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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 มจธ. มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 150 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตร ี 45 หลกัสูตร หลกัสูตรระดับปริญญาโท 74 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 31 
หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 17,898 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 12,005 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 5,154 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 739 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาใน
ปีการศึกษา 2553 รวมทัง้สิน้ 3,823 คน แบ่งเป็นระดบัปร ิญญาตรี จ านวน 2,551 คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน 1,200 คน และระดบัปรญิญาเอก 72 คน อกีทัง้ มบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 2,200 คน (ไม่นับรวมลูกจ ้าง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั  จ านวน 866 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1,334 คน 

 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน รอบการประเมนิปี 2554 คณะผูป้ระเมิน
ไดศ้ึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของสถาบันอย่างละเอียด พร้อมทั ้ง
ไดต้รวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการ ตลอดจนไดร้ ับทราบข้อมูล ข่าวสารการ
ด าเนินงานของสถาบันจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั คณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน 
ศิษย์เก่า และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การประเมนิ ดงัน้ี 
 

 มจธ. มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก  (4.67)  โดยจ าแนก
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า สถาบันมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 7 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1  ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ  (5.00) องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (4.87)  องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00)  องค์ประกอบที่ 7 การ
บ ร ิห าร และก ารจ ัด การ  (5.00) และองค์ป ระกอบที่ 8 การเ ง ินและงบป ระมาณ (5.00) ส าหร ับ
องคป์ระกอบที่สถาบันมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
การเรยีนการสอน (4.22) และองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00 )   
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั สถาบัน รอบการประเมินปี 2554 ของ มจธ. มี

รายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 
2.  ศ.วิโชค  มุกดามณ ี กรรมการ 
3.  ผศ.ประเสรฐิ  อคัรประถมพงศ์ กรรมการ 
4.  รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช กรรมการ 
5.  รศ.ดร.ยุวพนิ  ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 
6.  อาจารย์อจัฉรา  ธารอุไรกุล กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัมหาวิทยาลยั (อย่างย่อ) 

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

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

 

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

 

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

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเร ียนรู ้ และระบบ            

การบรหิารงานให้มคีุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
3. วิจยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรู ้และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม 
 

หน่วยงานจัดการศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลยั 
มจธ. มหีน่วยงานภายในที่มหีน้าที่จดัการเร ียนการสอน รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย  คณะ

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

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

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจเย่ียม) 
วนัองัคารท่ี  25  กันยายน 2555  

คณะผูป้ระเมนิไดป้ระชุมและวางแผนการประเมนิโดยแบ่งทีมคณะผูป้ระเมนิออกเป็น 2 ทีม ดงัน้ี 
  

ทีมท่ี 1 ศ.วิโชค มุกดามณ ี ทีมท่ี 2 รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 
 รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช  ผศ.ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ์ 
 อาจารย์อจัฉรา ธารอุไรกุล  รศ.ดร.ยุวพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์

    
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ประชุมร่วมกันเพื่อเตร ียมความพร้อมในการ
ประเมนิฯ 

09.00 – 10.30 น. - อธกิารบดกีล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการประเมนิฯ 
- ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าคณะกรรมการประเมนิ 
- อธกิารบดแีนะน าคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอวีดโีอแนะน ามหาวิทยาลยั 
- อธกิารบดนี าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในรอบปี 2554 

10.30 – 12.00 น. ผู้ประเมินทีมท่ี 1   
สมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปจัจุบัน  
 ผู้ประเมินทีมท่ี 2  
สมัภาษณก์รรมการสภามหาวิทยาลยัและผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน  
ผูป้ระเมนิทีมที่ 1 
13.00 – 13.30 น. เดนิทางไป มจธ. บางขุนเทียน โดยรถบัส ED95 
13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยัของคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
14.30 – 15.45 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยัของสถาบันพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 

(สรบ.) และโรงงานตน้แบบผลติยาชีววัตถุตามมาตรฐาน cGMP (รบัอาหาร
ว่าง) 

15.45 – 16.15 น. เยี่ยมชมห้อง Gallery ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
16.15 – 16.30 น. เยี่ยมชม sport complex   
16.30 – 17.00 น. เดนิทางกลบัมายัง มจธ. บางมด โดยรถบัส ED95 
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เวลา กิจกรรม 
ผูป้ระเมนิทีมที่ 2 
13.00 – 14.00 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยัของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ และ JGSEE 
14.00 – 14.30 น. - เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารดา้นกระจายเสยีง สถานีวิทยุ 101.25 MHz ภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมฯ อาคาร CB 3 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิาร micro teaching คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมฯ อาคาร 
CB 3 

14.30 – 15.15 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยัของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร อาคาร CB 4  
(รบัอาหารว่าง)  

15.15 – 16.00 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิารวิจยัของภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร CB 5  
16.00 – 16.45 น. เยี่ยมชมสิง่ประดษิฐข์อง FIBO อาคารนวัตกรรม  
16.45 – 17.30 น. - เยี่ยมชมโครงการ WiL อาคารนวัตกรรม 

- รบัฟงัการน าเสนอกิจกรรมเรยีนรูร้ว่มอุตสาหกรรมของคณะวิทยาศาสตรแ์ละ 
GMI อาคารนวัตกรรม 

 
วนัพุธท่ี 26 กันยายน 2555 (ผู้ประเมินทัง้หมด) 
  

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. เยี่ยมชมโครงการ one stop service ของส่วนทะเบียนและประเมนิผล 

ส านักงานอธกิารบด ี
09.00 – 09.30 น. - เยี่ยมชมองคก์ารนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมต่าง ๆ  

- นักศึกษาน าเสนอวิธกีารน ากลไกประกันคุณภาพมาใช้ในการจดักิจกรรม 
09.30 – 09.45 น. - เยี่ยมชมห้องพยาบาล รบัฟงัการน าเสนองานวิจยัดา้นสุขภาพของบุคลากร  
09.45 – 10.15 น. - เยี่ยมชมห้อง SALC ของคณะศิลปศาสตร ์

- นักศึกษาน าเสนอโครงงานในวิชา General Education  
10.15 – 11.30 น. - เยี่ยมชมส านักหอสมุด (รบัอาหารว่าง) 

- รบัฟงัการน าเสนอกระบวนการเรยีนการสอนผ่านระบบ e-learning  
- เดนิเยี่ยมชมส านักหอสมุด  

11.30 – 12.00 น. ศูนย์ ศวช. น าเสนอกิจกรรมการให้บรกิารแก่ชุมชน ณ ห้องประชุม 9/1 
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ผูป้ระเมนิตรวจเอกสารอา้งองิเพิม่เตมิ  
14.30 – 16.30 น. ผูป้ระเมนิประชุมร่วมกัน อภปิรายสรุปผลการประเมนิ 
16.30 - 18.00 น. รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ  
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4.2 วิธีการตรวจสอบ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
1. ผูป้ระเมนิเยี่ยมชมสถานที่จรงิของหน่วยงานจดัการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนและบริการ

วิชาการ   
2. ผูป้ระเมนิแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั ผูบ้รหิารคณะ  อาจารย์ เจ ้าหน้าที่ 

และสมัภาษณผ์ูใ้ช้บัณฑติ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า และผูแ้ทนชาวบ้าน 
3. ผูป้ระเมนิศึกษาเอกสารและหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ 

บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

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

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

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
432.00 

63.91 5.00 
676.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
152.00 

22.49 3.74 
676.00 

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 
50.74 

4.61 4.61 
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 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

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

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

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

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

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

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

ตวับ่งช้ี 9.1 7 ข้อ 8 ข้อ (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) 4.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    4.67 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 
 
 

I P O รวม  
  
  

    องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.58 3.75 5.00 4.22 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.61 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 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

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

 
 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

    มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    มาตรฐานท่ี 2     
    

    มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.86 - 4.86 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    มาตรฐานท่ี 2 ข 4.59 4.44 - 4.49 การด าเนินงานระดบัดี   

    มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
    ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

    ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

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

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 

I P O รวม  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 4.61 5.00 - 4.81 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.37 5.00 - 4.69 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

 
 

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

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 

I P O รวม  
  
  
  

1. มาตรฐานด้าน
ศกัยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

          

 

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านวิชาการ 4.37 3.33 - 3.75 การด าเนินงานระดบัดี  

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.58 4.40 - 4.44 การด าเนินงานระดบัดี 
 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
 

 

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

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านการวิจัย 4.61 5.00 - 4.87 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (3) ด้านการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   (4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

4.61 5.00 5.00 4.96 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

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

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 

 จุดแขง็  
มจธ. มแีผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2549 - 2563 (KMUTT Roadmap 2020)  ที่

ไดร้บัการอนุมตัแิละสนับสนุนอย่างเตม็ที่จากสภามหาวิทยาลยั และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจ ัดท าแผน 
กลยุทธท์ี่มคีวามท้าทาย มเีป้าหมาย และแนวทางการพฒันาที่ชัดเจน ท าให้การพฒันามหาวิทยาลัยมีความ
เจรญิรุดหน้า นโยบายมคีวามต่อเน่ือง และสร ้างความยัง่ยืนให้กับมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการมี     
ส่วนร่วมของประชาคมทัง้ 3 Tracks (6+1 Flagships) (บุคลากรสายวิชาการและผู ้บร ิหาร บุคลากรสาย
สนับสนุน และกลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี) 
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. พจิารณาการเพิม่ช่องทางการสื่อสารนโยบาย เป้ าหมาย แผนกลยุทธ์ ไปสู่ประชาคมทั ้ง  3 

Tracks ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถงึข้อมูลได ้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรวมพลังประชาคม
มหาวิทยาลยัให้มส่ีวนร่วมช่วยกันในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันามหาวิทยาลยัต่อไป 

2. ควรแบ่งประเภทตวัชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์(ฉบับที่ 10) ที่ม ีเป็นจ านวนมากออกมาเป็นตัวชี้วัด   
กลยุทธแ์ละตวัชี้วัดของงานประจ า และมกีารให้ความส าค ัญกับการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดของแผน     
กลยุทธ ์เพื่อใช้ในการปรบัแผนกลยุทธไ์ปสู่ผลสมัฤทธิ ์ เป้าประสงค ์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

 จุดแขง็  
1. มจธ. มหี้องสมุด สภาพแวดลอ้ม และสื่อเทคโนโลยีที่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้
2. มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการกับระบบการเรยีนการสอนภายใตบ้รบิทของ  

สถาบัน ซึง่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตที่      
พงึประสงค ์
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนให้ครอบคลุมตามแบบฟอร์มต่าง  ๆ 

ของ มคอ.  
2. ควรส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอาสาต่าง  ๆ กับสถาบันอื่น ๆ 

ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อการสรา้งเครอืข่ายในมติติ่าง ๆ ต่อไป 
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3. ควรพฒันาโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจร ิยธรรมที่ก าหนด 
(code of honor) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทัง้พฒันาตวับ่งชี้และค่าเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม
ให้มคีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องกิจกรรมมากขึ้น 
  
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

 จุดแขง็  
มกีิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายและมคีวามร่วมมอืของนักศึกษาระหว่างคณะ โดยเฉพาะกิจกรรม

ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรส่งเสรมิกิจกรรมการพฒันานักศึกษาดา้นทักษะทางปญัญาและทักษะการวิเคราะห์เชิงต ัวเลข 

การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 
2. ควรส่งเสรมิกิจกรรมการพฒันานักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาให้มคีวามร่วมมอืระหว่างคณะมากขึ้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

 จุดแขง็  
1. มจธ. มีระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจ ัยที่ม ีความเข้มแข็งและ ต่อเน่ืองเชื่ อมโยงทั ้ง

กระบวนการวิจยั ตลอดจนมกีารส่งเสรมิให้เกิดเครอืข่ายดา้นการวิจยัและการสรา้งสรรค์ในระดับนานาชาติ
ส่งผลให้สามารถด าเนินงานวิจยัที่อาศัยรากฐานความรูเ้ชิงลกึในการพัฒนาไปสู่ผลงานวิจ ัยที่เ ป็นรูปธรรม
พรอ้มน าไปใช้ประโยชน์  

2. มจธ. มกีารก าหนดประเดน็การวิจ ัยที่ชัดเจนโดยผ่านคลัสเตอร ์วิจ ัยต่างๆ และมีการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรบัการต่อยอดงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ เช่น การวิจยัที่มส่ีวนร่วมอย่างเข้มข้นกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรเพิม่การท างานเชิงรุกในประเดน็ระบบและกลไกในการคดัสรรองค์ความรู ้จากการวิจ ัย และ

งานสรา้งสรรค ์โดยจดัให้มกีลุ่มการคัดสรรองค์ความรู ้ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร ้อมทั ้งน าไปเผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์ห้แก่บุคคลทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศดว้ยสื่อสารสนเทศที่ทันสมยั 

2. ควรพฒันาระบบกลไกทางดา้นการคุม้ครองสทิธ ิข์องงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นเชิงรุกมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาที่มกีารแข่งขันสูง  เช่น การส่งเสร ิมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบันทึก
ความก้าวหน้าของงานวิจยัอย่างเป็นระบบดว้ย laboratory notebook หรอื log book 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  
ถอืเป็นจุดแข็งของ มจธ. ในการบรกิารวิชาการแก่สงัคม เปิดมติใิหม่ของการบรกิารวิชาการ ในพื้นที่

ที่ห่างไกลความเจรญิและชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนหรอืสงัคมเข้มแข็ง หร ือ
มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ด ีแก่คนในชุมชน เป็นกิจกรรมของ สถาบันที่
ด าเนินการมานานและมคีวามต่อเน่ือง ถอืเป็นกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจข องสถาบัน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนและ
พฒันาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นหรอืเกิดการเปลีย่นแปลงที่ดแีก่สงัคม 

 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ถงึแมก้ารบรกิารวิชาการแก่สงัคมแบบให้เปล่าของ มจธ. จะมกีารด าเนินกิจกรรมที่มาก มีการ

ตดิตามผล และสรุปรายงานความก้าวหน้าแลว้ แต่ควรเพิม่การประเมนิผลลพัธห์ร ือผลกระทบหรืออาจเป็น
การประมวลภาพรวมผลส าเรจ็ของงาน หรอืการด าเนินกิจกรรมที่มตี่อชุมชนหรือพื้นที่ที่ไปบริการวิชาการ 
(ประเมนิอภมิาน) โดยผูป้ระเมนิอสิระ เพื่อให้ภาพความส าเรจ็ของกิจกรรมได้ร ับการเผยแพร่เป็นที่ร ับรอง
หรอืรบัรูข้องสาธารณะ 

2. ควรมกีารประมวลและพจิารณาว่าขอบเขตและความสามารถการให้บร ิการวิชาการก่อให้เกิด
รายได ้(income) เข้าสู่มหาวิทยาลยัไดม้ากน้อยเพยีงใด โดยใช้ความเข้มแข็งทางวิชาการ  (Strength) ของ
มหาวิทยาลยั ตามภาควิชาต่าง ๆ  เช่น การตรวจวิเคราะห์ของสาขาวิศวกรรมหรอืวิทยาศาสตรอ์าหาร 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 จุดแขง็  
มจธ. มรีะบบการบรหิารจดัการที่ต่อเน่ือง เข้มแข็ง มปีระสทิธภิาพ โดยมกีารตดิตามก ากับสนับสนุน

อย่างใกลช้ิดทัง้ในระดบัสภามหาวิทยาลยัและผูบ้รหิารระดบัสูง มกีารสรา้ง/เตรยีมผูบ้รหิารรุ่นใหม่ที่ม ีระบบ 
ท าให้การพฒันามหาวิทยาลยัมคีวามก้าวหน้าตามเป้าหมายระยะยาวโดยไม่ตดิขัด 

 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. การประเมนิในส่วนต่าง ๆ ทั ้งบร ิหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัต ิหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลยั หากเพิม่เตมิการประเมนิที่รอบดา้นมากขึ้น เช่น ประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นอสิระ 
แต่เชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลยัจะท าให้ผลการประเมนิมปีระโยชน์ต่อการปรบัปรุงและพฒันายิ่งขึ้น 

2. การพฒันาไปสู่สถาบันการเรยีนรู ้ซึง่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างกว้างขวางดีอยู่แล้ว 
หากมกีารก าหนดเป้าหมายในการพฒันาที่ชัดเจนหรอืจดัล าดบั “สาระ” ขององคค์วามรูใ้ห้เหมาะสม จะช่วย
ให้มองเห็นภาพของผลงานที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นไดช้ัดเจนมากขึ้น 

3. มจธ. มคีวามก้าวหน้าในการพฒันาระบบสารสนเทศที่น่าชื่นชม หากมหาวิทยาลัยมีการติดตาม
ก ากับในการกรอกข้อมูลที่ครบถว้น มกีารใช้ประโยชน์จากระบบดงักล่าวไดเ้ตม็ตามศักยภาพ รวมทั ้งมีการ
วิเคราะห์ความตอ้งการใช้สารสนเทศของผูบ้รหิารและหน่วยงานหลกัของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม แล้วพัฒนา
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ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมความตอ้งการดังกล่าว จะท าให้ระบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้น  
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 จุดแขง็  
มจธ. มกีารจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า 2 ปี (1+2) โดยมกีารวิเคราะห์แหล่งที่มา

ของรายรบั-รายจ่าย การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิที่สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก และ
แผนกลยุทธท์ี่มหาวิทยาลยัมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์

 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรพจิารณาการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิของมหาวิทยาลัยระยะยาวที่ม ีการแสวงหาแหล่ง

รายไดใ้หม่ ๆ เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าระบบการเงนิของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ และมัน่คงในการสร ้าง
ความเข้มแข็งและความต่อเน่ืองในการพฒันามหาวิทยาลยัให้สามารถบรรลุเป้าหมายและนโยบายระยะยาว
ที่มหาวิทยาลยัมุ่งเป้าไว้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 จุดแขง็  
มจธ. มีระบบคุณภาพเชิงบูรณาการกับการบริหารมหาวิทยาลัย (KMUTT’s TQM Model) ที่

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบ้รหิาร และประชาคมทัง้ 3 Tracks มส่ีวนร่วม เพื่อให้มกีารด าเนินงานแบบมุ่ง
เป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดยีวกับเป้าหมายมหาวิทยาลยั (Alignment) โดยใช้กรอบ TQA และ EdPEx มา
ใช้เป็นกรอบการบริหารคุณภาพ ตลอดจนใช้ระบบ TQM เป็นกลไกในการขับเคลื่อนตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ผูใ้ช้บัณฑติ และความคาดหวังของสังคมตามแนวคิด Market in ไม่ใช่ Product out 
คุณภาพของการบริห ารจ ัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพ มีคว ามคิดสร ้างส รรค์ ร ับผิดชอบต่อสังคม มี
ประสทิธภิาพ ตอบสนองดา้นการบรกิาร บุคลากรมคีวามมัน่คง รกัองคก์รอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ไม่พบแผนการพฒันาคุณภาพและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผล

การประ เมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่ านมา ตามที่ระ บุไว้ในคู่ม ือกา รประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพข้อ 4 

 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรจดัท ารายงานสรุปประเดน็การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานไว้

เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบัน รอบปีการศึกษาที่รบัการตรวจประเมิน พร้อมทั ้ง
สรุปพฒันาการผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธทุ์กตวับ่งชี้ 
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5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของ มจธ. ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า มผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภท    
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00  รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 และตัวบ่งชี้ ด ้านป ัจ จ ัยน าเ ข้า มีค่ าเฉลี่ย  4.59 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ป ระกอบ          
การประเมนิ พบว่า  

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

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย  4.22 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 
4.58  และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.75 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  4.22 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 
4.61 

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

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

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

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

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

 
5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของ มจธ. ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.59 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตี ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.86 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
4.59 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.44 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของ มจธ. มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ 
พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.59 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.71 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 4.56 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.81 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.61 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.69 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.37 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผู ้ป ระ เมินได้ต รว จสอบผลการด าเ นินงานและหลักฐานอ้า งอิงข อง  มจธ . ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.67 และตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.59 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.44 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.58 
และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.58 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  
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2. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.37 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33 

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

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.83 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.96 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการและด้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.61 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00  

2. ดา้นการวิจ ัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.87 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลีย่ 4.61 

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

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็ 
1. มหาวิทยาลยัมแีผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 15 ปี  พ  .ศ . 2549 - 2563 เป็นกรอบในจัดท า

แผนกลยุทธ ์มเีป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน นโยบายมีความต่อเน่ือง และยัง่ยืน  โดยใช้
กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลยัมรีะบบการบรหิารจดัการที่เข้มแข็ง มคีวามต่อเน่ือง มกีารติดตามก ากับสนับสนุน
อย่างใกลช้ิดจากสภามหาวิทยาลยั และมกีารสรา้งเตรยีมผูบ้รหิารรุ่นใหม่ที่มรีะบบ 

3. มหาวิทยาลยัจดับรกิารวิชาการให้แก่สงัคมที่ตรงกับความตอ้งการของผูร้บั ทัง้ในพืน้ที่ที่ ห่างไกล
แต่จ าเป็นและชุมชนรายรอบ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนหรือ
สงัคมมคีวามเข้มแข็ง และมกีารพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น  
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. การเพิม่ช่องทางการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลยัแลว้ ให้ประชาคมมหาวิทยาลยัเข้าใจและเข้าถึง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรวมพลังประชาคม
มหาวิทยาลยัในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันามหาวิทยาลยัร่วมกันต่อไป 
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2. นอกจากการตดิตามผลและสรุปรายงานความก้าวหน้าแลว้ มหาวิทยาลยัควรท าการประเมินผล
ส าเรจ็ของงานเป็นภาพรวม เพื่อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธสู่์สาธารณะ 

3. มหาวิทยาลยัมคีวามก้าวหน้าในการพฒันาระบบสารสนเทศที่น่าชื่นชม มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมความตอ้งการใช้สารสนเทศของผูบ้รหิารและหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย 
จะท าให้ระบบสารสนเทศมคีวามสมบูรณแ์ละเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  
 

 จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ควรเ ร่งด า เนินการป รับปรุ งหลัก สูตรทุ กหลักสูตร ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยน าระบบจดัการการเร ียนการสอน
แบบออนไลน์เข้ามาใช้อย่างเตม็รูปแบบทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั โดยระบบจัดการการเร ียนการสอนน้ีมีควรมี
ระบบการประเมนิผลรายวิชา ระบบการประเมนิผลหลกัสูตร และระบบการบันทึกผลการปรับปรุงรายวิชา/
หลกัสูตรตามผลการประเมิน เพื่อส่งเสร ิมและเอื้อให้ผู ้ร ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผู ้สอนสามารถ
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรและรายวิชาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของ มจธ. มดีงัน้ี  
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
วิธีปฏิบติัท่ีดี คอื มหาวิทยาลยัมแีผนกลยุทธ ์นโยบายมคีวามต่อเน่ืองและยัง่ยืนโดยใช้กระบวนการ

มส่ีวนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลยั 
 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
วิธีปฏิบติัท่ีดี คอื มหาวิทยาลยัมกีารพฒันา/เตรยีมผูบ้รหิารรุ่นใหม่ที่มรีะบบ ท าให้ระบบการบริหาร

จดัการมคีวามเข้มแข็งและต่อเน่ือง  
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ภาคผนวก 
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สรุปบทสมัภาษณ์ระหว่างคณะกรรมการประเมินและกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน ศิษยเ์ก่า และนักศึกษาปัจจุบนั 

 
บันทึกสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร มจธ. (25 ก.ย. 55) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 
การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของ มจธ. มีป ัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ตลอดจนได้ร ับ
การสนับสนุนจากรฐับาลอย่างไร 
 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน
และไม่ต่อเน่ือง มจธ. จงึแก้ปญัหาโดยจัดท าแผน
สนับสนุนและส่งเสร ิมทร ัพยากรเพื่อการท าวิจ ัย
เอง เช่น การสร ้างศูนย์ความเป็ นเลิศร่วมกับ 
สวทช. การลงทุนครุภณัฑว์ิจยั การจ ัดสรรทุวิจ ัย
แบบ FTERO เป็นตน้ 

มจธ. มปีญัหาในการร่วมมือการท างานวิจ ัยกับ
ภาคเอกชนอย่างไร 
 

- ในการท าวิจยัไม่พบอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- มขี้อจ ากัดดา้นการจ่ายภาษมูีลค่าเพิม่ 
- ในอนาคตจะมกีารรวมศูนย์เพื่อท าวิจ ัยร่วมกับ
ภาคเอกชน 

มจธ. มกีลไกการจ ัดสรรงบประมาณผ่านการท า
วิจยัในรูปแบบ cluster อย่างไร 

มีก ารจ ัดสร ร ทุนวิ จ ัย แบบ  FTRO และมีก าร
สนับสนุนงบประมาณแบบ PBBS เป็นกลไกในการ
กระตุน้ให้คณะและหน่วยงานด าเนินการวิจยั  

การที่ มจธ. ลงทุนสรา้งศูนย์การศึกษาที่ Bangkok 
Code และ มจธ. ราชบุร ีมจธ. มีแผนรองร ับการ
ลงทุนดงักล่าวอย่างไร แล้วการลงทุนดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อความยัง่ยืนในการบรหิารงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลยัอย่างไร 
 

การบริห ารจ ัดการข อง มจธ .  จ ะ เน้นการ ใช้
งบประมาณอย่างคุม้ค่า อกีทัง้มกีลไกให้หน่วยงาน
สามารถปรบัคนืงบประมาณในกรณีที่ม ีเหตุให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได ้ทัง้น้ี งบประมาณทื่ ค ืน
ก็จะเป็นเง ินสะสมของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
น าไปใช้ลงทุนในโครงการอื่นที่ม ีความส าค ัญกว่า
ได ้

ในการ ปิ ดหลัก สูตร ส่งผลกระทบอย่ างไรต่ อ
บุคลากรหรอืครุภณัฑข์องหลกัสูตรที่ถูกปิด 
 
 

ไม่ค่อยมผีลกระทบ เน่ืองจากมีการใช้กลไกการ
ท างานข้ามสายงาน นอกจากน้ีการท างานดังกล่าว
ยั ง ช่ ว ย เพิ่มศั กยภาพการท าวิ จ ัย ที่ ม ีค ว า ม
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

สภามหาวิท ย าลัย มีบ ทบ าทอย่ าง ไร ในการ
สนับสนุน มจธ. ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

มจธ. มกีารวิเคราะห์ความเสีย่ง โดยจ าแนกสาเหตุ
ของความเสีย่งและมีการจ ัดล าด ับความเสี่ยงที่ม ี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  ซึ่ง โดยในป ัจจุบัน
ปญัหาที่พบ คอื วิธคีดิของบุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่
ทันกับ การเปลี่ยนแปลงสู่ปร ะชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซยีน (AEC) 
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บันทึกสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ (25 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูป้ระกอบการ 

ภายหลงัจากรบับัณฑติของ มจธ. เข้าท างานได้สัก
ระยะหน่ึงแลว้ สิง่ที่คดิว่าบัณฑติของ มจธ. ยังขาด
อยู่คอือะไร 
 

- บัณฑติยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ด ี
ซึง่คดิว่าปญัหาดงักล่าวเป็นปญัหาที่ทุก ๆ สถาบัน
ตอ้งประสบเหมอืนกัน 
- ในช่วงแรกบัณฑิตยังขาดระเบียบวินัยในการ
ท างาน แต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร ็วใน
ระยะเวลาต่อมา 

ก่อนรบับัณฑติของ มจธ. เข้าท างาน มกีารรบั
นักศึกษาฝึกงานของ มจธ. หรอืไม่ 
 
 

บริษัทมีการร ับนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งในระหว่าง
ฝึกงานก็จะมกีารพจิารณาว่านักศึกษาคนดังกล่าว
มคีวามสามารถที่เหมาะสมกับบรษิทัหรอืไม่ ถ้ามีก็
จะมกีารทาบทามให้มาเป็นพนักงานของบริษัท 
เมื่อนักศึกษาส าเรจ็การศึกษาแลว้ 

มจธ. มกีารจดักิจกรรมอะไรให้แก่ผู ้ประกอบการ
หรอืไม่ เช่น การอบรม การถ่ายทอดความรู ้ 

มจธ. ยังไม่มกีารด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 

 
 

บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า 

นักศึกษารุ่นใหม่ยังคงมลีกัษณะหรือแนวความคิด
เหมอืนกับนักศึกษาในอดตีหรอืไม่ 

ยังค งมีลักษณะหรือแนวคว ามคิดเหมือนเดิม 
โดยเฉพาะแนวคดิ เร ื่อง SOTUS  

ในมุมองของนักศึกษาปจัจุบันและศิษย์เก่า ความ
คาดหวังของ มจธ. ที่มตี่อนักศึกษาคอือะไร 
 

สิง่ที่ มจธ. คาดหวังจากนักศึกษา ค ือ การท าให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองและ
ตลอดเวลา มทีักษะและความสามารถที่เหมาะสม
ในการท างาน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ ์ที่ด ีกับ
ผูอ้ ื่น 

ในมุมองของนักศึกษาป ัจจุบันและศิษย์เก่า สิ่งที่ 
มจธ. ควรปรบัปรุงคอือะไร 

การติดต่ อประสานงานที่ตอบสนองต่อคว าม
ตอ้งการของนักศึกษายังไม่ดเีท่าที่ควร  

พื้นที่ให้ค าปร ึกษาแก่ นักศึกษาภาย ใน มจธ . 
เพยีงพอต่อจ านวนนักศึกษาหรอืไม่ 
 

ถงึแม ้มจธ. จะมพีืน้ที่ให้ค าปรกึษาที่ค่อนข้างเยอะ 
แต่ในภาพรวมจ านวนนักศึกษาทัง้หมดพื้นที่ที่ม ีอยู่
อาจจะยังไม่เพยีงพอ ซึง่มหาวิทยาลยัก็รบัทราบใน
ประเดน็ปญัหาดงักล่าว และก าลังด าเนินการเพิ่ม
พืน้ที่อยู่ 

นักศึกษาทราบหรือไม่ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินในยาม
วิกาล มขีัน้ตอนการแก้ไขหรือขอความช่วยเหลือ

- มกีารแจง้ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ 
- มกีารลงวิธ ีการด าเนินการลงใน website ของ
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บันทึกสมัภาษณนั์กศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า (25 ก.ย. 54) 
คณะกรรมการประเมนิ นักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า 

อย่างไร 
 

ส่วนอาคารและสถานที่ 
- มบีรกิาร รปภ. ซึง่ในบางครัง้เมื่อเลิกเร ียนหรือ
เลกิท าวิจยัในช่วงกลางคนืก็สามารถให้ รปภ. ช่วย
เรยีกรถแท็กซีม่ารบัได ้
- มปุ่ีมกด sos อยู่ทัว่บรเิวณมหาวิทยาลยั  
- ในช่วงกลางคนืจะมีอาสาสมัครป้องกันภัยคอย
ดูแลความเรยีบรอ้ยอยู่หน้ามหาวิทยาลยั 

ในการท ากิ จก ร รมนักศึกษามีการท าร่ วมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัอื่นหรอืไม่ 

ส่วนใหญ่จะท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ 3 
พระจอมเกลา้ เช่น กิจกรรมกีฬา หร ือเคร ือข่าย
นิสตินักศึกษา 

 

 
บันทึกสมัภาษณต์วัแทนชุมชนและบุคลากร (26 ก.ย. 55) 

คณะกรรมการประเมนิ ตวัแทนชุมชนและบุคลากร 
มจธ. มบีทบาทอย่างไรในการพฒันาชุมชน 
 
 

- มจธ. ท าหน้าที่เป็นผูป้ระสานระหว่างความต้องการ
ของชุมชนและหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไป
ช่วยแก้ปญัหาและพฒันาชุมชน 
- อาจารย์เข้ามาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่น 
ช่วยปรบัสภาพดนิหลงัจากประสบอุทกภัย พัฒนามูล
สตัว์เป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคม ี 

มนัีกศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชนหรอืไม่ มีนักศึ กษา เ ข้า ร่ ว มกิ จก ร รมพัฒนา ชุมชนอย่ าง
สม ่าเสมอ ยกตวัอย่างเช่น ร่วมจดบันทึกข้อมูลอัตรา
การเติบโตและเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ นอกจากน้ี
อาจารย์ยังไดส้อนวิธกีารบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้แก่
ชาวบ้านดว้ย 

ในการขออนุมัต ิงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน 
ชาวบ้านไดร้บัความช่วยเหลอืจาก มจธ. อย่างไร 

อาจารย์เชิญผู ้แทนชุมชนมาประชุมร่วมกันที่ มจธ. 
เพื่อล าดบัความส าคญัในการพฒันา และแนะน าวิธ ีการ
เขียนโครงการให้แก่ชาวบ้าน 
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ในอนาคตถ้า มจธ. ห ยุดให้ความช่วยเหลือแ ก่
ชุมชน ชุมชนจะสามารถด าเนินโครงการได้อย่าง
ต่อเน่ืองหรอืไม่ 

อาจารย์มีการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ชาวบ้านอย่าง
สม ่าเสมอ แต่อาจมปีญัหาเร ื่องทัศนคติของชาวบ้าน
บางท่านที่อาจไม่เชื่อในความรูใ้หม่ที่ไดร้บั ยกตวัอย่าง
เช่น การน ามูลสตัว์มาผลติเป็นปุ๋ย ถา้ชาวบ้านไม่เห็น
ผลลพัธจ์ากผลผลติที่เกิดขึ้น ก็จะไม่เชื่ อว่า ปุ๋ยจากมูล
สตัว์ให้ผลผลติดกีว่าปุ๋ยเคมี แต่เมื่อชาวบ้านได้เห็น
ผลลพัธท์ี่เกิดขึ้น ก็จะเป็นผูเ้ข้ามาสอบถามดว้ยตนเอง
ถงึวิธกีารท าปุ๋ยดงักล่าว 

อาจารย์ไดน้ าปญัหาจากชุมชนมาใช้เป็นโจทย์ใน
งานวิจยัหรอืไม่ 
 

อาจารย์ได ้น าป ัญหาของชุมชนมาสร ้างเป็นโจทย์
งานวิจยั โดยเน้นดา้นการลดต้นทุนมากกว่าการเพิ่ม
ผลผลติ 

เหตุใดจงึสนใจโครงการพฒันาชุมชน เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปญัหาให้แก่ชาวบ้าน อีกทั ้งยัง
เป็นโอกาสเรยีนรูภู้มปิญัญาชาวบ้าน ไดฝ้ึกทักษะการ
แก้ไขปญัหา 

เหตุใดจงึมโีครงการพฒันาชุมชนจ านวนมากมายที่
ท ากับพืน้ที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร อ ย พ ร ะ ร า ช ด า ร ิ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 
 


