9.1.9.6 QA NEWS ประจ าเดอืนมถุินายน 

9.1.9.7 QA NEWS ประจ าเดอืนกรกฎาคม 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  
ผลการด าเนินงาน : 
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

 
ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   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 
452.50 

64.50 5.00 
701.50 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
159.00 

22.67 3.78 
701.50 

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 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 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 
301,008,118.91 

4.62 
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 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

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

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

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 9 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 5.00 

รวมคะแนนการประเมิน   4.71 
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 

  
  
  
  

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.59 3.75 5.00 4.22 การด าเนินงานระดบัดี 

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.62 5.00 - 4.87 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 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.60 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
 

  
  
  
  

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2   

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.60 4.44 - 4.49 การด าเนินงานระดบัดี 

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.60 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
 
 
 
 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 

  
  
  
  

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.67 - 4.70 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านการเงิน 4.62 5.00 - 4.81 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.39 5.00 - 4.70 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.60 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   (2) ด้านวิชาการ 4.39 3.33 - 3.76 การด าเนินงานระดบัดี 

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.59 4.50 - 4.52 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   (2) ด้านการวิจยั 4.62 5.00 - 4.87 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

4.62 5.00 5.00 4.96 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.60 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตารางผลการประเมินรายตวับ่งช้ี สมศ. 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่1 รอ้ยละ 70 1,881 / 2,233 * 100 84.24 บรรลุเป้าหมาย 4.21 

ตวับ่งชีท้ี ่2 3.51 - 4.10 บรรลุเป้าหมาย 4.10 

ตวับ่งชีท้ี ่3 รอ้ยละ 25 310.75 / 1.026 * 100 30.29 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่4 รอ้ยละ 50 95 / 49 * 100 193.88 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 4.58 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชีท้ี ่5 รอ้ยละ 20 382.25 / 724 * 100 52.80 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่6 รอ้ยละ 20 134 / 724 * 100 18.51 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

4.63 

ตวับ่งชีท้ี ่7 รอ้ยละ 10 83 / 724 * 100 11.46 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 4.88 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชีท้ี ่8 รอ้ยละ 30 130 / 198 *100 65.66 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่9 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่10 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่11 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.81 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งชีท้ี ่12 4 4.68 บรรลุเป้าหมาย 4.68 

ตวับ่งชีท้ี ่13         
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ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ตวับ่งชีท้ี ่14 4.50  3,401.5 / 701.5  4.85 บรรลุเป้าหมาย 4.04 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 4.36 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.74 
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สรปุประเดน็จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มกีารจดัท าแผนกลยุทธฉ์บบัที ่11 โดยถอดจากแผนพฒันา มจธ. ระยะยาว 15 ปี (KMUTT 

Roadmap 2020) ซึง่มคีวามเชื่อมต่อกบัแผนกลยุทธฉ์บบัที ่10 ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงกบันโยบายของรฐับาล 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบั
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาระดับประเทศอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการท างานของ
มหาวทิยาลยั ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัยงัคงมกีารพฒันาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกรอบ
และทศิทางทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้

2. ประชาคมของ มจธ. ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยั ซึง่ส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของและมสี่วนรว่มในการพฒันามหาวทิยาลยั 

3. มจธ. มกีารก าหนด Super KPI เป็นกลไกการกระจายเป้าหมายของมหาวทิยาลยัทัง้ 6 ดา้น ลงสู่
คณะ ส านักงาน หรอืสถาบนั ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมอืในการวดัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกบั
นโยบายและเป้าหมายหลกัตามแผนกลยุทธฉ์บบัที ่11 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน 

โดยเฉพาะกระบวนการเรยีนการสอนทีม่รีปูแบบ Active Learning หรอื Problem/Project Based Learning 
หรอื Case Study ตลอดจนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการกบัภาคอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning, WIL) 
ซึง่ช่วยสรา้งเพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะการแกป้ญัหาและการปฏบิตังิานจรงิในสถานปฏบิตังิาน 

2. มจธ. มกีารส่งเสรมิศกัยภาพด้านการเรยีนรูต้ลอดชวีติให้แก่นักศกึษา โดยพฒันาสภาพแวดล้อม
และพื้นทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้(Learning Space) รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรูห้รอืสื่อการ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ทัว่ทัง้มหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
(Engagement) แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. มจธ. ควรน าผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษามาเชื่อมโยงกบัการจดัท าแผนการ

พฒันาอาจารยท์ัง้ดา้นเทคนิคการสอน การวจิยั และการวดัผล 
2. มจธ. ควรพฒันาหรอืก าหนดตวัชี้วดัของโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาทีส่ะทอ้น Code of Honor ซึง่จะช่วยใหม้หาวทิยาลยัมขีอ้มลูส าหรบัการปรบั
หรอืเพิม่โครงการหรอืกจิกรรมการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษา 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

3 - 10 บทที ่3 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
  

จดุแขง็ 
1. มจธ. มงีานวจิยัที่มผีลกระทบสูงและท างานใกล้ชดิกบัภาครฐัและภาคเอกชน โดยเน้นการท างาน

วจิยัเชงิบูรณาการในสหสาขาวชิาที่เน้นงานวจิยัด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยวีศิวกรรม และกลุ่ม
ชวีภาพและอาหาร ตลอดจนมกีลไกการบรหิารงานวจิยัในรปูแบบของคลสัเตอร์ (R&D Cluster) ซึง่ช่วยต่อยอด
และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

2. มจธ. มผีลงานวิจยัตีพมิพ์ทไีด้รบัการยอมรบัจากแวดวงวชิาการที่เกี่ยวข้องทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาตเิป็นจ านวนมาก 

3. มจธ. มกีารจดัปจัจยัส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัเพื่อให้เกดิความคล่องตวัและจูงใจให้อาจารย์
และนักวจิยัท าวจิยัในมหาวทิยาลยัอย่างกว้างขวาง อาท ิการจดัสรรต าแหน่งเพื่อการวจิยัและบรกิาร การ
ก าหนดเกณฑเ์พื่อจดัสรรงบประมาณสนับสนุนงานวจิยั การลงทุนครุภณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั  
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรมมีาตรการส่งเสรมิให้อาจารยแ์ละนักวจิยัทัว่ทัง้มหาวทิยาลยัมกีารวเิคราะห์และสงัเคราะห์

ความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้
 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็ 
 มจธ. มกีารน าความเชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาช่วยพฒันาชุมชนและ
สงัคม โดยบูรณาการงานดา้นดงักล่าวเขา้กบัการเรยีนการสอน การวจิยั และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ที ่
ก่อให้เกดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างอาจารย์ นักวจิยั นักศกึษา และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้
ชุมชนมฐีานรากทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ขม้แขง็ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 มจธ. ควรเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ แลกเปลี่ยนเรยีนรูถ้ึงความส าเรจ็ และแนวปฏบิตัทิี่ดใีห้แก่องค์กร
ภายนอก เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคมไทยให้ยัง่ยืนภายใต้บรบิทที่
แตกต่างกนั 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 

จดุแขง็ 
มจธ. มนีวตักรรมดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีเ่กดิจากการบูรณาการองคค์วามรูร้่วมกนัระหว่างคณะวชิา

ภายในมหาวทิยาลยัในการพฒันาบา้นพลงังานแสงอาทติย ์SOLAR Decathlon EUROPE 2014 ทีส่ะทอ้น
แนวคดิและวถิชีวีติของบา้นเรอืนไทยในอดตีทีไ่ดร้บัการพฒันาใหใ้ชพ้ลงังานภายในบา้นจากโซลาเซลล ์
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3 - 11 บทที ่3 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัที่มวีสิยัทศัน์และมบีทบาทส าคญัในการให้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อ

การพฒันามหาวทิยาลยัให้มคีวามสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิองสภา
มหาวทิยาลยัยงัมบีทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเพื่อให้เกิดการขบัเคลื่อนและ
ก ากบัตดิตามการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

2. มจธ. มทีมีผูบ้รหิารทีเ่ขม้แขง็ มวีสิยัทศัน์ ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน ตลอดจนผลกัดนัให้
เกดิวฒันธรรมการท างานเป็นทมีโดยผ่านกลไกการประชุมหรอืเสวนาสญัจร 6 + 1 Flagships ทัง้ 3 Track อกี
ทัง้ยงัใชก้ลไกดงักล่าในการสรา้งความเขา้ใจ สื่อสารแผน และถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานของ มจธ. ไปสู่
บุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็ 
มจธ. มกีารจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (แผนด าเนินงานและ

งบประมาณ 1+2) ทีช่่วยใหม้หาวทิยาลยัเตรยีมแผนการด าเนินงานล่วงหน้าโดยพจิารณาจากงบประมาณการ
รายรบัและรายจ่ายที่จ าเป็น และรายจ่ายผูกพนัต่าง ๆ หรอืรายจ่ายอื่น ๆ ส่งผลให้มหาวิทยาลยัสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามศกัยภาพทางการเงนิของมหาวทิยาลยั โดยไม่ละเลยความเสีย่งดา้นการเงนิที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ 
ผู้บรหิารให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบคุณภาพ มนีโยบายส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู้

และความเขา้ใจ ตลอดจนตระหนกัถงึการมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรด าเนินการใหม้กีารบรูณาการการประกนัคุณภาพการศกึษาเขา้กบังานประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 



 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คณะผูจ้ดัท า SAR (Self Assessment Report) 
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1 ภาคผนวก ก 

คณะผูจ้ดัท ำ SAR (Self Assessment Report) 
 

ท่ีปรึกษำ    
รศ.ดร.ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน อธกิารบด ี
ดร.เกษรา วามะศริ ิ ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี
รศ.ดร.สุวทิย ์    เตยี รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ 
ผศ.ดร.ประเสรฐิ  คนัธมานนท ์ รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร 
ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล รองอธกิารบดฝีา่ยการเงนิและทรพัยส์นิ 
อาจารยธ์นิตสรณ์ จริะพรชยั รองอธกิารบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ 
รศ.ดร.บณัฑติ   ฟุ้งธรรมสาร รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 
ผศ.ดร.บณัฑติ   ทพิากร         รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา 
รศ.ดร.เชาวลติ ลิม้มณวีจิติร รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
ผศ.สุภาณี  เลศิไตรรกัษ์ รองอธกิารบดฝีา่ยบุคคล 
ดร.ทศพร         ทองเทีย่ง       ผูช้่วยอธกิารบดวีทิยาเขตราชบุร ี
อาจารยช์ลารตัน์ ชยัสทิธิ ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายบุคคล 
ผศ.ดร มณฑริา นพรตัน์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ 
ดร.วมิลสริ ิ ปรดีาสวสัดิ ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันานกัศกึษา 
   
วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง 
ดร.นันทน์ ถาวรงักูร ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 
ดร.วรีะพนัธุ ์ ชนิวตัร คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.ธรีาพร      ชยัอรณุดกุีล               ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ 
อาจารยม์นตร ี สุภทัทธรรม ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์
ดร.วรรณา  เตม็สริพิจน์ ผูอ้ านวยการส านกังานยุทธศาสตร ์
คุณปรญิดา  เจมิจาตุผล ผูอ้ านวยการส านกังานคลงั 
คุณสมพร  น้อยยาโน ผูอ้ านวยการส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณญาณี ศรแีสน ผูอ้ านวยการส านกังานอ านวยการ 
คุณฉนัทนา  ภู่ธราภรณ์ ผูอ้ านวยการส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณสุวชิยั  เศรษฐเสถยีร ผูอ้ านวยการส านกังานมหาวทิยาลยัสมัพนัธ์ 
คุณสริพิร จกัรวาลพทิกัษ์ หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั 
ดร.ผ่องศร ี   เวสารชั  กลุ่มงานส่งเสรมิและจดัการงานวจิยั 
ผศ.สุชาดา ไชยสวสัดิ ์ ผูจ้ดัการศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม 

ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
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วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณสุเมธ ท่านเจรญิ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
คุณประพนธ ์ เรอืงวุฒชินะพชื รกัษาการผูอ้ านวยการส านักบรหิารอาคารและ

สถานที ่
ผศ.ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ ผูอ้ านวยการส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
รศ.ดร.สกักมน   เทพหสัดนิ ณ อยธุยา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร 
คุณวสิา           เตยี ส านกังานอ านวยการ 
คุณเรอืงอุไร       เพยีกขนุทด ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณนพรตัน์       รุง่พราน ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณไพเราะ        ธนลทัธพงศ ์ ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณบุญเลศิ  แซ่อึง้      กลุ่มงานส่งเสรมิและจดัการงานวจิยั 
ดร.กรกฎา วฒันวเิชยีร ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คุณศริพิร       เป็นสงูเนิน ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คุณพรพมิล  สมคัรสมาน ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คุณอมัพกิา    เกตุกราย  ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณสาคร   กองสุวรรณ ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณกฤษณา คงลา ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณกติตญิาณ์  เฟ่ืองชนุูช ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณอาทร       สงัขสมทิ  ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร  
คุณศศธิร ธไนสวรรค ์ ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร   
คุณรตัน์สตา ด ารงจรยิาสหี ์ ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล  
คุณสุชาดา ศาสตรานุรกัษ์กุล ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณกุลเวทย ์  ประดบัเวทย ์ ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณนลนิพรรณ  ลิม้ควรสุวรรณ ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคล  
คุณอนุสรณ์  จ าปีเรอืง ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณปนาล ี แทนประสาน ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณสุกฤษณ์   สุวรรณกุฏ ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณนฤดม  จิว๋ประดษิฐกุ์ล ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณนงลกัษณ์ อ่องสุวรรณ ส านกังานอ านวยการ 
คุณศริพิร หนวดหอม ส านกังานอ านวยการ 
คุณจรีกาญจน์ ศรวีเิศษ ส านกัหอสมดุ 
คุณกรรณกิาร ์ แสงทอง ส านกัหอสมดุ 
คุณทรงเกยีรต ิ วโิรจน์กูลทอง ส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
คุณเยาวลกัษณ์ ดารา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
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3 ภาคผนวก ก 

คุณณภทัร ฉตัรกมลกุล ส านกับรหิารอาคารและสถานที่ 
วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณนิตยา บุญปรติร กลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั 
คุณสุดเขต        แจง้กระจ่าง ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณรตัน์สุดา   บรริกัษ์ ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณวาสนิี  แกว้ขาว ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณศศกิร สงขาว ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณธรณ์ธนัย ์ วงศจ์นัทร ์ ส านกังานประกนัคุณภาพ 
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