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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 มจธ. มหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 144 

หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี46 หลกัสูตร และระดบับณัฑิตศึกษา 98 หลกัสูตร มี
จ านวนนักศึกษารวมทัง้สิ้น 17,913 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 11,816 คน ระดับ
ปรญิญาโท จ านวน 5,332 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 765 คน ปีการศกึษา 2556 รวมทัง้สิน้ 4,123 
คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,817 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,247 คน และระดบัปรญิญาเอก 
59 คน อีกทัง้ มบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 2,245 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่
ปฏิบตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวจิยั จ านวน 892 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
1,353 คน 

 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมนิ
ไดศ้กึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของสถาบนัอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้
ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จดัการศึกษา การวจิยั และการบรกิารวิชาการ ตลอดจนได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสารการ
ด าเนินงานของสถาบนัจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั อาจารย ์นักศกึษาปจัจบุนั 
ศษิยเ์ก่า และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผล
การประเมนิ ดงันี้ 
 

 มจธ. มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก (4.67) โดยจ าแนก
ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า สถาบนัมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที่ 3 
กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (4.83) องค์ประกอบที่ 5 การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (5.00) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ  (5.00) และองค ์ประกอบที ่ 8 การเงนิและงบประมาณ  (5.00) ส าหรบั
องค์ประกอบที่สถาบนัมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 
การเรยีนการสอน (4.23) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2556 ของ มจธ. มี

รายนามต่อไปนี้  
 
1.  รศ.ดร.ไทย ทพิยส์ุวรรณกุล ประธานกรรมการ 

2.  รศ.จนัทนี เพชรานนท ์ กรรมการ 

3.  รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์ กรรมการ 

4.  รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช กรรมการ 

5.  รศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี กรรมการ 

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

 
ประวติัมหาวิทยาลยั (อย่างย่อ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีดมิคอื “วทิยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่
4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักดักองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  
 ปี 2511 คณะกรรมการบรหิารสภาการศึกษาได้มมีติให้วทิยาลยัเทคนิคธนบุร ีรวมกับวิทยาลยั     
โทรคมนาคมและวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ จดัตัง้เป็นสถาบนัเทคโนโลย ีม ี3 วทิยาเขต 
 ปี 2513 คณะรฐัมนตรีลงมติร ับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี โดยในวันที ่         
28 พฤษภาคม 2513 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “พระจอมเกลา้” เป็นชื่อของสถาบนั     
มนีามภาษาองักฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology”  

ปี 2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ทัง้ 3 วิทยาเขต) ได้โอนไปเป็นส่วนราชการสังกัด
ทบวงมหาวทิยาลยั 
 ปี 2525 เนื่องจากวทิยาเขตทัง้สามมปีระวตั ิปรชัญา และแนวทางในการจดัการศกึษาต่างกนั จงึเริม่
ด าเนินการแยก 3 วทิยาเขตเพื่อจดัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาอสิระ 3 แห่ง  
 ปี 2528 รฐัสภาผ่านมติร่างพระราชบญัญัติซึ่งร่างโดยวทิยาเขตธนบุร ีท าให้วทิยาเขตธนบุรเีป็น       
หนึ่งนิตบิุคคล มอีิสระและมบีทบาทในการบรหิารตนเองอกีครัง้ รวมทัง้ได้เปลี่ยนชื่อ “สถาบนัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลา้วทิยาเขตธนบุร”ี เป็น “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี (สจธ.) เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2529 
 7 มนีาคม 2541 “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี เปลี่ยนสถานะจากมหาวทิยาลยัในควบคุม
ของรฐัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลและเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร”ี 
ถอืไดว้่าเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกทีเ่ปลีย่นสภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัรฐับาล 

 

ปณิธานของมหาวิทยาลยั 
 ผลติบณัฑติที่มคีุณภาพและคุณธรรม ท างานวจิยั พฒันา และให้บริการวชิาการ เพื่อเสรมิสร้าง
เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 

 

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
มุ่งมัน่  เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ฝเ่รยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลศิทางเทคโนโลยแีละการวจิยั 
มุ่งธ ารง ปณธิานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและด ี
มุ่งสร้าง ชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูใิหเ้ป็นทีภู่มใิจของประชาคม 
มุ่งก้าว  สู่ความเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก 
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พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
1. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศกึษาให้มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี  
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้  และระบบ            

การบรหิารงานใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3. วจิยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งองค์ความรูแ้ละการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

โดยรวม 

 

หน่วยงานจดัการศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลยั 
มจธ. มหีน่วยงานภายในที่มหีน้าที่จดัการเรยีนการสอน รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะ

วชิา จ านวน 8 คณะ บณัฑติวทิยาลยั จ านวน 2 แห่ง และสถาบนั ซึ่งจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตร
เฉพาะทางอกี 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   
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจเย่ียม) 
วนัองัคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557  

คณะผูป้ระเมนิไดป้ระชุมและวางแผนการประเมนิโดยแบ่งทมีคณะผูป้ระเมนิออกเป็น 3 ทมี ดงันี้ 
 
ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2  ทีมท่ี 3 

รศ.ดร.ไทย ทพิยส์ุวรรณกุล      รศ.จนัทนี เพชรานนท ์ รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์
รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช รศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี ผศ.ดร.ชจูติ ตรรีตันพนัธ์ 
    

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 – 08.45 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ สกัการะพระบรมรปูรชักาลที ่4 

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

09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ ประชุมรว่มกนัเพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
การประเมนิฯ 

09.30 – 10.30 น. - อธกิารบดกีล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยั 
- ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ แนะน าคณะกรรมการประเมนิ 
- วดีโีอน าเสนอมหาวทิยาลยั  
- อธกิารบดนี าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในรอบปี 2556 

10.30 – 12.00 น. รศ.ดร.ไทย ทพิยส์ุวรรณกุล และ รศ.จนัทนี เพชรานนท ์ 
- สมัภาษณ์ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 
- สมัภาษณ์กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช และ รศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี 
   - สมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก  
   - สมัภาษณ์ศษิยเ์ก่า 

10.30 – 12.00 น. รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์และ ผศ.ดร.ชจูติ ตรรีตันพนัธ ์
   - สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
   - สมัภาษณ์ผูใ้ชง้านวจิยัหรอืงานบรกิารวชิาการ 
   - สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
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เวลา กิจกรรม 

ผูป้ระเมินทีมท่ี 1 

13.00 – 13.20 น. ขึน้รถเดนิทางเยีย่มชมชุมชนใตส้ะพาน “โครงการครชู่างหวัใจหล่อ”  
13.20 – 14.15 น. เยีย่มชม “โครงการครชู่างหวัใจหล่อ”  
14.15 – 14.45 น. ขึน้รถเดนิทางเยีย่มชมชุมชน “สวนสม้บางมด”  
14.45 – 15.30 น. เยีย่มชมชุมชน “สวนสม้บางมด”  
15.30 – 18.00 น. ขึน้รถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

ผูป้ระเมินทีมท่ี 2 

13.00 – 13.30 น. ขึน้รถเดนิทางไป มจธ. บางขนุเทยีน  
13.30 – 14.00 น. มจธ. บางขนุเทยีนน าเสนอผลการด าเนินงาน ซึง่รายละเอยีดมรีายละเอยีด

ดงันี้ 
1. Master Plan ของ มจธ. บางขุนเทยีน 
2. R&D Cluster   
3. โครงการ Solar Decathon 
4. คณะสถาปตัยเ์สนอโครงการวจิยักบัชุมชน ตวัอยา่งชุมชนตลาดพลู 

14.00 – 14.30 น. เยีย่มชมอาคาร สรบ. 
   - หอ้งปฏบิตักิาร Sensor Technology ชัน้ 2 
   - หอ้งปฏบิตักิาร Biogas ชัน้ 3 

14.30 – 15.00 น. เยีย่มชม โรงงานตน้แบบผลติยาชวีวตัถุแห่งชาต ิ 
15.00 – 15.30 น. เยีย่มชม Lab CSSC หอพกัspot complex และงานวจิยัดา้นพลงังานสะอาด  

15.30 น.– 18.00 น. ขึน้รถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

ผูป้ระเมินทีมท่ี 3 

13.00 – 13.45 น. ขึน้รถเดนิทางไปอาคาร FIBO เพื่อรบัฟงัตามประเดน็ดงัน้ี 
   - แนวทางการเรยีนการสอนของ FIBO แบบ module base leaning  
   - งานวจิยัและสิง่ประดษิฐข์อง FIBO 
   - สาธติโปรเจคนกัศกึษาในโครงการและผลงานต่างๆ เช่น หุ่นยนต ์
Humanoid หุ่นยนตเ์สริฟ์อาหาร เล่นขมิ หุ่นยนตท์ีใ่หค้วามช่วยเหลอืทาง
การแพทย ์เป็นตน้ 

13.45 – 15.00 น. 
 
 

ขึน้รถเดนิทางไปอาคารส านักหอสมดุ  
   - เยีย่มชมส านกัหอสมดุ learning space เช่น Pioneer ของ C4ED (LE 
LM LX) นโยบาย Learning Space และ LM (ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั)ิ  

14.35 – 15.00 น. 
 

เยีย่มชมคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   - น าเสนอ E-Learning 
   - เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิารวจิยั และหอ้ง Training  

15.00 – 15.30 น. เยีย่มชมอาคาร green society  โครงการแลกขวดกบัจกัรยาน green heart 
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เวลา กิจกรรม 

และชมรมจกัรยาน  
15.30 – 18.00 น. ขึน้รถเดนิทางไป มจธ. ราชบุร ี

 
วนัพธุท่ี 26 พฤศจิกายน 2557   

เวลา กิจกรรม 

09.30 – 10.10 น. ผูบ้รหิาร มจธ. ราชบุร ีน าเสนอภาพรวมเรือ่งการเรยีนการสอนที ่มจธ. 
ราชบุร ี 

10.45 – 12.00 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิาร (ตามล าดบั
ดงัต่อไปนี้) 
   - ฟิสกิส ์
   - ไฟฟ้า 
   - เคม ี
   - อุตสาหการ 

12.00 – 13-.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.15 น. เยีย่มชมกจิกรรมวจิยัผึง้ 
   - บรรยายงานวจิยัผึง้ 4 ดา้น  
   - ความเชื่อมโยงงานวจิยัผึง้กบัการเรยีนการสอนผ่านวชิา General 
Education และกจิกรรมขนานหลกัสตูร Beeconnex: design for 
sustainable community 
   - เยีย่มชมพืน้ทีว่จิยัผึง้ดา้นนอกอาคารปฐมาคาร 

14.15 – 15.00 น. ขึน้รถเดนิทางไปเยีย่มชมโรงเรยีนชุมชนวดัรางบวั 
   - ด ูVDO การท ากจิกรรมของนกัศกึษากบัโรงเรยีน 
   - สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ร.ร. ครแูละนกัเรยีน 

15.00 – 17.00 น. เดนิทางกลบั มจธ. บางมด 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 

เวลา กิจกรรม 

ผูป้ระเมินทัง้หมด 

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

   - ระบบ e-meeting  
   - ระบบ GESS 
   - รบัฟงัการน าเสนอ SLA สนง.คลงั เรือ่ง การโอนเงนิของมหาวทิยาลยั
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เวลา กิจกรรม 

สแกนเอกสารแลว้ส่งทางอเีมล 

ผูป้ระเมินทีมท่ี 1 

09.30 – 10.30 น. ขึน้รถเดนิทางไป GMI  
    - เยีย่มชมโครงการทีท่ าร่วมกบัการประปานครหลวง และการไฟฟ้าฝา่ย
ผลติ   
    - เยีย่มขมโครงการ WIL “เบทาโกร โมเดล”  

10.30 – 11.15 น. เยีย่มชม learning space ของภาควชิาวศิวกรรมศาสตรค์อมพวิเตอร ์  
11.15 – 12.00 น. เดนิทางมายงัส านกังานอธกิารบด ี

- ศกึษาเอกสารอา้งองิ 
ผูป้ระเมินทีมท่ี 2 

09.30 – 10.30 น. ขึน้รถเดนิทางไปคณะวทิยาศาสตร ์
   - เยีย่มชม Leaning space   

10.30 – 11.30 น. ขึน้รถเดนิทางไปคณะศลิปศาสตร ์ 
   - เยีย่มชมหอ้ง SALC ชัน้ 4  
   - นกัศกึษาน าเสนอการเรยีนรูใ้นวชิา General Education (Gen 441)  

11.30 – 12.00 น. ขึน้รถเดนิทางกลบัมายงัส านกังานอธกิารบด ี
- ศกึษาเอกสารอา้งองิ 

ผูป้ระเมินทีมท่ี 3 

09.30 – 10.15 น. ขึน้รถเดนิทางไปอาคารคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
   - เยีย่มชมหอ้ง HYNAE 
   - เยีย่มชมนโยบายดา้น Green 
   - เยีย่มชมหอ้งและอาคารประหยดัพลงังาน  

10.15 – 11.00 น. น าเสนอโครงการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั Green & Pioneer  
11.00 – 11.30 น. ขึน้รถเดนิทางไปโรงยมิ  

   - รว่มพดูคุยกบันกัศกึษา และเยีย่มชมชมรมหรอืกจิกรรมนกัศกึษา  
   - สมัภาษณ์อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการหรอืกจิกรรม 

11.30 – 12.00 น. ขึน้รถเดนิทางกลบัมายงัส านกังานอธกิารบด ี
- ศกึษาเอกสารอา้งองิ 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. ตรวจเอกสารอา้งองิเพิม่เตมิ (มจธ. จดัท าเอกสารอ้างองิใส่แผ่น CD ส่งใหผู้้
ประเมนิตรวจก่อนล่วงหน้า) 

14.30 – 16.30 น. ผูป้ระเมนิประชุมรว่มกนั อภปิรายสรุปผลการประเมนิ 

16.30 - 18.00 น. รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัสถาบนัอย่างไมเ่ป็นทางการ  
(รบัอาหารว่างในหอ้งประชุม) 
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4.2 วิธีการตรวจสอบ และความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
1. ผูป้ระเมนิเยีย่มชมสถานทีจ่รงิของหน่วยงานจดัการศกึษาและหน่วยงานสนบัสนุนและบรกิาร

วชิาการ   
2. ผูป้ระเมนิแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารคณะ อาจารย ์เจา้หน้าที ่

และสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ นกัศกึษาปจัจบุนั ศษิยเ์ก่า ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชง้านวจิยัหรอืงานบรกิารวชิาการ  
ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูแ้ทนชาวบา้น 

3. ผูป้ระเมนิศกึษาเอกสารและหลกัฐานอ้างองิ เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์
บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
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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 
456 

66.71 5.00 
683.50 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
158.00 

23.26 3.87 
683.50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตวับ่งช้ี 4.3 180,000 บาท/คน 
49.27 

4.48 4.48 
11.00 

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

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

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

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (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 8 ข้อ (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 4.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    4.67 
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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 4.62 3.75 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.48 5.00 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

0.00 – 1.50 การด 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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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 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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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 4.48 5.00 - 4.74 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.44 5.00 - 4.72 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   

 
 

0.00 – 1.50 การด 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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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 4.44 3.33 - 3.77 การด าเนินงานระดบัดี  

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.62 4.40 - 4.45 การด าเนินงานระดบัดี 
 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
 

0.00 – 1.50 การด 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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มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  
  
  
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

   (2) ด้านการวิจยั 4.48 5.00 - 4.83 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 

4.48 5.00 5.00 4.95 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.67 5.00 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

 
 
 

0.00 – 1.50 การด 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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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็  

มหาวทิยาลยัคงมรีะบบและกระบวนการบรหิารแผนด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยประชาคมของ
มหาวทิยาลยั ฝ่ายบรหิาร และสภามหาวทิยาลยั มสี่วนร่วมและร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิอย่างต่อเนื่อง มกีาร
สื่อสารให้ประชาคมรบัรูแ้ละเขา้ใจอย่างทัว่ถึง นอกจากน้ี มหาวทิยาลยัยงัมคีวามชดัเจนในเรื่องเป้าหมาย
หลกัของการด าเนินงานในพืน้ทีก่ารศกึษาต่างๆ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรมกีารสรา้งความต่อเน่ืองในการด าเนินงานตามเป้าหมายดงักล่าว โดยมกีารตดิตามประเมนิผล
เป็นระยะๆ เพื่อใชผ้ลในการพจิารณาทบทวนการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งเป้าหมายการด าเนินงานดงักล่าวแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อ
ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

2. แมว้่ามหาวทิยาลยัมวีธิกีารสื่อสารนโยบายและแนวปฏบิตัใินดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยัให้
ประชาคมในมหาวทิยาลยัรบัรูร้บัทราบอย่างทัว่ถงึแลว้กต็าม แต่จากการเยีย่มชมและพดูคุยกบั
ผูบ้รหิารระดบัตน้และผูป้ฏบิตังิานบางท่าน พบว่า มหาวทิยาลยัยงัจ าเป็นตอ้งปรบักลยทุธใ์นการ
สรา้งความเขา้ใจใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จดุแขง็  

1. มหาวทิยาลยัมกีารพฒันาหลกัสตูรทีเ่น้นใหน้กัศกึษามคีุณลกัษณะทีพ่รอ้มเขา้สู่การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที ่21 

2. บณัฑติ มจธ. มจีดุเด่นดา้นการปฏบิตั ิมคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคนิค มคีวามอดทน และสามารถ
ท างานเป็นทมีไดด้ ีรวมทัง้สามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้กบัการท างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ ตลอดจนมี
สมัมาคารวะ 

3. หลายคณะมคีวามรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม หน่วยงานวจิยั และสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ 
ทัง้ภายในและต่างประเทศ ท าใหน้กัศกึษามโีอกาสเรยีนรูแ้ละสรา้งทกัษะ เพื่อรองรบัการปฏบิตังิาน
จรงิในอนาคต 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. เพื่อให้บรรลุวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัในการมุ่งก้าวสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก และ
เพื่อเตรียมรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยอาจมุ่งปรบัปรุงและพัฒน า
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หลกัสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานระดบัอาเซียนและระดบัสากล โดยใช้มาตรฐานต่างๆ เช่น AUN-QA , 
ABET 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. พบว่ายงัมบีางหลกัสูตรยงัด าเนินการไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา
และมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

2. จากการสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ มคีวามเหน็ว่านกัศกึษาควรมกีารพฒันาทกัษะดา้นภาษาและดา้นการ
น าเสนอเพิม่ขึน้ 

3. จากการเยีย่มชมและพูดคุยกบันักศกึษาพบว่านกัศกึษายงัไมท่ราบถงึแนวปฎบิตัิในการแก้ปญัหาใน
การรกัษาความปลอดภยั   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรก ากับและเร่งผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาและมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยพฒันาระบบ
ก ากบั ตดิตาม และควบคุมใหม้กีารด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานฯ อยา่งครบถว้น 

2. เพิม่กจิกรรมทัง้ในและนอกหลกัสูตร ที่เน้นการพฒันาทกัษะทางด้านภาษาและการน าเสนอให้แก่
นกัศกึษา 

3. ควรสื่อสารให้นักศึกษาทราบถึงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทัว่ถึง เช่น การติดป้าย
ประชาสมัพนัธห์มายเลขส าคญัต่างๆ 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1.  ควรมีการปรบัปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปจัจุบัน เพื่อให้สามารถติดต่อ แจ้งข่าวสาร และ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึมากขึน้ 

2. ควรมกีารส ารวจความตอ้งการในหวัขอ้ “การอบรมเสรมิประสบการณ์ใหแ้ก่ศษิยเ์ก่า” เพื่อเพิม่พูนและ
ต่อยอดองคค์วามรูท้ีม่คีวามเหมาะสมต่อการประยกุต ์ตลอดจนทนัต่อการพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 

3. ควรพฒันากระบวนการจดัเกบ็และถ่ายทอดประสบการณ์การท ากจิกรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการต่อยอด
พฒันาอยา่งเป็นระบบ 4R: Rethink > Record > Reflect > Refer  

4. มกีารสนับสนุน สรา้งบรรยากาศ และยกย่องนักศกึษาที่ท าความดใีห้เป็นต้นแบบ ตามลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ และหลกัเกยีรตยิศของ มจธ. เพื่อเป็นแบบอย่างใหถ้อืปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรม มจธ . ในแต่
ละประเภท เช่น Pole of Fame: เสาหลกัแห่งความด ี(เป็นผู้น าในการพฒันาชุมชน) Wall of Fame 
ก าแพงเกียรติยศ (ใช้ความรูค้วามสามารถในการพฒันาประเทศ ), Seed of Goodness เมล็ดพนัธ์
แห่งความด ี(เป็นผูน้ าในการรณรงคป์ลกูฝงัถ่ายทอดใหค้นในสงัคมรว่มมอืกนัท าความด)ี 
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5. มจธ. มกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศึกษาทัว่ไปอย่างเข้มข้นเพื่อมุ่งพฒันาลกัษณะอันพึง
ประสงคข์องบณัฑติ อย่างไรกต็ามควรสื่อสารใหน้กัศกึษาเหน็ความสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาของตนเอง 
รวมทัง้แนวทางในการน าไปประยกุตป์ฏบิตั ิ

6. ขยายกจิกรรมส่วนกลางระดบัมหาวทิยาลยัใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างพืน้ทีก่ารศกึษา โดยอาจมกีาร
หมุนเวยีนสถานทีจ่ดักจิกรรม เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูล้กัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มการ
ด ารงชวีติในแต่ละพืน้ที ่และภาคภมูใิจในอตัลกัษณ์ของ มจธ. รว่มกนั  

7. เพื่อทีจ่ะบ่มเพาะนักศกึษา มจธ. ใหม้ลีกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคข์อง มจธ. 11 ขอ้ ควรน าประเดน็
ดงักล่าวมาเป็นตวัตัง้ในการตรวจสอบว่ากิจกรรมต่างๆ ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัคณะมี
ความสอดคล้องและตอบสนองกับการพฒันาแต่ละลกัษณะอันพึงประสงค์มากน้อยเพียงใด และมี
ลกัษณะใดที่ยงัไม่มีกิจกรรมรองรบั เพื่อช่วยวิเคราะห์และวางแผนในภาพรวมให้สามารถพัฒนา
ครบถว้นไดทุ้กดา้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
จดุแขง็  

1. เป็น Pioneer ในการพัฒนางานวิจยัให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาต ิโดยมนีโยบายทีต่่อเนื่องระยะยาวก่อใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม ผ่าน
ความร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาคการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง และสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรูข้องแต่ละสาขาวชิามาบรูณาการเพื่อให้บรกิารทางวชิาการต่อสงัคมไดอ้ย่างครบวงจร  

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. สร้างฐานข้อมูล Research Cluster ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการสบืค้น เชื่อมโยง ข้อมูล
พืน้ฐานทีค่รอบคลุมความรูค้วามสามารถและความสนใจของบุคลากรใน มจธ . อนัเป็นโอกาสในการ
สรา้งความรว่มมอืทีต่รงกบัประเภทและความต้องการผูใ้ชท้ัง้ในส่วนของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
รวมถงึยทุธศาสตรข์องชาต ิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. จดักิจกรรมเชงิรุกในการเผยแพร่และน าผลงานวจิยัและนวตักรรมของ มจธ . เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น การจดั Technology and Innovation Research 
Showcase 

3. สรา้งฐานขอ้มูลที่รวบรวมองค์ความรูท้ี่ได้จากการวจิยัและมกีารน าไปใช้ในการเรยีนการสอนแต่ละ
วชิา เพื่อใหม้กีารน าไปใชใ้นวงกวา้ง รวมทัง้เกดิการต่อยอดและบรูณาการระหว่างสาขาวชิา 

4. มกีลไกเชงิรุกของหน่วยงานสนับสนุนการวจิยั เพื่อส่งเสรมิให้เกดิทรพัยส์นิทางปญัญาในปรมิาณที่
มากขึน้ ซึง่จะเอือ้ใหเ้กดิการน าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัไปพฒันาสู่การน าไปใชป้ระโยชน์จรงิ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  

1. มโีครงการที่สามารถบูรณาการการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการให้แก่สงัคมและ
ชุมชนไดอ้ย่างครบวงจรและยัง่ยนื รวมทัง้สามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศในมติต่ิางๆ ได ้
อาท ิโครงการ Bee Hive หรอืโครงการครชู่างหวัใจหล่อ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ส่งเสรมิการบูรณาการการบรกิารทางวชิาการกบัการวจิยัและการเรยีนการสอนโดยเฉพาะโครงงาน

จากรายวิชาศึกษาทัว่ไปที่ลงพื้นที่ชุมชน มาต่อยอดให้เป็นงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
โดยเฉพาะในดา้นสงัคมศาสตร ์เช่น การเกบ็รวบรวม Video Documentary ของภูมปิญัญาชาวบา้น 
โดยเฉพาะจากปราชญ์ชาวบ้านที่สูงวยั โดยสามารถสบืคน้และดูยอ้นหลงัได ้เพื่อรกัษาและต่อยอด
ภมูปิญัญาไทยใหค้งอยูแ่ละประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสงัคมปจัจบุนั 

2. สรา้งระบบกลไกสนับสนุน อาท ิการส่งเสรมิใหน้ักศกึษาปรญิญาโทและเอก มาเป็น Facilitator ช่วย
ในโครงการ โดยมอีาจารยเ์ป็น Director เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการ WiL ทีเ่พิม่มากขึน้  

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
จดุแขง็  

1. มหาวิทยาลยัมีนโยบายและแนวทางการสร้างวฒันธรรมตามอัตลกัษณ์ที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีมุ่ง่สู่ความเป็นสากล เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รเป็น “คนเก่งและด ี” ควบคู่กบัการส่งเสรมิ
งานด้านศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยแบบพอเพยีง โดยเน้นการเรยีนรู้
ศลิปวฒันธรรมชุมชนเป็นหลกั ท าให้การจดัการมหาวทิยาลยัตามเป้าหมายด้าน “Humanization” 
ประสบความส าเรจ็อยา่งมากในการพฒันางานทุกดา้นของมหาวทิยาลยั (การท างานอย่างทุ่มเทของ
ผูบ้รหิารและคณาจารย ์การมจีติสาธารณะของนกัศกึษา การมธีรรมมาภบิาลของผูบ้รหิารระดบัสงู) 

2. การมนีโยบายเพื่อสรา้งวฒันธรรมในการบรหิารจดัการการท างาน “มหาวทิยาลยัสเีขยีว” ถอืเป็นการ
พฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพฤตกิรรมของบุคลากร ด้านสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะ
และวฒันธรรมและการพฒันาวฒันธรรมองคก์รทีด่ ี

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. มหาวทิยาลยัควรมใีนการประเมนิผลส าเรจ็ในการบรหิารจดัการวฒันธรรม “คนเก่งและด”ี ภายใต้

เป้าหมาย“Humanization” ควบคู่กบัการธ ารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีามอย่างสอดคลอ้ง
และต่อเนื่อง  

2. นอกเหนือจากการพฒันามหาวทิยาลยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในเรือ่งพลงังาน และพฤตกิรรม
การท างานเท่านัน้ ควรให้ความส าคญักับการพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบ Aging และ Universal 
Design รวมถงึพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทางศลิปะและวฒันธรรมเพื่อพฒันาวถิชีวีติแบบไทยและแบบสากล 
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โดยเพิม่บรรยากาศที่มสีสีนัและสรา้งสรรค์ทางศลิปะเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวมี
ความสมบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้ 

 

ข้อสงัเกต  
การก าหนดแผนและกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 

กระจายตวัสู่บางหน่วยงานหรอืตามกจิกรรมหรอืใชว้ชิาศกึษาทัว่ไปเป็นเครือ่งมอื และการประเมนิผลส าเรจ็
ของภารกจิในดา้นนี้พจิารณาจากการแสดงผลทีว่ถิชีวีติของบุคลากร พระจอมเกลา้ธนบุร ีทีม่วีฒันธรรมการ
มนี ้าใจ จติอาสา การมสี่วนร่วมในการท างานเพื่อสงัคมในมติิต่างๆ โดยมวีธิบีูรณาการงานด้านนี้กบัการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมพฒันานักศึกษา ใช้เป้าหมายกลยุทธ์สู่การปฏบิตัิโดยสอดแทรกในการ
เรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการสู่ชุมชน ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการแยกเป็นแผน
เฉพาะดา้น  
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จดุแขง็  

มหาวทิยาลยัยงัสามารถรกัษาระบบบรหิารและการจดัการที่มปีระสทิธภิาพไว้ได้อย่างน่าชื่นชม มี
ความก้าวหน้าในการพฒันาพื้นที่การศกึษาทัง้ 4 แห่งอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนการด าเนินพนัธกิจ
ของมหาวทิยาลยัไดม้ากขึน้ตามล าดบั 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 มหาวทิยาลยัควรพจิารณาผลการประเมนิความพงึพอใจต่องานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสารบางเรื่อง ที่มผีลการประเมนิต ่ากว่าปี 2555 อย่างมนีัยส าคญั ได้แก่ บรกิารโสตทศันูปกรณ์ บรกิาร
ระบบโทรศพัท ์และบรกิาร internet Account เพื่อน ามาพฒันาใหด้ขีึน้  
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จดุแขง็  

การด าเนินงานด้านการเงนิและงบประมาณของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพ มกีารตรวจสอบโดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อน าผลมาใช้ปรบัปรุงตลอดเวลา ความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการเงนิของ
มหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ  
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ในปีงบประมาณ 2556 รายรบัจากโครงการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก ลดลงจากปีก่อนถงึรอ้ยละ 
41.35 (139.83 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้รายรบัรายการนี้เพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุแขง็  

มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการสรา้งคุณภาพ ที่ตัง้เป้าหมายจากกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นการประกันคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยวิจยั ตามวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง (1.มุ่งมัน่ เป็น
มหาวทิยาลยัที่ใฝ่เรยีนรู ้2.มุ่งสู่ ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยั 3.มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้าง
บณัฑติที่เก่งและด ี4.มุ่งสรา้ง ชื่อเสยีงและเกยีรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม และ 5.มุ่งก้าว ไปสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัโลก) และ 6 เป้าหมายกลยุทธ ์(1.New Approach to learning 2.S&T Core 
Capability and Clustering 3.Humanization 4.Organizational Reform 5.Good Governance and 
Modern Management 6.Internalization) โดยผลจากการพฒันาคุณภาพนี้ก่อใหเ้กดิผลงานต่างๆ ทีป่รากฏ
ชดัทัง้ 3 พนัธกจิ (1.พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศกึษา ใหม้คีวามเป็นเลศิทาง
วชิาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 2.พฒันาระบบการศกึษา ระบบประกนัคุณภาพ
การศกึษา ระบบการเรยีนรู ้และระบบการบรหิารงานใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และ 3.วจิยัและน าผลไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรู ้และการพฒันาประชาคมไทย) ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้ซึง่ผลการ
ด าเนินงานดงักล่าวส่งผลให้มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัอนัดบัที่ 1 ในไทย และเป็นอนัดบัที่ 29 ของการจดั
อนัดบัมหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ด 100 อนัดบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มมหาวทิยาลยัในประเทศทีม่กีารพฒันาเศรษฐกจิ
อย่างรวดเรว็ จาก The Times Higher Education และได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก 
โดย UI Green Metric Ranking of World Universities นบัตัง้แต่ปี 2010  
 
แนวทางสริมจดุแขง็ 

เพื่อใหก้ารพฒันาสู่คุณภาพระบบสากลอยา่งสอดคลอ้งวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งต่อเนื่องและรวดเรว็ จงึ
ควรเรง่น าระบบ TQM และ EdPEx มาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของ มจธ. ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า มผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภท    
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านผลผลติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00  รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 และต วับ ่งชี ้ด ้านปจัจยัน าเข ้า มคี ่า เฉลี ่ย  4.59 ทัง้นี ้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ          
การประเมนิ พบว่า  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย
สงูสุด 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.23 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 
4.62  และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.75 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.83 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 
4.48 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของ มจธ. ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.59 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.86 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.59 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.44 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของ มจธ. มุมมองด้านการบรหิารจดัการ 
พบว่า ตวับ่งชีด้้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.67 
และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.59 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.71 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 มมุมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.60 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 4.56 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.74 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.48 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.72 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.44 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู ้ประเมนิได ้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของ มจธ . ตามมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลี่ย 4.67 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.59 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.62 
และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.40 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.44 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.83 เมือ่จ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลี่ย 4.95 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการและด้านปจัจยัน าเขา้ มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.48 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่าตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00  
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2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.83 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ 
มคี่าเฉลีย่ 4.48 

3. ด้านการให ้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 

5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
การจดัการศกึษาในพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีมหาวทิยาลยัมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการจดัการศกึษาใน

พืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีโดยก าหนดให้เป็น Residential College มุ่งพฒันานักศกึษาให้เป็นบณัฑติที่มคีวาม
เป็นคนอย่างสมบูรณ์ ปรบัเปลีย่นทศันคตใิหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่างไรกต็ามจากการรบัฟงัผลการ
ด าเนินงาน ความเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้ง และเยีย่มชมพืน้ที ่คณะกรรมการมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. การจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาพืน้ฐานวศิวกรรมศาสตร ์ส าหรบัชัน้ปีที ่1-2 ทีจ่ดักลุ่มเนื้อหา
สาระวชิาทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัเป็น Module และจดัอาจารยผ์ูส้อนเป็นทมี (Team Teaching) เป็นรปูแบบที่
น่าจะพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบองค์รวมได้ดี แต่อาจจะไม่ เป็น ที่คุ้น เคยในสาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร ์การสรา้งความเขา้ใจและความเชื่อมัน่ใหแ้ก่สภาวชิาชพี องคก์ร และผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นเรือ่งที่
ต้องใช้เวลา เนื่องจากเพิ่งเริม่ด าเนินการ มหาวทิยาลยัต้องแสดงให้เห็นว่าโดยรวมเนื้อหาวชิาที่จดัให้แก่
นักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการของนักศึกษาไม่น้อยไปกว่ารูปแบบที่จ ัด
โดยทัว่ไปแต่มขีอ้ไดเ้ปรยีบส าคญัทีช่ดัเจน มาตรฐานการประเมนิผลในรายวชิาและหลกัสตูรเดยีวกนักบัทีจ่ดั
ทีบ่างมดไม่แตกต่างกนั เป็นต้น รวมถงึการสรา้งความพรอ้มในเรือ่งทรพัยากรสนับสนุนการจดัการศกึษาใน
รายวชิาศกึษาทัว่ไป และภาษาองักฤษใหเ้หมาะสม 

2. การเตรยีมการที่เพียงพอส าหรบันักศึกษาที่จะต้องไปเรยีนในชัน้ปีที่ 3-4 ที่บางมด ซึ่งอาจจะ
เปลีย่นไป ทัง้ในเรื่องรปูแบบวธิกีารเรยีน  สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั การใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของ
นักศึกษา ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อนักศึกษา ในขณะเดียวกันยงัสามารถรกัษาอัตลกัษณ์ของนักศึกษาที่
มหาวทิยาลยัพฒันาในช่วงชัน้ปีที ่1-2 ไวไ้ด ้

3. การสื่อสารใหชุ้มชนทีต่ ัง้ของพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขา้ใจในแนวทางการจดัการศกึษาใหช้ดัเจน 
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เนื่องจากในระยะยาว เมื่อมหาวทิยาลยัมกีารพฒันาในอนาคต อาจก่อใหเ้กดิแรงผลกัดนั
ทัง้ในเรือ่งแนวทางการจดัการศกึษา และการแยกตวัเป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศได้ 

4. พืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีมสีภาพพืน้ทีท่ีส่ามารถพฒันาบางส่วนใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัการพกัผ่อนของ 
คนในชุมชน รวมทัง้มอีาคารสถานที ่ตลอดจนครุภณัฑก์ารศกึษาทีท่นัสมยั หากสามารถเปิดโอกาสใหค้นใน
ชุมชนโดยเฉพาะนักเรยีน เข้ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อการจดัการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั จะเป็นการสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชนไดอ้กีทางหนึ่ง 
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5.12  รายงานผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ   
การศึกษา 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

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

ตวับ่งชีท้ี ่2 3.51 - 4.51 บรรลุเป้าหมาย 4.51 

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

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

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 4.50 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

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

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ ตวัตัง้ / ตวัหาร 

ตวับ่งชีท้ี ่6 รอ้ยละ 20 231 / 710 * 100 32.50 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

5.00 

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

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 4.05 

ด้านการบริการวิชาการ 

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

ตวับ่งชีท้ี ่9 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ (1,2,3,4,5) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่10 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ (1,2,3,4) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่11 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ (1,2,3,4,5) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 4.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.38 
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ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งชีท้ี ่12 4 4.68 บรรลุเป้าหมาย 4.68 

ตวับ่งชีท้ี ่13         

ตวับ่งชีท้ี ่14 4.50  3,391.50 / 701.50  4.96 บรรลุเป้าหมาย 4.13 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 4.41 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.38 
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สรปุบทสมัภาษณ์ระหว่างคณะกรรมการประเมินและกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั ผูป้ระกอบการ ศิษยเ์ก่า นักศึกษาปัจจบุนัคนไทยและคนต่างประเทศ 

 
บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และกรรมการสภามหาวทิยาลยัของ มจธ. (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 
จากวิสัยทัศ น์   5 มุ่ ง  มีวิธีการ
อ ย่ า ง ไ ร ที่ จ ะ บ อ ก ว่ า เ ป็ น
มหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก 

 

มีงานวิจัยที่บ่งชี้ปจัจัยที่ส่งผลต่อการเป็น world class university 3 
ประเดน็ ไดแ้ก่ 
   1. มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งรวมของอาจารย์และนักศึกษาที่มี
ความสามารถ 
   2. งานวจิยัทีม่คีุณภาพและส่งผลต่อเศรษฐกจิของสงัคม 
   3. การบรหิารงานอยา่งมธีรรมาภบิาล 

การพฒันาบุคลากรที่ก าหนดไวใ้น 
"ภารกจิ" หมายถงึใคร 

บุคลากรทุกคนภายในมหาวทิยาลยั ไม่รวมประชาคมภายนอก ทัง้นี้
ประเด็นที่มหาวทิยาลยัให้ความส าคญัคอืต้องเป็นสถาบนัที่ช่วยเหลอื
หน่วยงาน องคก์ร หรอืสงัคมได ้ 

จากนโยบายของมหาวทิยาลยัทีจ่ะ
ไม่ เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีซึง่ส่งผลต่อรายไดข้อง
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมี
มาตรการหรอืแนวทางจดัการใน
ประเดน็ดงักล่าวอยา่งไร 
 
 

- แนวคดิของมหาวทิยาลยัต่อประเดน็ดงักล่าว คอื จะท าอยา่งไรในการ
หา resource จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาใช้บริหารงาน 
โดยเฉพาะ resource จากงานวจิยัหรอืบรกิารวชิาการกบัองคก์รทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน ดว้ยแนวคดิภายใต้ขอ้จ ากดัข้างต้น มหาวทิยาลยัจงึ
ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าสามารถส่งมอบผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดต้รงกบัความ
ตอ้งการขององคก์รของรฐัและเอกชนไดจ้รงิ 
- การพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรไปท างานกบัหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะที่จะ
สามารถมาใชท้ าประโยชน์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัไดใ้นอนาคต 
- การสรา้ง awareness ด้านการเงนิ โดยใช้กลไกการบรหิาร เช่น การ
ใหค้ณะจดัท าโครงร่างองค์กรเพื่อวเิคราะห์ตนเองและเป้าหมายที่จะมุ่ง
ไปในอนาคต ควบคู่ไปกบัการจดัท าแผน 1+2 เพื่อใหห้น่วยงานรูส้ถานะ
ของตนเอง เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนประมาณการหรอืแสวงหา
รายไดเ้พื่อมาสนบัสนุนแผนการด าเนินงานดงักล่าว 

มวีธิกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่าง
ค ณ ะ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ กั บ
สงัคมศาสตรอ์ยา่งไร  

ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถทีต่่างกนัจากหลาย ๆ คณะมารว่มเป็นคณะท างาน 

มี วิ ธี พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาองักฤษอยา่งไร 

- การก าหนดเกณฑ์การสอบคัด เลือกบุคลากรต้องได้คะแนน
ภาษาองักฤษไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 จากคะแนนสอบภาษาองักฤษ  
- การจัดโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยคณะศิลป
ศาสตร ์
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และกรรมการสภามหาวทิยาลยัของ มจธ. (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูบ้รหิาร มจธ. 

- การรบับุคลากรต่างชาติมาท างานภายในหน่วยงาน เพื่อเกิดการ
เรยีนรูภ้าษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
- การออกแบบ criteria การเลื่อนระดบั โดยใชภ้าษาองักฤษมาเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณา ทัง้นี้การออกแบบจะค านึงถึงต าแหน่งงานและ
ความจ าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามต าแหน่งวิชาชีพ 
(customized) 

มีวิธีการอย่างไรในการเตรียม
บุคลากรส าหรับการท างานใน
อนาคต 

- โครงสรา้งพฒันาบุคลากรตัง้แต่แรกเขา้ ดงัเช่นโครงการ NAS ส าหรบั
อาจารย์ใหม่ หรอืการสรา้ง talent management คดัเลอืกบุคลากรที่มี
ศกัยภาพ ช่วงอายุระหว่าง 35 – 45 ปี และการเตรยีมพรอ้มบุคคลทีจ่ะ
มาเป็นผูบ้รหิารโดยผ่านโครงการ นบก. 
- นโยบายอตัรา 5 เปอรเ์ซ็นต์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถจ้างบุคลากร
เกินกว่าอัตราของหน่วยงานได้ร้อยละ 5 โดยมุ่งหวังให้บุคลากร ณ 
ปจัจบุนัสามารถออกไปพฒันาหรอืเพิม่พนูประสบการณ์ได ้
- กลไกการเลื่อนระดับเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร โดย
ผู้บงัคบับญัชาจะประเมนิว่าบุคลากรที่รบัการประเมนิขาดทกัษะด้าน
ใดบา้ง เพื่อเป็นขอ้มลูแก่มหาวทิยาลยัในการวางแผนพฒันาบุคลากร 
- กลไก rotation เพื่อใหบุ้คลากรสามารถเรยีนรูง้านไดห้ลาย ๆ งาน  

 
ความเหน็เพิม่เตมิจากการสมัภาษณ์ 

1. มหาวทิยาลยัก าหนดประเดน็ของพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ 4 แห่งไดช้ดัเจน ท าใหเ้หน็ความส าคญั
ของแต่ละพื้นที่การศึกษา แต่ควรระวงัเรื่องความต้องการจากการเมอืงท้องถ่ิน ณ มจธ.
ราชบุร ี

2. มหาวทิยาลยัควรเป็นตวัอย่างการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั เพื่อเปลี่ยนความเชื่อ
ของประชาชนทัว่ไปที่ เข้าใจผิดว่าการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัจะตอ้งขึน้ค่าเทอม ซึ่งจากขอ้มลูของ มจธ. พบว่ารายไดจ้ากค่า
เล่าเรยีนคดิเป็นเพยีง 1 ใน 4 ของรายไดท้ัง้หมดของมหาวทิยาลยั  

 
บนัทกึสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ศษิยเ์ก่า 

เหตุใดมหาวทิยาลยัเชญิคุณมาให้
สมัภาษณ์ 
 

ช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดต่อและร่วมงานกับมหาวิทยาลัย จึงได้รบั
ขา่วสารจากวารสารของ มจธ. ซึง่ไดส้มคัรเป็นสมาชกิตลอดชพี ช่วยให้
รูข้่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ การท าวจิยั รวมถึงคอรส์การอบรม ส าหรบั
ศษิยเ์ก่าบางท่านที่ไม่ได้รบัข่าวสารอาจเนื่องจากขอ้มูลที่พกัอาศยัเป็น
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บนัทกึสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ศษิยเ์ก่า 

คนละทีก่บัทีต่นเองแจง้ไวก้บัมหาวทิยาลยั 

ขา่วสารทีม่หาวทิยาลยัส่งใหม้ี
ประโยชน์หรอืไมอ่ยา่งไร 

 

ช่วยให้รู้พัฒนาการของมหาวิทยาลยั กิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรม
นกัศกึษา ซึง่ปจัจบุนัเน้ือหาขา่วสารมคีวามหลากหลายมากขึน้จากอดตี 

ขา่วสารทีส่่งกลบัไป มเีชญิใหเ้ขา้
มารว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยั
หรอืไม่ 

มขีา่วสารใหเ้ขา้รว่มประชุม งานเลีย้งสงัสรรค ์

มหาวทิยาลยัมกีจิกรรมใหค้วามรู้
เพิม่เตมิแก่ศษิยเ์ก่าหรอืไม่ 
 

- มีคอร์สอบรมระยะสั ้น  แ ต่ เมื่ อ เป รียบ เทียบกับจุฬ าลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มจธ. มจี านวนคอรส์ค่อนขา้งน้อย  
- มีการให้ทุนการศึกษาด้านอุตสาหกรรมที่ร่วมกับบริษัทศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์มาศึกษาต่อเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อการพัฒนา
บุคคลากร 

มคีวามตอ้งการคอรส์การอบรม
ระยะสัน้ทีเ่กี่ยวกบัอุตสาหกรรม
หรอืไมอ่ยา่งไร 

มคีวามต้องการ เพราะลกัษณะงานมคีวามจ าเป็นต้องไดร้บัการ update 
ข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งที่ ดีของข้อมูล
ดงักล่าว 

มคีวามตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัส่ง
ขา่วสารผ่านช่องทางไหนมากทีสุ่ด 

E-mail และ Line เพราะเป็นสื่อทีอ่ยูใ่กลต้วัมากทีสุ่ด 

งานคนืสู่เหยา้มกีารคุยเรือ่ง
วชิาการบา้งไหม 

ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวนัจดักิจกรรมตรงกบัวนัท างาน  
แต่จากที่ทราบ กจิกรรมดงักล่าวจะมศีษิยเ์ก่าหลายรุ่นมาเจอกนั มกีาร
พูดคุยเรื่องงาน ต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงประสบการณ์การเรยีนแต่ละ
รายวชิากรณเีจอรุน่น้องทีย่งัศกึษาอยู่ 

มคีวามเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัความรู้
ของนกัศกึษาในอดตีกบัปจัจุบนั 
 

ภาพรวมของทัง้ประเทศ ค่านิยมของนักศึกษาเน้นเรยีนเพื่อให้ส าเรจ็
การศกึษามากกว่าศึกษาหรอืค้นคว้าหาความรู้ ปจัจุบนันักศกึษาอ่าน
หนังสือต่าง ๆ น้อยลง ดังเห็นได้จากทักษะการน าเสนองานที่ไม่
สามารถน าเสนอให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ ซึ่งต่างจากคนญี่ปุ่นที่อาจถูก
ปลกูฝงัตัง้แต่เดก็  

คดิเหน็อยา่งไรต่อการเรยีน การ
สอนดา้นวชิาชพี ดา้นเทคนิค 

ควรสอนเพิม่ทกัษะการน าเสนอ 

ปจัจบุนัศษิยเ์ก่าไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์อะไรบา้ง 
 

รบัทราบขอ้มลูว่ามหาวทิยาลยัก าลงัด าเนินการในประเดน็ดงักล่าว เช่น 
การลดราคาค่าที่พักต่างๆ ซึ่งเป็นการร่วมมอืกับศิษย์เก่าที่มกีิจการ 
เป็นตน้ 

ศษิยเ์ก่าทีไ่มเ่คยท ากจิกรรมจะ
ไดร้บัข่าวสารจากมหาวทิยาลยั

อาจเป็นไปได้แต่น่าจะเป็นส่วนน้อย เพราะส่วนใหญ่เพื่อนจะชกัชวน
มารว่มกจิกรรม 
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บนัทกึสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ศษิยเ์ก่า 

หรอืไม่ 
มหาวทิยาลยัมกีารเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการท างานในวชิาชพี
หรอืไม่ 

มกีารเตรยีมความพรอ้ม สามารถต่อยอดท างานไดเ้ลย 

 
บนัทกึสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ นกัศกึษาปจัจบุนั 

อะไรเป็นแรงผลกัดนัใหท้ า
กจิกรรม 

- การท ากจิกรรมช่วยใหพ้ฒันาทกัษะทางสงัคม ซึง่ไมส่ามารถหาได้
ในหอ้งเรยีน  
- รูจ้กัเพื่อน พี ่และน้องๆ มากขึน้ ทัง้ต่างคณะและต่างองคก์ร ท า
ใหไ้ดป้ระสบการณ์ทีด่ทีีไ่มส่ามารถหาไดจ้ากหอ้งเรยีน 
- อยากช่วยเหลอืชุมชน เพิม่คุณภาพชวีติใหค้นในชุมชน  

ทกัษะอะไรทีค่ดิว่าไดจ้ากการท า
กจิกรรม 

- ทกัษะการเขา้สงัคม ทกัษะการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า  

Code of Honor คอือะไร มี
อะไรบา้ง และมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่า
เมือ่ส าเรจ็การศกึษาจะมี
คุณลกัษณะตามCode of Honor 

- หลกัเกยีรตยิศส าหรบันักศกึษาแห่งมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ยดึมัน่ใน
คุณธรรม ยนืหยดับนความถูกตอ้ง ใหเ้กยีรต ิ
- ไม่มีกลไกการประเมินว่าบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษาจะมี
คุณลกัษณะตาม Code of Honor ได้อย่างไร แต่ถ้ามกีารประเมนิ
ดว้ยตนเองคดิว่าน่าจะเป็นไปได ้

ท าไมตดัสนิใจเลอืกเรยีนทีน่ี่ - มกีารเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และมทีุนการศกึษา 
- มกีารบรูณาการการเรยีนกบัการท างาน โดยเฉพาะท าร่วมกบัภาค
การผลติและอุตสาหกรรม ตามโมเดลโรงเรยีนฝึกทกัษะ (Practice 
School)  

มนีกัศกึษาต่างชาตมิาเรยีนรว่ม
ดว้ยหรอืไม่ 

มนีักศกึษาต่างชาตมิาเรยีนร่วมกบันักศกึษาไทย ช่วยให้นักศกึษา
ไทยไดฝึ้กประสบการณ์การสื่อสารภาษาองักฤษ 

โดยเฉลีย่นกัศกึษาจบตรงตาม
ก าหนดเวลาหรอืไม่ 

- นักศกึษาปรญิญาโท มบีางสาขาทีต่้องใชร้ะยะเวลาในการท าวจิยั 
ที่ต้องมกีารทดลอง จงึอาจท าให้ไม่จบตรงตามก าหนดเวลา ทัง้นี้ 
อาจารยท์ีป่รกึษาจะใหค้ าปรกึษาจนส าเรจ็การศกึษา  
- นักศกึษาปรญิญาเอกจะใชร้ะยะเวลาการท าวจิยัค่อนขา้งนาน แต่
มหาวทิยาลยัจดัเตรยีมอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัไดค้่อนขา้ง
ด ี

อาจารยม์กีารสอนวชิาพืน้ฐาน มีการสอนเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการในวิชาสัมมนา และ
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บนัทกึสมัภาษณ์นกัศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ นกัศกึษาปจัจบุนั 

เกีย่วกบัการท างานวจิยัหรอืไม่ วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

เมือ่ส าเรจ็การศกึษาอยากประกอบ
อาชพีอะไร 
 

เป็นคร ูโดยอาจเป็นครทูีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของตนเองที่ เรียนอยู่ระดับปริญญาโท และท างาน
เกี่ ย วกับ การดู แลสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยภ ายใน
มหาวทิยาลยั 

ฐานขอ้มลูเพื่อใหศ้กึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิมเีพยีงพอหรอืไม่ 
 

มปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการของนักศึกษา ทัง้นี้การสบืค้น
สามารถท าไดท้ัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั 

อยากใหม้หาวทิยาลยัเพิม่เตมิ 
หรอืปรบัปรงุอะไรบา้ง 

- หนังสือเฉพาะทางที่ต้องการยงัมไีม่ครบ และการส่งเสียงดงัใน
ส านกัหอสมดุ ทีบ่างชัน้ถูกจดัไวใ้หเ้พื่อการอ่านหนงัสอื 
- ส่งเสรมิการใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร  
- ความเสถยีรของระบบอนิเตอรเ์น็ต 
- ความสามารถในการรองรบั (capacity) ผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน
หลาย ๆ คน ของระบบลงทะเบยีน  
- ส่งเสรมิหรอืประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาเขา้รว่มท ากจิกรรม 
- ทบทวนหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ป เนื่องจากมคีวามเข้าใจว่าการ
สอนไมส่อดคลอ้งกบัเจตนาของหลกัสตูรทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

มชี่องทางอะไรบา้งทีม่กีารให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่มหาวทิยาลยั 

- แบบประเมนิออนไลน์ 
- นกัศกึษาพบผูบ้รหิาร ซึง่มรีอบการประชุมทุก 3 เดอืน 

ทราบเบอรโ์ทรศพัทแ์จง้เหตุ
ฉุกเฉินในมหาวทิยาลยัหรอืไม่ 

-  ม ีรปภ. ถา้เป็นช่วงกลางคนืจะประจ าประตูหน้าและประตูหลงั
ของมหาวทิยาลยั มสีายตรวจภายในมหาวทิยาลยั และมกีารรบัส่ง
นกัศกึษากรณทีน่กัศกึษารอ้งขอเหน็ว่าการเดนิทางกลบัไม่
ปลอดภยั 
- เบอรโ์ทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินมหาวทิยาลยั 333 

 
บนัทกึสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูป้ระกอบการ 

การท างานร่วมกับ  มจธ . เป็น
อยา่งไรบา้ง 

- การร่วมงานเป็นไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั ้ง
ห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์ นักศึกษาและอาจารย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษาอาจารย์เพื่ อขอ
ค าแนะน าการออกแบบโรงงานใหม่ ซึง่มปีญัหาจากการผลติสนิคา้ไม่
ทนั ทัง้นี้ อาจารยท์ี่ให้ค าแนะน าได้มกีารวเิคราะห์เพื่อหาเหตุว่าการ
ผลติสนิค้าไม่ทนัเกดิจากอะไร และจะแก้ปญัหาโดยการสรา้งโรงงาน
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูป้ระกอบการ 

ใหม่ได้หรอืไม่ ทัง้นี้จากการวเิคราะห์ดงักล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการ
เหน็ว่าเหตุของปญัหาเกิดจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลติ ฝ่ายสนิค้า 
และโลจิสติกส์ โดยผลจากการวิเคราะห์ช่วยให้ผู้ประกอบเกิด
กระบวนการปรบัปรุงงาน ลดค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิจากการสรา้งโรงงาน
ใหม ่

สิ่งที่ต้องการให้ มจธ . สนับสนุน
เพิม่เตมิ 

- บรษิัทท างานร่วมกับมหาวทิยาลยัมากกว่า 20 ปี ซึ่งนโยบายของ
ผูบ้รหิารทุกสมยัของมหาวทิยาลยัจะมนีโยบายสนับสนุนภาคเอกชน 
อกีทัง้งานวจิยัของมหาวทิยาลยัไม่ได้เป็นเพยีงงานวจิยัทีต่พีมิพ์ แต่
เป็นงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ ซึง่เป็นสิง่ทีด่อียู่แล้ว 
จงึคดิว่าไมต่อ้งการสิง่ใดเพิม่เตมิจาก มจธ. 

- มหาวทิยาลยัมงีานวจิยัที่ด ีก็ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ที่ดีด้วย และ
ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่ อช่วยให้มหาวิทยาลัยน ามาใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ  

 
บนัทกึสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านวจิยั (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ชง้านวจิยั 

ได้ร่วมงานกับ มจธ. เป็นอย่างไร
บา้ง 

- ท าธุรกจิเกี่ยวกบัฟารม์กวางโดยมจีุดมุ่งหมายให้ฟารม์เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว จงึมีความจ าเป็นต้องวางแผนจดัการ
ฟารม์และการเลี้ยงกวางให้มคีุณภาพ โดยผสานกบัโครงการเกษตร
แนวใหม่ของในหลวง จึงติดต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร ์และคณะสถาปตัย ์มจธ.  

- ท าธุรกจิกล้วยไม้ โดยเริม่จากอุตสาหกรรมขนาดเลก็จนพฒันาเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยระหว่างการพฒันาไดข้อค าปรกึษาจาก 
มจธ. ดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัท า brand และนวตักรรม การออกแบบ
โรงเรอืน การใช้ oil ก าจดัเพลี้ย และปจัจุบนัอยู่ระหว่างการต่อยอด
เพิม่มลูค่าผลติภณัฑก์ลว้ยไม ้เช่น อาหารเสรมิ เครือ่งส าอางค ์

- แนวคดิการท างานร่วมกนัระหว่างบรษิัทและมหาวทิยาลยั คอื การ 
share resource ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้สองฝา่ย กล่าวคอื บรษิทัไม่
จ าเป็นต้องสรา้งห้อง lab หรอืจา้งนักวจิยั ซึ่งเป็นต้นทุนค่อนขา้งสูง
ในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัมหาวทิยาลยัก็สามารถใช้โครงการของ
บรษิัทเป็นทึ่ฝึกและสร้างประสบการณ์การท างานของอาจารย์และ
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะ มจธ. เป็นสถาบนัการศกึษาที่
มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นอุปกรณ์และอาจารยท์ีจ่ะช่วยพฒันาอุตาหกรรม
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บนัทกึสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านวจิยั (25 พ.ย. 57) 
คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ชง้านวจิยั 

ของตนเองได ้

ทราบได้อย่างไรว่าเรื่องที่ต้องการ
ปรกึษาควรจะปรกึษากับอาจารย์
ท่านใด 

- ประสานงานกบั โครงการ iTAP กบั สวทช.   

 
บนัทกึสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ (25 พ.ย. 57) 

คณะกรรมการประเมนิ ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

บริษัท รับบัณฑิต  มจธ . สาขา
ใดบา้งเขา้ท างาน 

- บรษิัท ISUZU รบับัณฑิตปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส ์

- บรษิทั ABB รบับณัฑติปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ก่ อ น รับ บัณ ฑิ ต เข้ าท า ง าน มี
ประเดน็อะไรบา้งในการพจิารณา 

- เน้น EQ ต้องเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้มเีจตนคตทิีด่กีบัองคก์ร เพื่อน
รว่มงาน และสายงาน 

จดุเด่นบณัฑติของ มจธ. คอือะไร - ความอดทน การท างานภาคปฏบิตั ิการท างานเป็นทมี 
 

มจธ . ควรพัฒนาบัณ ฑิตด้ าน
ใดบา้ง 

- ด้านภาษา ควรมี certificated รับรอง เช่น คะแนนสอบTOEIC 
(รบัรอง 500 คะแนน)  

- ดา้น presentation เพื่อตดิต่อภาคธุรกจิ  
มจธ. มกีารพฒันาหลกัสูตรหรอืไม่
อยา่งไร 

- บรษิทั ISUZU อาจมกีารตดิต่อผ่านฝา่ยบุคคล 
- บริษัท ABB คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามกลับไปยังบริษัท 
ประเดน็การใช้ภาษาของบณัฑติ โดยคณะมกีารเกบ็ขอ้มูลและน าไป
ปรบัปรงุ 

 


