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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2553 มจธ. มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 148 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบั

ปรญิญาตร ี 45 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 73 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 30 หลกัสูตร 
มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 18,526 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 11,749 คน ระดบัปรญิญาโท 
จ านวน 6,000 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 777 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในรุ่นปีการศกึษา 2552 
รวมทัง้สิน้ 3,394 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,254 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,100 คน และ
ระดบัปรญิญาเอก 40 คน นอกจากนี้ มจธ. มบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 2,136 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นการสอน/การวจิยั จ านวน 814 คน และปฏบิตัหิน้าทีส่ายสนับสนุน
จ านวน 1,322 คน 
 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิ
ไดศ้กึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัอย่างละเอยีด 
พร้อมทัง้ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวชิาการของมหาวิทยาลยั ตลอดจนได้
รบัทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิได้วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 

 มจธ. มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (4.47) โดยจ าแนกตาม
องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 5        
การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 
การบรหิารและการจดัการ (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) และองคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (4.84) ส าหรบัองค์ประกอบ  
ที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันา
นิสตินกัศกึษา (4.00) และองคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.80)   
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2553 ของ มจธ.    

มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  รศ.ดร.ไทย ทพิยส์ุวรรณกุล ประธานกรรมการ 
2.  รศ.กลัณกา สาธติธาดา กรรมการ 
3.  ภญ.รศ.ดร.จไุรรตัน์ นนัทานิช กรรมการ 
4.  รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช กรรมการ 
5.  รศ.คมสนั จริะภทัรศลิป กรรมการ 
6.  อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัมหาวิทยาลยั (อย่างย่อ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีดมิคอื “วทิยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่
4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักดักองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  
 ปี 2511 คณะกรรมการบรหิารสภาการศกึษาไดม้มีตใิห้วทิยาลยัเทคนิคธนบุรี รวมกบัวทิยาลยั     
โทรคมนาคมและวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ จดัตัง้เป็นสถาบนัเทคโนโลย ีม ี3 วทิยาเขต 
 ปี 2513 คณะรฐัมนตรลีงมติรบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัิสถาบนัเทคโนโลยี โดยในวนัที ่         
28 พฤษภาคม 2513 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชน้าม “พระจอมเกลา้” เป็นชื่อของสถาบนั     
มนีามภาษาองักฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology” และต่อมาในปี 2517 สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ (ทัง้ 3 วทิยาเขต) ไดโ้อนไปเป็นส่วนราชการสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั 
 ปี 2525 เนื่องจากวทิยาเขตทัง้สามมปีระวตั ิปรชัญา และแนวทางในการจดัการศกึษาต่างกนั จงึเริม่
ด าเนินการแยก 3 วทิยาเขตเพื่อจดัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาอสิระ 3 แห่ง  
 ปี 2528 รฐัสภาผ่านมตริ่างพระราชบญัญตัซิึง่ร่างโดยวทิยาเขตธนบุรี ท าใหว้ทิยาเขตธนบุรเีป็น       
หนึ่งนิตบิุคคล มอีสิระและมบีทบาทในการบรหิารตนเองอกีครัง้ รวมทัง้ไดเ้ปลี่ยนชื่อ “สถาบนัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลา้วทิยาเขตธนบุร”ี เป็น “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี (สจธ.) เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2529 
 7 มนีาคม 2541 “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี เปลีย่นสถานะจากมหาวทิยาลยัในควบคุม
ของรฐัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลและเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี 
ถอืไดว้่าเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกทีเ่ปลีย่นสภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัรฐับาล 

 

ปณิธานของมหาวิทยาลยั 
 ผลติบณัฑติที่มคีุณภาพและคุณธรรม ท างานวจิยั พฒันา และให้บรกิารวชิาการ เพื่อเสรมิสร้าง
เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 

 

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
มุ่งมัน่  เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ฝเ่รยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลศิทางเทคโนโลยแีละการวจิยั 
มุ่งธ ารง ปณธิานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและด ี
มุ่งสร้าง ชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูใิหเ้ป็นทีภ่มูใิจของประชาคม 
มุ่งก้าว  สู่ความเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก 
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พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
1. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู้ พฒันานักศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี  
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบ            

การบรหิารงานใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3. วจิยัและน าผลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการสร้างองค์ความรูแ้ละการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

โดยรวม 
 

ค่านิยม 
คา่นิยมองคก์รของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีประกอบดว้ย 2 ขอ้หลกัคอื 

1. เป็นมอือาชพี (Professionalism) 
2. มคีุณธรรมจรยิธรรม(Integrity) 

 

จ านวนหน่วยงานจดัการศึกษาและหลกัสตูร 
ในปี 2553 (ภาคการศกึษาที่ 1) มจธ. มหีน่วยงานภายในทีม่หีน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอน  รวม 11 

หน่วยงาน ประกอบดว้ยคณะวชิา จ านวน 8 คณะ บณัฑติวทิยาลยั จ านวน 2 แห่ง และสถาบนั ซึง่จดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรเฉพาะทางอกี 1 แห่ง ไดแ้ก่  

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

  มหีลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 148 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี45 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบั
ปรญิญาโท 73 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 30 หลกัสตูร  
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจเย่ียม) 
วนัองัคารท่ี 27 กนัยายน 2554 
 คณะผูป้ระเมนิไดป้ระชุมและวางแผนการประเมนิโดยแบ่งทมีคณะผูป้ระเมนิออกเป็น 2 ทมี ดงันี้ 
 ทีมท่ี 1   รศ.กลัณกา   สาธติธาดา 

  รศ.ดร.ประณฐั   โพธยิะราช 
  อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ 

 ทีมท่ี 2   รศ.ดร.ไทย   ทพิยส์ุวรรณกุล  
   ภญ.รศ.ดร.จไุรรตัน์ นนัทานิช 

รศ.คมสนั   จริะภทัรศลิป 
   

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ประชุมรว่มกนัเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการ

ประเมนิฯ 
09.00 – 10.30 น. - ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัตอ้นรบัคณะกรรมการประเมนิฯ 

- ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าคณะกรรมการฯ 
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัแนะน าคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

10.30 – 12.00 น. ผูป้ระเมินทีมท่ี 1  
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  
ผูป้ระเมินทีมท่ี 2   
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ ศษิยเ์ก่า และนกัศกึษาปจัจุบนั  

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 15.00 น. ผูป้ระเมินทีมท่ี 1   

เยีย่มชมบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม (GMI) สถาบนัวทิยาการ
หุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) และคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
ผูป้ระเมินทีมท่ี 2   
เยีย่มชมคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะศลิปศาสตร ์และส านกัหอสมดุ  

15.00 – 17.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ศกึษาเอกสารประกอบการประเมนิฯ 
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วนัพธุท่ี 28 กนัยายน 2554 
 คณะผูป้ระเมนิไดป้ระชุมและวางแผนการประเมนิโดยแบ่งทมีคณะผูป้ระเมนิออกเป็น 2 ทมี ดงันี้ 
 ทีมท่ี 1   รศ.กลัณกา   สาธติธาดา 

  รศ.ดร.ประณฐั   โพธยิะราช 
  อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ 

 ทีมท่ี 2   รศ.ดร.ไทย   ทพิยส์ุวรรณกุล  
   ภญ.รศ.ดร.จไุรรตัน์ นนัทานิช 

รศ.คมสนั   จริะภทัรศลิป 
  

เวลา กิจกรรม 
09.00 - 12.00 น. ผูป้ระเมินทีมท่ี 1   

เยีย่มชมคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ และบณัฑติ
วทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (JGSEE) 
ผูป้ระเมินทีมท่ี 2   
เยีย่มชมคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ และคณะทรพัยากรชวีภาพ
และเทคโนโลย ี(มจธ. บางขนุเทียน) 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 14.30 น. ผูป้ระเมินทีมท่ี 1  เยีย่มชมคณะวทิยาศาสตร ์
13.45 น. ผูป้ระเมินทีมท่ี 2  (เดนิทางกลบัจาก มจธ. บางขนุเทยีน) 

ศกึษาเอกสารประกอบการประเมนิฯ 
14.30 – 16.30 น. ผูป้ระเมนิทมีที ่1 และทมีที ่2 ประชุมรว่มกนั อภปิรายสรปุผลการประเมนิ 
16.30 - 18.00 น. รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัสถาบนัอย่างไมเ่ป็นทางการ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบ และความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
1. ผู้ประเมนิเยี่ยมชมสถานที่จรงิของหน่วยงานจดัการศึกษา ได้แก่ บณัฑติวทิยาลยัการจดัการ 

และนวตักรรม คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
คณะวทิยาศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวชิาการ ได้แก่ ส านักหอสมุด และสถาบนัพฒันา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ทัง้นี้ในระหว่างการเยีย่มชม ผูบ้รหิารหน่วยงานไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน 
และน าผูป้ระเมนิฯ เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิาร และนวตักรรมการเรยีนรูข้องหน่วยงาน 

2. ผูป้ระเมนิแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารคณะ อาจารย ์เจา้หน้าที ่
และสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ นกัศกึษาปจัจบุนั และศษิยเ์ก่า  

3. ผูป้ระเมนิศกึษาเอกสารและหลกัฐานอ้างองิ เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์
บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  

4. ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวนหลกัสตูร ฯลฯ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือ
สดัส่วน)   ตวัหาร 

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

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

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
445.00 

5.00 5.00  
726.50  

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
148.00  

3.39  3.39 
 726.50 

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

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

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

ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 4 ข้อ (2, 3, 4, 5) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 5 ข้อ 3 ข้อ (1, 2, 5) 3.00 

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

ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 4 ข้อ (1, 2, 3, 4) 3.00 

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

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

ตวับ่งช้ี 4.3 
180,000 
บาท/คน 

 49.75 
4.52  4.52 

 11.00 

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

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

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

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือ
สดัส่วน)   ตวัหาร 

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

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

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

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

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

ตวับ่งช้ี 9.1 7 ข้อ 9 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 5.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    4.47 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 
 
 

I P O รวม  
  
  

    องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.46 3.50 3.00 3.80 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 3.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.52 5.00 - 4.84 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 

4.48 4.56 3.00 4.47 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

 
 

 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

    มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

    มาตรฐานท่ี 2     
    

    มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    มาตรฐานท่ี 2 ข 4.48 4.11 - 4.22 การด าเนินงานระดบัดี   

    มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
    ของทุกมาตรฐาน 

4.48 4.56 3.00 4.47 การด าเนินงานระดบัดี   

    ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.17 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.67 - 4.70 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 4.52 5.00 - 4.76 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.20 5.00 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.48 4.56 3.00 4.47 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 
 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

1. มาตรฐานด้าน
ศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา 

          

 

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านวิชาการ 4.20 3.33 - 3.68 การด าเนินงานระดบัดี  

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.46 4.50 - 4.49 การด าเนินงานระดบัดี 
 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 
 

          

 

 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 3.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี  

   (2) ด้านการวิจยั 4.52 5.00 - 4.84 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 

4.52 4.63 3.00 4.45 การด าเนินงานระดบัดี 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.48 4.56 3.00 4.47 การด าเนินงานระดบัดี 
 

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

 จดุแขง็  
1. กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ ์แผนด าเนินการ และการถ่ายทอดความรูไ้ปสู่หน่วยงานภายใน 
2. กระบวนการจดัท าแผนที่เป็นระบบ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท า   

ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการน าแผนดงักล่าวไปปฏบิตั ิก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ในการประเมนิแผนกลยทุธ ์หากจดัใหม้ผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกท าหน้าทีป่ระเมนิ หรอืการประเมนิผล
การด าเนินงาน หากจดัระบบให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสภามหาวทิยาลยั  พจิารณากลัน่กรอง 
รายงานผลการด าเนินงานที่ฝ่ายบริหารจัดท าขึ้น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย จะช่วยท าให้สภา
มหาวทิยาลยัใช้เวลาพจิารณาผลการประเมนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ช่วยให้ประชาคม    
ทัง้ภายในและนอกมหาวทิยาลยัมคีวามเชื่อมัน่ต่อผลการประเมนิมากยิง่ขึน้ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 

 จดุแขง็  
การจดัพื้นที่ Learning Space ของส านักหอสมุดเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรยีนรู ้

ส าหรบันกัศกึษาและบุคลากร รวมทัง้ยงัมแีผนทีช่ดัเจนในการจดัพืน้ทีด่งักล่าวเพิม่เตมิ 
  

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. การประเมนิผลส าเรจ็ของของแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรยงัไมช่ดัเจน 
2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรยีงัไม่มี  

ระบบส่งเสรมิทีช่ดัเจน 
3. การวดัความส าเรจ็โครงการ หรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษา ยงัไม่มตีวับ่งชี้

และเป้าหมายทีช่ดัเจน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมนิผลส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากรเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงการบรหิารและ   

แผนในรอบปีถดัไป ตลอดจนควรใหส้อดคลอ้งกบั Roadmap การพฒันาบุคลากรของ มจธ. 
2. ควรจดัระบบส่งเสรมินักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ หรอืเสนอผลงาน 

เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาตดิตามงานวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาใหช้ดัเจน เพื่อจะไดป้ระเมนิผลและพฒันาต่อไปอยา่งเป็นระบบ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. การประเมนิคุณภาพ การใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ 
2. การจดัท าแผนจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
3. การน าผลการประเมนิคุณภาพการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารที่สนอง

ตามความตอ้งการของนกัศกึษา 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพการใหค้ าปรกึษาทางวชิาการให้แก่นกัศกึษาอย่างครบถว้น 
2. ควรจัดท าแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา และจดัใหม้กีารประเมนิผลของแผนฯ เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 
3. ควรมีระบบติดตามและประเมินผลคุณภาพการให้บริการทุกด้านได้แก่ การจัดบริการให้

ค าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชวีติแก่นักศึกษา การจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์   
ต่อนักศกึษา และการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า ตลอดจนควรมกีารบนัทกึ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทีแ่สดงให้เหน็ถงึการน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง เช่น บนัทกึในรายงานการประชุม
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษาอยา่งเป็นระบบ  
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

 จดุแขง็  
1. มงีานวิจยัคุณภาพสูงเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนจ านวนอาจารย์ ทัง้งานวิจยัสร้าง    

องค์ความรูท้ีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิและงานวจิยัที่สามารถน าไปประยุกต์ได้จรงิในทาง
พาณชิยแ์ละอุตสาหกรรมก่อใหเ้กดินวตักรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

2. มรีะบบบริหารงานวิจยัเชิงบูรณาการที่น าความเชี่ยวชาญของอาจารย์ต่างศาสตร์การเรยีน     
การสอน และการบรกิารวชิาการมาเสรมิพลงัไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรพฒันาแผนงานวจิยัในภาพรวมที่มกีารก าหนดแนวทางการวจิยัหลกั (Research theme)  

ซึง่สอดคลอ้งกบั (1) ความตอ้งการของประเทศและสงัคม (2) ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั (3) ความเชีย่วชาญ
ของอาจารยแ์ละบุคลากร ผนวกเขา้กบัระบบ TQM ทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรหิาร 

2. เสรมิสรา้งระบบงานคดัสรรงานวจิยัเพื่อสงัเคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูทีส่ามารถเผยแพรต่่อสาธารณชน 
3. พฒันาตวัชีว้ดัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์จรงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัชีว้ดั

ในเชงิผลกระทบ (Impact) ต่อสงัคม 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรก าหนดนโยบายหรอืแต่งตัง้คณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกบัจรรยาบรรณในการวจิยัโดยเฉพาะ 

ของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณการวจิยัในสตัวท์ดลอง และจรรยาบรรณการวจิยัในมนุษย ์
 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
มกีารด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ การให้บรกิารวิชาการร่วมกับการเรยีนการสอน   

อยา่งเด่นชดัในหลายคณะวชิา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ควรพฒันาแผนบรกิารวชิาการในภาพรวม โดยน าแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาเป็นขอ้มูล

พื้นฐาน เพื่อให้ผู้บรหิารรบัทราบขอ้มูลและสามารถประเมนิผลกระทบจากการให้บรหิารวชิาการได้อย่าง 
เป็นรปูธรรม ผนวกเขา้กบัระบบ TQM ทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรหิาร 

 

จดุท่ีควรพฒันา 
ควรพฒันาระบบการประเมนิในภาพรวมเกี่ยวกบัผลกระทบทางสงัคม (Social impact) ของการ

ใหบ้รกิารวชิาการ โดยเฉพาะทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรพฒันาระบบและกลไกเพื่อดแูลระบบการใหบ้รกิารวชิาการในภาพรวมของสถาบนั 

 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  

 จดุแขง็  
มจธ. มกีารบรูณาการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมเขา้กบัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรก าหนดภารกิจ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมให้ชดัเจน นอกเหนือจากกิจกรรมของ

นักศึกษา เช่น โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่าง ๆ โดยอาจให้คณะที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น          
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรเ์ป็นเจา้ภาพ 

2. ควรประสานรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ มจธ. ใหค้รบถ้วน ซึง่จะท าใหก้ารน าเสนอ
ผลงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมมคีวามชดัเจนขึน้ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
มจธ. ควรพิจารณาก าหนดให้พนัธกิจด้านท านุศิลปวฒันธรรมด้านการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูภูมิปญัญา

ทอ้งถิน่มคีวามเป็นรปูธรรมมากขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

 จดุแขง็  
1. มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัทีป่ฏบิตังิานได้อย่างแข่งขนั ชีน้ าใหเ้กดิการพฒันาด้านต่าง ๆ ของ มจธ. 

ไดอ้ยา่งแขง็ขนั 
2. มคีณะผูบ้รหิารทีม่กีารสรา้งสมประสบการณ์ทีด่อีย่างเป็นระบบ 
3. มจธ. มผีูบ้รหิารทีม่คีวามต่อเนื่อง ท าใหด้ ารงวสิยัทศัน์ และพนัธกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
4. การบรหิารงานเป็นระบบและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรมวีธิกีารประเมนิสภามหาวทิยาลยัทีห่ลากหลายกว่าการประเมนิตนเอง เช่น ใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ของ มจธ. ได้มโีอกาสประเมนิ และให้ผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกร่วมประเมิน โดยเป็นการประเมนิผล     
การท าหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั 

2. ตอ้งเรง่พฒันาระบบ KISS ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรเร่งรดัการจดัตัง้กองทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทุนวจิยัที่เป็นลกัษณะกองทุนคงเงนิต้น  

เช่น กองทุนพฒันาบุคลากร กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั 
2. ควรมกีารหาที่ปรกึษาด้านการเงนิที่เป็นมอือาชพี ให้ค าปรกึษาในการจดัการบรหิารเงนิสะสม

ของ มจธ. 
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

 จดุแขง็  
มแีนวทางในการน าระบบ TQM มาใชใ้นการบรหิารคุณภาพอย่างครบวงจร 

 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. มแีผนกลยุทธ์ที่ชดัเจน ดงันัน้ควรจะมกีารพฒันาตวัชี้วดัเฉพาะ เพื่อประเมนิความส าเร็จ    

ของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ ์/ อตัลกัษณ์ / เอกลกัษณ์ของสถาบนั โดยผนวกเขา้กบัระบบ TQM     
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรหิาร 

 

 จดุท่ีควรพฒันา 
ควรเพิม่การมสี่วนรว่ม และสรา้งความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของ มจธ. ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า มจธ. มผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.47 เมื่อจ าแนกตามประเภท 
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.56 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า         
มคี่าเฉลี่ย 4.48 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ มจธ. มผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80      
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข ้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.46 ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี        
มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  มจธ. มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.84 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า     
มคี่าเฉลี่ย 4.52   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก    
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก    
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ มจธ. มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก           
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยองคป์ระกอบนี้มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของ มจธ. ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.56 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 
4.48 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติมคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี   

มคี่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.48 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.11  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั      
ดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 

5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของ มจธ. มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ 
พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.56 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 
4.48 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  
 มมุมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.70 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.76 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า      
มคี่าเฉลีย่ 4.52 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.60 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื 
ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่ 4.20 
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของ  มจธ. ตามมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.56 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.48 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการ
ประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี     
มคี่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.46 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย 

1. ด้านกายภาพ  มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มคี ่าเฉลี ่ย 5.00 โดยด้านนี้        
มตีวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.20 รองลงมา คือตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 3.33  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยดา้นนี้มตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยดา้นนี้
มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มจธ. มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี
มคี่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.63 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.52 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านการผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า           
มคี่าเฉลีย่ 4.52 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มจธ.มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก     
มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยดา้นน้ีมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มจธ.มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก       
มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยดา้นน้ีมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
1. การแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน สร้าง National 

Biopharmaceutical Facilities ในการลงทุนทาง “วชิาการ” ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ไม่เฉพาะต่อมหาวทิยาลยั
เท่านัน้ แต่มผีลกระทบสงูต่อประเทศในอนาคต 

2. การวางแผนลงทุนสรา้ง Bangkok Code แห่งใหม่เพื่อสอดคลอ้งพนัธกจิดา้นต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยั คาดว่าจะท าให้มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินพนัธกจิทางวชิาการได้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ ตลอดจน  
จะส่งเสรมิรายได้จากองค์ความรูข้องมหาวทิยาลยัในอนาคต ซึ่งเป็นแนวคดิในการบรหิารการเงนิให้เป็น
ประโยชน์ต่อ มจธ. 

3. มจธ. จดัหลกัสูตรการเรยีนร่วมกบัอุตสาหกรรมหลายหลกัสูตร จะส่งผลดต่ีอการเรยีน
แบบ Active และส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ มโีอกาสทีจ่ะเชื่อมโยงการจดัการเรยีน
การสอนกบัการวจิยั 

4. มจธ. มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั ้นได้มีการจัดสรร
งบประมาณ และได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก ซึง่มสี่วนอย่างมากกบัการพฒันาสรา้งสรรค์
สงัคม 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของ มจธ. มดีงันี้ 
  

องคป์ระกอบท่ี 2 
มกีารจดัระบบพี่เลี้ยงให้พนักงานใหม่อย่างเป็นระบบทัง้มหาวิทยาลยัและมกีารประเมนิผลการ

ด าเนินงาน ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมผีลด ี
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ภาคผนวก 
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ค าถามของคณะกรรมการประเมนิทีม่ต่ีอผูบ้รหิารของ มจธ.  (27 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

มจธ. มีการจดัการศึกษานอกสถานที่ตัง้หรือไม ่
อยา่งไร 

- มจธ. มีการจดัการศึกษานอกสถานที่ตัง้ แต่ไม่ใช ่
เพื่อการหารายได้ แต่เป็นการเข้าไปช่วยพัฒนา    
การจัดการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา
อาชวีะศกึษา ตามพืน้ทีต่่าง ๆ 
- มจธ. มีการจัดท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการ   
กบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีต่่าง ๆ 

ภายใน 4-5 ปีข้างหน้าต่อจากนี้  มหาวิทยาลัย          
จะมุง่เน้นผลงานวจิยัไปทศิทางใด 

มจธ. มกีารรวมกลุ่มกนัเป็นคลสัเตอรม์าท างานวจิยั
ร่วมกัน ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการหาทุนวิจยัได้ 
ดว้ยตวัเอง 

มจธ. ไดร้บังบส าหรบัการวจิยัประมาณเท่าไร เฉพาะครภุณัฑช์ิน้ใหญ่ทีม่กีารใชร้่วมกนัในหลายๆคณะ 
ประมาณ 100 ลา้นบาท  

การจดักลุ่มคลสัเตอร์ มกีารจดักลุ่มตามคณะวชิา 
หรอืแบบอสิระ 

มกีารรวมกลุ่มกนัอย่างอสิระ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบังานวจิยัดว้ย
ว่าเกีย่วขอ้งกบัศาสตรส์าขาวชิาดา้นใด  

การจดักลุ่มคลสัเตอร ์มทีัง้ระดบัปรญิญาตร ีจนถงึ 
ปรญิญาเอก เลยหรอืไม ่ 

มจธ. ให้นักศึกษาทุกระดบัสามารถเข้าไปมสี่วนร่วม 
กบักลุ่มคลสัเตอรไ์ด ้
 

 
บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร มจธ. (27 ก.ย. 54) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 
อยากทราบแนวคดิทีท่ าใหศ้ษิยเ์ก่าสนบัสนุน 
การด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

- มจธ.มกีารจดัตัง้ชมรมมดตามภูมภิาคต่าง ๆ เช่น 
มดเหนือ มดอสีาน มดใต ้
- มจธ.มกีารแบ่งกลุ่มศษิยเ์ก่าตามช่วงอายุเป็น 3 กลุ่ม 
โดยใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตาม        
ช่วงอาย ุไดแ้ก่  
   1. ศษิยเ์ก่าอาวุโสมาก 
   2. ศิษย์เก่าวยัท างาน มบีทบาทในการสนับสนุน
มหาวทิยาลยัในเรือ่งของสายสมัพนัธก์บัภาคธุรกจิและ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงัมกีารจดักิจกรรมร่วมกัน 
เช่น การจดัทานขา้วระหว่างศษิยเ์ก่าและศษิยป์จัจบุนั  
   3. ศษิยว์ยัเริม่ท างาน 

มจธ.มกีารแยกงานศิษย์เก่าออกจากกองกิจการ
นกัศกึษาหรอืไม ่
 

งานศษิยเ์ก่าสมัพนัธอ์ยูภ่ายใตก้องกจิการนกัศกึษา 
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร มจธ. (27 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

มจธ. มกีลไกอะไรในการประสานงานกบัศิษย์เก่า 
แล้วท าอย่างไรให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมกับ
มหาวทิยาลยัมากกว่าการบรจิาคเงนิ 
 
 
  

- มจธ. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการด าเนินงาน
ควบคู่กบัสมาคมศษิยเ์ก่า 
- มีการปรบัปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าอย่างสม ่าเสมอ 
โดยใหส้ทิธพิเิศษแก่ศษิยเ์ก่าทีเ่ขา้มาปรบัปรุงจะไดร้บั
สทิธิในการใช้บรกิารบางด้านของมหาวทิยาลยั เช่น 
การใช้บริการสืบค้นห้องสมุด การใช้บริการสืบค้น
บทเรยีน e-learning การให้ส่วนลดการเข้าศึกษา
เพิม่เตมิในบางวชิา 

มจธ. มีวิธีการติดต่อประสานงานกับโรงงานหรือ
ชุมชนอย่างไร เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรยีนรูข้องนักศกึษาตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบ WIL  
 
 

- มจธ. มกีารเรยีนรูใ้นรปูแบบ WIL ยาวนานมากว่า 
10 ปี ภายใตโ้ครงการทกัษะวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่ มจธ. 
พฒันารูปแบบการเรยีนรูล้งสู่ในระดบัปรญิญาตร ีท าให้
นั ก ศึกษ าได้ เ รียนรู้ แ ล ะ ฝึ กการแก้ ป ัญหาจาก
สภาพแวดล้อมจรงิเป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา กลไก
ในการเรยีนรู ้คอื เน้นท างานร่วมกบัโรงงาน ใชป้ญัหา
ของโรงงานเป็นโจทย์ในการแก้ปญัหา โดยมอีาจารย์
เป็น site director ที่ผ่านการอบรมก่อนออกไปให้
ค าแนะน าแก่นกัศกึษา 
- มจธ. มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษาที่เข้า
ฝึกงานร่วมกับโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม โดย
ประเมนิจากผูป้ระกอบการ เพื่อดูคุณลกัษณะของบณัฑติ
ว่าเป็นไปตามความประสงคข์องผูป้ระกอบการหรอืไม่ 

มจธ. มวีธิกีารอย่างไรในการประสานมหาวทิยาลยั  
ที่อยู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อหาความร่วมมือในการ
จดัหาสถานทีห่รอืแหล่งเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

- อยูร่ะหว่างการก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูแ้บบ WIL 
ของอาจารยแ์ละนกัศกึษา  
  

มจธ. มอีาจารยท์ีม่วีุฒปิรญิญาตรหีรอืไม ่ถา้ม ี 
มกีารวางแผนพฒันาอยา่งไร 

- มจธ. ยงัคงมอีาจารยท์ีม่วีุฒปิรญิญาตรอียู่ สาเหตุ คอื 
มชี่วงระยะเวลาหนึ่งทีเ่ป็นช่วงสุญญากาศทางการศกึษา 
ท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีเงินสนับสนุนให้อาจารย์       
ไปศกึษาต่อ ทัง้นี้ถงึแมม้หาวทิยาลยัจะมกีารสนับสนุน 
แต่ก็มีบุคลากรบางส่วนที่ไม่สามารถท าได้ตามที่
คาดหวงั  
- อาจารย์ส่วนใหญ่ที่มวีุฒปิรญิญาตรจีะมทีกัษะทาง
วิชาชีพค่อนข้างสูง มคีวามเชี่ยวชาญด้านเครื่องมอื 
วสัดุ ในหอ้งปฏบิตักิาร 
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร มจธ. (27 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

- มจธ. พยายามผลักดันให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าว      
ขอต าแหน่ง ผศ. เพื่อกา้วหน้าทางอาชพี 
- เมื่อยุคสมยัเปลี่ยนไป อาจารย์กลุ่มนี้อาจไม่เหมาะ
กับกลไกการเรียนหนังสือในระบบปจัจุบัน แต่ด้าน
ความความรูค้วามสามารถเทยีบเคยีงได้กบัอาจารยท์ี่
จบปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก 

บณัฑติ มจธ. ในปจัจบุนัมคีุณภาพเป็นอย่างไร - มจธ. มคีวามพยายามพฒันาบณัฑติให้มคีวามสามารถ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ทางการแข่งขนั
ในตลาด โดยยงัคงรกัษาคุณภาพทางวชิาการใหค้งเหมอืน
ในสมยัก่อน ถึงแม้จะมกีารเปลี่ยนจุดเน้นการพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไป 

มจธ. มคีวามตัง้ใจอย่างไรในการลงทุนที ่Bangkok 
Code 

- ส่วนหน่ึงไดแ้รงบนัดาลใจจากจามจุรสีแควร ์ 
- มจธ. มแีนวคดิจะพฒันาส่วนหนึ่งสร้างเป็น lighting 
Center ใหเ้ป็น interaction ระหว่างเจา้ของผลติภณัฑ์
และผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ด้านเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั โดยจะ
บรูณาการกจิกรรมดงักล่าวเขา้กบัการพฒันานกัศกึษา 

มจธ. มกีลไกอะไรในการส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม  

- มจธ. มกีารจดักจิกรรมทีเ่ชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่าง
ศษิยเ์ก่าและศิษยป์จัจุบนัผ่านการสรา้ง role model 
ของศิษย์เก่าหรอืศิษย์ปจัจุบันที่ประสบความส าเร็จ
เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นกัศกึษาปจัจบุนั 
- มจธ. ปรบัเปลีย่นระเบยีบสภานักศกึษา และองคก์าร
นกัศกึษา ทีเ่น้นใหน้กัศกึษาปกครองกนัเอง โดยมสีภา
นักศึกษาท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงนิขององค์การ
นกัศกึษา  
- มจธ. ออกแบบกจิกรรมนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของวชิา Gen Ed ทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
- มจธ. จดัท า Code of Conduct ของทัง้นกัศกึษา และบุคลากร 
- มจธ. บูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ เพื่อให ้
นกัศกึษารูจ้กัสงัคมมากขึน้  
- มจธ. ใชก้ลไก 6 + 1 Flagships track 3 ระหว่าง
นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่ งของ มจธ. ทัง้นี้ ในที่ประชุมจะมีการ
พดูคุยกนัโดยเน้นเรือ่งบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร มจธ. (27 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

- จุดมุ่งหมายส าคัญของการฝึกงาน คือ เพื่อให้
นักศึกษาเห็นภาพของชนบท เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบท และชนบท อกีทัง้
ใหน้ักศกึษาเหล่านัน้เป็นคนกระจายสิง่ต่างๆ ทีไ่ดส้มัผสั
แก่บุคคลอื่น  

 
บนัทกึการสมัภาษณ์ศษิยเ์ก่า ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ .ศ. 2554 

คณะกรรมการประเมนิ ศษิยเ์ก่า 
นกัศกึษาไดร้บัการตดิต่อจากคณะหรอืสถาบนั 
หลงัจากจบการศกึษาไปแลว้หรอืไม่ 

มวีารสารส่งถงึศษิยเ์ก่าไปยงัภูมลิ าเนาของศษิยเ์ก่า 
มกีารตดิต่อรุน่พีรุ่่นน้องผ่านทาง facebook และ email   

ทางภาควชิามกีารเชญิวทิยากรจากภายนอกมาให้
ความรูห้รอืไม ่

มกีารจดัสมัมนาปรญิญาตร ี1 ครัง้ ปรญิญาโท 1 ครัง้ 
และขณะที่ศึกษาอยู่มีการไปเยี่ยมชมยังสถานที่
ประกอบการของศษิยเ์ก่า 

จดุเด่นของ มจธ  ทีบ่ณัฑติไดร้บัหลงัจากทีจ่บไปแลว้  นกัศกึษา มจธ.มจีดุเด่นในเรื่องความอดทน ความอบอุ่น
รุ่นพี่ ต่ อ รุ่ น น้ อง  ความสามารถในการท างาน       
การปรบัตัวเข้ากับสังคม การฝึกงานในหลักสูตร  
การเรยีนการสอน ท าใหน้ักศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละ
แกไ้ขปญัหาทีพ่บจรงิ 

 
บนัทกึการสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาตร ี ณ วนัที ่27 กนัยายน พ .ศ. 2554 

คณะกรรมการประเมนิ นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาตร ี
หลกัสตูรทีเ่รยีนอยูเ่ป็นอยา่งไรบา้ง ได้มกีารปรบัหลกัสูตรใหม่เพื่อให้สามารถน าไปใช้  

ในอุตสาหกรรมเพิม่มากขึน้ แต่เนื่องด้วยเป็นวชิาใหม่
เพิง่เปิด เนื่องจากมกีารรวมวชิา เช่น จากเดมิเรยีน 2 วชิา
แต่รวมเป็นวชิาเดยีว ท าให้อาจารย์สอนในครัง้แรก
อาจมขีอ้มลูทีไ่มค่รบถว้นสมบรูณ์ 

ในหลักสูตรการเรียนการสอนมีการเชิญวิทยากร 
จากภายนอกมาใหค้วามรูห้รอืไม ่

ศิษย์เก่าได้กลับมาให้ความรู้ด้านการฝึกงาน เช่น 
ผูป้ระกอบการต้องการอะไรจากนักศกึษาในการฝึกงาน 
และมบีุคคลภายนอกมาให้ความรู้ด้านวชิาชพี และ
บางครัง้มกีารไปเยี่ยมชมโรงงานของสโมสรนักศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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บนัทกึการสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาตร ี ณ วนัที ่27 กนัยายน พ .ศ. 2554 
คณะกรรมการประเมนิ นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาตร ี

นกัศกึษาทราบหลกัสตูรก่อนเรยีนหรอืไม่ ทราบว่าต้องเรยีนวชิาไหนใหผ้่านก่อนถงึจะสามารถ
เรยีนวชิาต่อไปได ้
ภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตรที่ประยุกต์กับ
อุตสาหกรรมมากขึน้ 

อาจารยท์ีป่รกึษามบีทบาทอย่างไร นักศกึษามกีารปรกึษาการเรยีนกบัอาจารยท์ีป่รกึษา
โดยอาจารย์บางท่านมีกลไกการพบนักศึกษา     
เป็นรายบุคคล 

ท าไมถงึนกัศกึษาจงึไดเ้ขา้มาท ากจิกรรมกบัองคก์าร
นกัศกึษา 

มรีุ่นพีช่กัชวน และตอ้งการมกีจิกรรมยามว่าง 

นกัศกึษารูเ้รือ่งการประกนัคุณภาพ / วงจร PDCA 
หรอืไม ่และมกีารใหค้วามรูใ้นเรือ่งนี้หรอืไม่ 

ทราบผ่านการปฐมนิเทศของภาควชิา และรูเ้ร ือ่ง
วงจร PDCA จากการท าโครงงานในรายวชิา SSC 210  
มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตร ์

 
บนัทกึการสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาเอก  ณ วนัที ่27 กนัยายน พ .ศ. 2554 

คณะกรรมการประเมนิ นกัศกึษาปจัจบุนัระดบัปรญิญาเอก 
เหตุผลทีน่กัศกึษาเลอืกมาศกึษาที ่มจธ. เพราะ มจธ. มชีื่อเสียงทางด้านวสัดุศาสตร์ มสีื่อ

เอกสารทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและมเีป็นจ านวนมาก 
การตพีมิพ์ การค้นหา การสอนจรรยาบรรณของการ
วจิยั 

อาจารย์มกีารแนะน า ให้ค าปรกึษาการตีพิมพ์วิจยั  
ในวารสารต่างๆ มีการสอนวิธีการค้นหางานวิจัย
อื่นๆ มาประกอบกบังานวจิยัของนักศึกษาเอง และ  
มีการอบรมจรรยาบรรณของการวิจัย  เช่น ไม่ให้
คดัลอกข้อความของงานวิจยัที่เราน ามาใช้ในการ
อ้างองิทัง้หมด เขยีนเอกสารอ้างองิให้ถูกต้องตรงตาม
หลกัวชิาการ  

ไดร้บัความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารหรอืไม ่
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การท าวจิยันอกเวลาราชการ 

ทางหอ้งปฏบิตักิารมกีารทดสอบผูเ้ขา้ใชห้อ้ง ผ่านกลไก
การท าบตัรผ่านก่อนเขา้ใชห้อ้งปฏบิตักิาร มกีารท าเรื่อง
ขอใช้ห้องปฏบิตัิการนอกเวลาราชการ และทุกครัง้
จะตอ้งมผีูร้ว่มปฏบิตักิารอยูด่ว้ยเสมอ 

คณะมกีารจดักจิกรรมอะไรบา้งใหก้บันกัศกึษา คณะมกีารจดักจิกรรม เช่น งานวนัปีใหม ่วนัไหวค้ร ู
และการแข่งกฬีา 

มทีุนเพื่อการน าเสนอผลงานวจิยัหรอืไม่ คณะมทีุนใหน้กัศกึษาเพื่อน าเสนอผลงานวจิยั 
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