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ในรอบปีที่ผ่าน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) ไดถ้อดบทเรยีนจากประสบการณ์          
ที่สัง่สมมาจากการรเิร ิม่โครงการต่าง ๆ ระหว่างการพฒันาตนเองจากสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรยีนการสอน
เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัที่เน้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การเปิดหลกัสูตรทัง้ในลกัษณะของพหุสาขาวิชาและ            
สหสาขาวิชาเป็นฐานไปสู่ R&D Cluster ที่ความรูใ้หม่ไดพ้ัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญและประยุกต์ตอบโจทย์                
ความตอ้งการของเทคโนโลยเีพื่อพฒันาความสามารถในการพึง่ตนเองทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ  
โดยใส่ใจถงึการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มที่ส่งผลให้ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ใน Top 40 
ตดิต่อกันมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี  ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเหล่านัน้ถูกน ามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาผ่านวิธกีาร
เรยีนรูใ้นรูปแบบต่าง  ๆการจดั learning space ตลอดจนการเพิม่พูนทักษะต่างๆ ผ่านรายวิชาศึกษาทัว่ไป สหกิจ
ศึกษา และ Work Integrated Learning (WIL) ความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดจ้ากการรเิร ิม่โครงการต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอของ มจธ. ถูกสงัเคราะห์และถอดบทเรยีน สู่การรเิร ิม่จดัการเรยีนการสอนในลกัษณะของ Residential 
College ในปีการศึกษา 2556 ที่ถูกออกแบบให้นักศกึษาไดท้ัง้ Knowledge, Competencies, และ Life Skills and 
Social Skills จากการบูรณาการการเรยีนการสอนในลกัษณะ Classroom, Co-Curriculums และ Collegiate Life 
ทัง้หมดน้ีมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันานักศึกษาให้บรรลุคุณลกัษณะตาม KMUTT-student QF เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
สู่การเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Social Change Agent) เป็นก าลงัส าคญัของประเทศที่ตอบโจทย์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

รายงานการประเมนิตนเองเพื่อรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน รอบการประเมนิ 
ปี 2556 ฉบับน้ี ส าเรจ็ไดด้ว้ยผลงานและความร่วมมอืของบุคลากรในทุกส่วนและทุกระดบั โดย มจธ.  พิจารณา           
ใช้เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับบรบิทของ มจธ. ดว้ยมุ่งหวังให้รายงานฉบับน้ีสะท้อนศักยภาพและความตัง้ใจในการปรับรุงและ            
การพฒันาเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลยัสู่การพฒันา
ประเทศต่อไป 
  

ด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ ( Professional) มจธ.เป็นผู้เชี่ยวชำญ ควำมช ำนำญ รู้จริง และลงมือปฏิบติัได้จริง 
มจธ. ยึดม ัน่และยืนหยดับนควำมถกูต้อง (Integrity)  และตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

มจธ. เป็นผู้น ำ และริเร่ิมแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ (Pioneer) 
ภำรกิจส ำคญัของมหำวิทยำลยั คือ กำรสร้ำงคน สร้ำงบณัฑิตท่ีมีคณุภำพ เป็นสถำบนัท่ีให้ควำมรู้ 

มจธ. ยงัเป็นกลัยำณมิตร เป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัองค์กร 
เพ่ือร่วมสร้ำงส่ิงท่ีมีผลกระทบท่ีดีต่อสงัคมและประเทศชำติ  (Collective Impact) 

 
 

(รศ.ดร.ศักรนิทร ์ ภูมริตัน) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

มจธ. มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดี  ที่ม ีความสมบูรณ์ทั ้งด ้านวิชาการและการใช้
ชีวิต เป็นผูท้ี่เรยีนรูต้ลอดชีวิตและมคีุณธรรมและจรยิธรรม พร้อมเป็นผู ้น าการเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะ
บัณฑติที่พงึประสงคข์อง มจธ. หรอื KMUTT-student QF โดยส่งเสร ิมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรยีนการสอนในรูปแบบของ Active Learning, Problem/Project Based Learning, Case Study สู่การร ิเร ิ่ม
การจดัการเรยีนการสอนแบบ Residential College ที่ช่วยให้นักศึกษาไดท้ัง้ Knowledge, Competencies, และ 
Life Skills and Social Skills การเรยีนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน (Work - integrated Learning, WiL) 
เพื่อให้บัณฑติที่มคีุณภาพและคุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ พรอ้มทั ้งส่งเสร ิมศักยภาพ
ดา้นการเรยีนรูต้ลอดชีวิต โดยการจดัพฒันาพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (Learning Space) และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั เพื่อการเรยีนรูร้วมทัง้จดัท าสื่อการเรยีนรูแ้บบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่ง
ช่วยกระตุน้ให้นักศึกษามส่ีวนร่วม (Engagement) แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน นอกจากน้ี มจธ . 
ไดใ้ห้ความส าคญักับการพฒันาให้นักศึกษามคีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์ มีการก าหนด “เกียรติและศักดิข์อง
นักศึกษา (Code of Honors)” เป็นพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ของนักศึกษาที่มุ่งหวัง โดยผ่านกิจกรรม
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) และกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ที่บูรณาการ
เน้ือหาทางวิชาการและกิจกรรมการเร ียนรู ้ที่ ช่วยปลูกฝงัคุณธรรม จร ิยธรรม ความซื่อสัตย์สุจร ิต ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ความเคารพในความแตกต่างทางความคิดที่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติและ
ด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างดงีาม  

มจธ. มุ่งสู่การวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงและท างานใกล้ชิดกับภาครฐัและภาคเอกชน ผลิตงานวิจ ัยที่
ตอบโจทย์และสนองตอบความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง โดยมุ่งเน้นท างานวิจ ัยเชิงบูรณาการ ใน    
สหสาขาวิชาที่เน้นงานวิจยัดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยีวิศวกรรม และกลุ่มชีวภาพและอาหาร 
ส่งเสรมิให้มกีารท างานในลกัษณะ R&D Cluster เชื่อมโยงระหว่างความตอ้งการของเทคโนโลยี และการสร ้าง
ความรูใ้หม่ มกีารสรา้งศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะทางสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการ
พึง่ตนเองทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ บ่มเพาะและสนับสนุนผู ้ประกอบการระดับต่าง ๆ 
ตลอดจนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการวิจยั อาทิ การลงทุนครุภณัฑก์ลางเพื่อการวิจยั รวมถงึการออกมาตรการ
ต่าง ๆ ที่จูงใจให้อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ทัง้ไทยและต่างประเทศไดท้ าวิจยัในมหาวิทยาลยั อาทิ การจ ัดสรร
ต าแหน่งเพื่อการวิจยัและบรกิาร การก าหนดเกณฑ์เพื่อจ ัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจ ัย FTERO (Full Time 
Equivalent Research Output) เพื่อให้เหมาะสมกับผลงานวิจยัแต่ละประเภท ตลอดจนการจดัเวทีแลกเปลี่ยน
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ความรู ้ความคดิ มุมมอง และประสบการณด์า้นการวิจ ัยร่วมกันระหว่างผู ้บร ิหาร อาจารย์ เจ ้าหน้าที่ และ
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัไดเ้รยีนรูแ้ละน าองค์ความรูท้ี่ไดป้ระยุกตป์รบัใช้ตามบริบทและ
วัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงาน 

มจธ. มีกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ  อุตสาหกรรม และชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเร ียนการสอน การวิจ ัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นเคร ื่องมอืสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจ ัย 
และนักศึกษาของ มจธ. กับปราชญ์หรอืชาวบ้านในชุมชน เพื่อด ึงภูมิป ัญญาฝงัลึก (Tacit knowledge) ของ
ชาวบ้านมาต่อยอดและถ่ายทอดเป็นความรูท้ี่ชัดแจง้ (Explicit knowledge) ให้แก่บุคคลทัว่ไป หร ือการสร ้าง
องคค์วามรูร้่วมกับภาคอุตสาหกรรมในฐานะหุ้นส่วนต่อยอดงานวิจยัร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในเชิงพานิชย์ 
พัฒนาโจทย์วิจ ัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม น าไปสู่ การสร ้างสมรรถนะและ
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ  

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

มจธ. ใช้กลไกการประกันคุณภาพในเชิงรุกโดยน าแนวคิดการบริหารแบบองค์รวมเพื่อให้เกิด
คุณภาพ (Total Quality Management, TQM) มาบูรณาการเข้ากับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย และได้
น ากรอบตามเกณฑ์คุณภาพการศึ กษาเพื่อก ารด า เนินการที่เ ป็นเลิศห ร ือ  Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นกลยุทธใ์นการผลกัดนัในการสร ้างความมัน่ใจแก่ผู ้ร ับมอบผล
การด าเนินงานของ มจธ. ที่ทันต่อสถานการณแ์ละยัง่ยืนประกอบเป็น KMUTT’s TQM Model ซึ่งจะบรรลุได้
จากการสรา้งฐานของความเข้าใจตรงกันดา้นคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร ไดแ้ก่ แนวความคิดด้านลูกค้า (customer) 
และการด า เนินการปฏิบัต ิก ารด้วยหลัก pull system ตามบทบ าทและความรับ ผิดชอบ (role and 
responsibility) ที่เหมาะสมของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลในการระบุป ัญหา สาเหตุของ
ปญัหา และแนวทางแก้ไขปญัหาเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
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บทท่ี 1 
 

ส่วนน ำ 
 
1.1  ช่ือหน่วยงำน ท่ีตัง้ และประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

 ช่ือหน่วยงำน  และท่ีตัง้ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 โทร. 0-2470-8000 
ประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) เดมิคอื “วิทยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้เมื่อ

วันที่ 4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักัดกองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ต่อมาในปี 2511 ได้
รวมกับวิทยาลยัโทรคมนาคมและวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ จดัตัง้เป็น “สถาบันเทคโนโลยี”  มีทั ้งหมด 3 
วิทยาเขต วันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่ อ
ของสถาบันมีนามภาษาอังกฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology” ท าหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปรญิญา รวมทัง้ให้การศึกษาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท์ัง้ระดบัต ่ากว่าปรญิญาและระดบัปร ิญญา ต่อมา
ในปี 2517 สถาบันเทค โนโลยีพระจอมเกล้า (ทั ้ง 3 วิท ยาเ ขต) ได้โ อนไปเป็ นส่วนราชการสังกั ด
ทบวงมหาวิทยาลยั  

ในปี 2525 เน่ืองจากวิทยาเขตทัง้ 3 มปีระวัต ิปรชัญา และแนวทางในการจดัการศึกษาต่างกันจ ึงเร ิ่ม
ด าเนินการแยก 3 วิทยาเขตเพื่อจ ัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระ 3 แห่ง ในปี 2528 ร ัฐสภาผ่านมติร่าง
พระราชบัญญัตซิึง่ร่างโดยวิทยาเขตธนบุร ีส่งผลให้วิทยาเขตธนบุรเีป็นหน่ึงนิตบุิคคลมอีสิระ และมีบทบาทใน
การบรหิารตนเอง รวมทัง้ไดเ้ปลีย่นชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุร ี ”  เป็น “สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร”ี (สจธ.) จนกระทัง่วันที่ 7 มนีาคม 2541 “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร”ี 
ไดเ้ปลีย่นสถานภาพจากมหาวิทยาลยัในควบคุมของรฐัเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐับาลและเปลี่ยนชื่ อเป็น 
“มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร”ี ถอืไดว่้าเป็นมหาวิทยาลยัของรฐัแห่งแรกที่เปลีย่นสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับรฐับาล  
 
1.2 ปรชัญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลยั  
 ปรชัญำของมหำวิทยำลยั 
 มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจ ัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีเป็นทั ้งสวนการศึกษา               
และสวนอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่ ม ีคุณภาพและคุณธรรม ท างานวิ จ ัยพัฒนา                  
และให้บรกิารวิชาการ เพื่อเสรมิสรา้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
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ปณิธำนของมหำวิทยำลยั 

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

มุ่งมัน่  เป็นมหาวิทยาลยัที่ใฝ่เรยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลศิทางเทคโนโลยีและการวิจยั  
มุ่งธ ำรง ปณธิานในการสรา้งบัณฑติที่เก่งและด  ี
มุ่งสร้ำง ชื่อเสยีงและเกียรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม 
มุ่งก้ำว  สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลก 

 พันธกิจของมหำวิทยำลยั 
1. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเร ียนรู ้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ระบบการเรยีนรูแ้ละระบบการบรหิารงาน

ให้มคีุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
3. วิจยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร ้างองค์ความรู ้และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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1.4 รำยช่ือผู้บริหำรชุดปัจจุบนั  

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

รกัษาการแทนอธกิารบด ี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรนิทร ์ ภูมริตัน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์ ดร. หรสิ สูตะบุตร 
ที่ปรกึษามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ หังสพฤกษ ์
ที่ปรกึษามหาวิทยาลยั อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรตกิร 
ที่ปรกึษามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรวุฒิ เกียรตโิกมล 
ที่ปรกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชูชีพสกุล 
ที่ปรกึษาอาวุโสอธกิารบด ี อาจารย์ ดร. เกษรา วามะศิร ิ
ที่ปรกึษาอธกิารบด ี อาจารย์สุชาต ิ เพรดิพริง้ 
ที่ปรกึษาอธกิารบด ี อาจารย์วิสุทธ ิ ์ ดามาพงษ ์
ที่ปรกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ 
ที่ปรกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย์ ดร. นักสทิธ ิ ์ คูวัฒนาชัย 
ที่ปรกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา พวกุล 
ที่ปรกึษาอธกิารบด ี อาจารย์พชิัย โฆษติพนัธวงศ์ 
ที่ปรกึษาอธกิารบดดีา้นกฎหมาย นายนิรุฒน์ มณพีนัธ ์
ที่ปรกึษาอธกิารบดดีา้นกฎหมาย นายปวโรจน์ พานิชปฐม 
รกัษาการแทนรองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เตยี 
รกัษาการแทนรองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบร ิหาร / 
ผูบ้รหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสรฐิ คนัธมานนท์ 

รกัษาการแทนรองอธกิารบด ีมจธ.บางขุนเทียน รองศาสตราจารย์ ดร. โสฬส สุวรรณยืน 
รกัษาการแทนรองอธกิารบด ีมจธ. ราชบุร ี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จนัทรช์าวนา 
ร ักษาการแทนรองอธิก ารบดีฝ่ ายพัฒนา
การศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ ทิพากร 

ร ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย แผนและ
สารสนเทศ 

อาจารย์ธนิตสรณ ์ จริะพรชัย 

รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝี่ายวิจยั รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ ฟุ้งธรรมสาร 
รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝี่ายบุคคล ผูช่้วยศาสตราจารย์สุภาณ ี เลศิไตรรกัษ ์
ร ักษาการแทนรองอธิก ารบดีฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลติ ลิม้มณวีิจติร 

รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเง ินและ
ทรพัย์สนิ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ป่ินวนิชย์กุล 
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ผู้บริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ต่อ) 
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายบุคคล อาจารย์ชลารตัน์ ชัยสทิธ ิ ์
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายกิจการนานาชาต ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ 
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร. นันทน์ ถาวรงักูร 
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันานักศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลสริ ิ ปรดีาสวัสดิ ์
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑริา นพรตัน์ 
รกัษาการผูช่้วยอธกิารบดวีิทยาเขตราชบุร  ี อาจารย์ ดร. ทศพร ทองเที่ยง 
คณบดีคณะ ครุ ศ าสต ร์อุตสาห กรรมแล ะ
เทคโนโลยี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กิตเิดช  สนัตชิัยอนันต ์

คณบดคีณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์นฤมล จยีโชค 
คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ ์ เจรญิกิจการ 
คณบดคีณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ รองศาสตราจารย์ ดร. อภชิิต เทอดโยธนิ 
คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วรนุช เกิดสนิธช์ัย 
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเจรญิ ศิรเินาวกุล 
คณบดคีณะศิลปศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภสิ ดาราสว่าง 
คณบดคีณะคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ -
ออกแบบ 

ดร.วีระพนัธุ ์ ชินวัตร 

คณบ ดีบัณฑิตวิ ท ย า ลัย ก ารจ ั ดกา รแล ะ
นวัตกรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พาสทิธ ิ ์ หล่อธรีพงศ์ 

ผู ้อ านวยการสถาบันวิท ย าการ หุ่ นยนต์ -
ภาคสนาม 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 

ผูอ้ านวยการสถาบันการเรยีนรู ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผู ้อ านวยการสถาบันพัฒนาและฝึ กอบรม -
โรงงานตน้แบบ 

รองศาสตราจารย์บุษยา บุนนาค 

ผูอ้ านวยการส านักคอมพวิเตอร ์ อาจารย์มนตร ี สุภทัทธรรม 
ผูอ้ านวยการส านักวิจยัและบรกิารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์นิธ ิ บุรณจนัทร ์

ผูอ้ านวยการส านักหอสมุด ดร. ธรีาพร ชัยอรุณดกุีล 
ผูอ้ านวยการส านักสวนอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. โสฬส สุวรรณยืน 
ผูอ้ านวยการศูนย์บรกิารทางการศึกษาในเมอืง อาจารย์พรเทพ                           ฉัตรภญิญาคุปต ์
ผูอ้ านวยการส านักบรหิารอาคารและสถานที่ นายประพนธ ์ เรอืงวุฒิชนะพชื 
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ผู้บริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ต่อ) 
โรงเรียนประถมศึกษำ / โครงกำรควำมร่วมมือ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนดรุณสกิขาลยั นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา 
ผูอ้ านวยการบัณฑติวิทยาลยัร่วมด้านพลังงาน 
และสิง่แวดลอ้ม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรินิทรเทพ เตา้ประยูร 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ผูอ้ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา นายสมพร น้อยยาโน 
ร ักษาการผู ้อ านวยการส า นัก งานกิ จการ
ต่างประเทศ 

นางสาวศศิมา ยุวโสภรี ์

ผูอ้ านวยการส านักงานคลงั นางปรญิดา เจมิจาตุผล 
ผูอ้ านวยการส านักงานคดัเลอืกและ 
สรรหานักศึกษา 

ดร. อรยิา พรหมสุภา 

ผูอ้ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา นางสาวสุวรรณา เจยีมกิจจาเวโรจน์ 
ร ักษาการผู ้อ านวยการส านักงานจัดหาและ
จดัการสนิทรพัย์ 

นายพชิัย โฆษติพนัธวงศ์ 

รกัษาการผูอ้ านวยการส านักงานนิตกิาร   นางญาณ ี ศรแีสน 
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักงานบรหิารจดัการ -
ทรพัยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 

นายผดุง  บุญเพช็ร  

ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาการศึกษา  
และบรกิาร 

ดร. สุรตัน์ ชุ่มจติต ์

ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลยัสมัพนัธ  ์ นายสุวิชัย  เศรษฐเสถยีร 
ผูอ้ านวยการส านักงานยุทธศาสตร ์ ดร. วรรณา  เตม็สริพิจน์ 
ผูอ้ านวยการส านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคล นางสาวฉันทนา   ภู่ธราภรณ ์
ร ักษาการผู ้อ านวยการส า นัก ง านพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล 

นางสาวกนกรตัน์  นาคหฤทัย 

ผูอ้ านวยการส านักงานอ านวยการ นางญาณ ี  ศรแีสน 
ร ักษาการผู ้อ านวยการศูนย์การจ ัดการด้าน
พลงังาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไชยสวัสดิ ์

ร ัก ษา ก าร ผู ้อ า นว ยก า รส า นั ก ง า นวิ จ ั ย 
นวัตกรรมและพนัธมติร 

ดร. ผ่องศร ี เวสารชั 

   
 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 
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1.5 จ ำนวนหลกัสูตร และจ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนหลกัสูตร 

 มจธ. มหีน่วยงานภายในที่มหีน้าที่จดัการเรยีนการสอน รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิชา 
จ านวน 8 คณะ บัณฑติวิทยาลยั จ านวน 2 แห่ง และสถาบัน ซึง่จดัการเร ียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะทาง
อกี 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   

  มจธ. มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 48 หลกัสูตร 149 สาขาวิชา ระดบัปรญิญาตร ี12 หลักสูตร 46 สาขาวิชา 
ระดบัปรญิญาโท 23 หลกัสูตร 71 สาขาวิชา และระดบัปรญิญาเอก 13 หลกัสูตร 32 สาขาวิชา 
 จ ำนวนนักศึกษำ 

มจธ. มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 17,913 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 11,816 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 5,332 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 765 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในรุ่น
ปีการศึกษา 2555 รวมทัง้สิน้ 4,123 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,817 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
1,247 คน และระดบัปรญิญาเอก 59 คน  
 
1.6 จ ำนวนอำจำรยแ์ละบุคลำกร 

มจธ. มบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 2,245 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัต ิ
หน้าที่ดา้นการสอน/การวิจยั จ านวน 892 คน และปฏิบัตหิน้าที่สายสนับสนุนจ านวน 1,353 คน  
 

1.7 ข้อมูลพ้ืนฐำนโดยย่อเก่ียวกับงบประมำณและอำคำรสถำนท่ี 
 งบประมำณ 

มจธ. มรีายรบัรวมทัง้สิน้ 3,932.22 ลา้นบาท โดยมรีายรบัที่ส าคญั ไดแ้ก่ รายร ับจากเง ินอุดหนุนของ
รฐับาล 1,342.63 ลา้นบาท รายรบัจากโครงการวิจยัแหล่งทุนภายนอก 338.17 ลา้นบาท รายรบัจากการบรกิาร
วิชาการ 382.77 ลา้นบาท และรายรบัจากค่าเล่าเรยีน 1,007.19 ลา้นบาท  
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อำคำรสถำนท่ี 
มจธ. มพีืน้ที่ด าเนินการรวม 4 แห่ง ไดแ้ก่ พืน้ที่บำงมด พื้นที่บำงขุนเทียน ศูนย์บริกำรทำงกำร

ศึกษำรำชบุรี และพืน้ที่เช่าด าเนินการของศูนยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง (KMUTT City Center) โดยมี
พืน้ที่ใช้งานรวมทัง้สิน้ 422,858.83 ตารางเมตร 

มจธ. บำงมด ต ัง้อยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มพีืน้ที่ทัง้สิน้ 
134 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา (ยังไม่รวมพืน้ที่ของที่ดนิใหม่) เป็นพืน้ที่เช่าส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์  
เร ิม่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2503 ประกอบดว้ยอาคารจ านวน 36 หลงั (รวมอาคารย่อย 2 หลัง) จากเดิม 41 หลัง 
แต่ไดด้ าเนินการร ือ้ถอนไป 5 หลงั ค ือ อาคารวิศวกรรมเคร ื่องกล 1 อาคารวิศวกรรมเคร ื่องกล 2 อาคาร
วิศวกรรมเคร ื่องกล 3 อาคารปฏิบตักิารทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 และอาคารปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
3 ปจัจุบันมพีืน้ที่ใช้สอยรวม 306,638.05 ตารางเมตร มจธ. บางมดถอืเป็นพืน้ที่หลกัและศูนย์กลางในการบรหิาร 
/ จดัการ และการจดัการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั  

มจธ. บำงขนุเทียน ต ัง้อยู่เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เป็นพ้ืนท่ีขยำยของ มจธ. บางมด ห่างจาก มจธ . บางมด ประมาณ 10-12 
กิโลเมตร เป็นที่ราชพสัดุพืน้ที่ 200 ไร่ เร ิม่การใช้พืน้ที่ต ัง้แต่ปี 2543 ปจัจุบันมอีาคารตามแผนแม่บทในระยะแรก
จาก 3 ระยะ จ านวน 15 หลงั พืน้ที่ใช้สอย 109,303.88 ตารางเมตร 
 ศูนยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี ซึง่ต ัง้อยู่บนที่ดนิสาธารณประโยชน์ กรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย 
ณ บ้านรางดอกอาว ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุร ีมพีืน้ที่รวมทัง้สิน้ 1,117 ไร่ มหาวิทยาลยัได้ร ับ
ความร่วมมอืจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการให้ค าปรกึษา 
แผนแม่บทและร่วมวางแนวคดิหลกั  

ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บรกิารทางการศึกษาราชบุรไีดด้ าเนินการก่อสรา้งอาคารตามแผนปฏิบัตกิาร
ไทยเข้มแข็งแลว้เสรจ็เกือบทุกรายการ ไดแ้ก่ อาคารเรยีนรวม อาคารวิจยัและบรกิาร  อาคารปฏิบัตกิาร อาคาร
หอสมุด อาคารหอพกันักศึกษา สนามกีฬากลางแจง้ และถนนสญัจรหลกั ทัง้น้ี ยังคงเหลอือาคารหอประชุมที่ยังอยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง และยังมโีครงการที่จะก่อสรา้งบ้านพกัส าหรบัอาจารย์ / เจา้หน้าที่ และอาคารหอพัก
นักศึกษาอกี 1 หลงั เพื่อรองรบันักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยังไดจ้ดัสรรงบประมาณ
ในการพฒันาโครงสรา้งทางกายภาพเพื่อพฒันาพืน้ที่ ตลอดจนจดัเตรยีมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ติดตัง้
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ระยะ 1 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายน าลงดนิ ระยะ 1 และโรงอาหาร เป็นตน้ 

ศูนยบ์ริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง (Knowledge Exchange หรือ KX)”  บนที่ดนิที่มหาวิทยาลยัจดัซือ้
เพิม่เตมิ ณ บรเิวณถนนกรุงธนบุร ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส วงเวียนใหญ่ โดยออกแบบอาคารในปี 2551 
ด าเนินการก่อสรา้งในปี 2554 และมกี าหนดแล้วเสร ็จภายในต้นปี 2557 ตัวอาคารได้ร ับการออกแบบให้มี
ลกัษณะสอดประสาน เชื่อมโยงกันระหว่างภายในกับภายนอก โดยการเชื่ อมพื้นที่แต่ละส่วนเข้ าด ้วยกัน เพื่อ
รองรบัการไหลเวียนของประชาคม ตามแนวคดิ Interlocking in Space มพีืน้ที่ใช้งานรวม 20,000 ตารางเมตร 
โดยพืน้ที่หลกัภายในอาคารประกอบดว้ย 

1. พืน้ที่ส าหรบัการวิจยั คน้คว้าและทดลอง 
2. พืน้ที่จดักิจกรรมประชุม สมัมนา และจดัแสดงนิทรรศการต่างๆ 
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3. พืน้ที่ใช้สอยส่วนกลาง เช่น ห้องสมุด ลานจอดรถ สถานที่และอุปกรณส์ าหรบัการจดัอบรม เป็นตน้ 
4. พืน้ที่รา้นคา้และบรกิาร เช่น ห้องอาหาร รา้นคา้ ห้องรบัรองทางธุรกิจ เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 1 : ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษามพีนัธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวิจ ัย การบริการ
ทางดา้นวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินการของสถาบัน เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้อง
กับอตัลกัษณห์รอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืน ดงันั้น สถาบันต้องก าหนด
วิสยัทัศน์ พนัธกิจ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยุทธแ์ละแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
สถาบันในการพฒันาแผนกลยุทธ ์นอกเหนือจากการพจิารณาอัตลักษณ์หร ือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
ค านึงถงึหลกัการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตรด์า้นต่าง ๆ ของชาตริวมถงึทิศทางการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมชาต ิ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั ้ง น้ี เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมคีุณภาพ เป็นที่ยอมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทิศทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สถาบันและ ได้ร ับความเห็นชอบจากสถาบัน โดย เป็นแผนที่ เชื่ อมโยงกับป รัชญาห รือปณิธ าน และ
พระราชบัญญัตสิถาบันตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัต ิการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ค ือ ด ้านการเร ียน             

การสอน การวิจยั การบรกิารทางดา้นวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัต ิการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล

ต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบันเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธท่ี์สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสถาบนัและได้รบัความเหน็ชอบจากสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบญัญติัสถาบนัตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ .ศ. 2555–
2559) 

มหาวิทยาลยัตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนองคก์รดว้ยแผนกลยุทธ ์ซึง่ต ้อง
มกีารวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิและมกีารตดิตามและประเมนิผลตามแผนกลยุทธท์ี่ก าหนดไว้ โดย ใน
ปีงบประมาณ 2555 ไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบับที่ 11 (พ.ศ .2555-
2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) และจดัท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ. 2555-2558 เพื่อใช้เป็น
แผนการด าเนินงานในระยะ 4 ปี (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2) ภายใตก้รอบทิศทางของแผนพฒันามหาวิทยาลัย
ระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2549 – 2563 หรอืที่เรยีกว่า KMUTT Roadmap 2020 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3) และ
กรอบแผนหรอืนโยบายดา้นอุดมศึกษา ตลอดจนทิศทางการพฒันาของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานเชื่ อมโยง
สมัพนัธก์ันทุกระดบั อนัน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.1.4)  

กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.5)
มหาวิทยาลยัใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาคม มจธ . ผ่านกลไกการประชุมระดมสมอง โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.6) มผีูบ้รหิารระดบัสูงเป็นที่ปรกึษาและผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ คณบดแีละผูอ้ านวยการสถาบัน/ส านัก ผูแ้ทนอาจารย์และเจา้หน้าที่ เป็นคณะท างาน โดยมปีระชุมหาร ือ/
ระดมสมองหลายครัง้ เพื่อร่วมจดัท าแผนกลยุทธ ์5 ปี ซึง่ตลอดเวลาของการจดัท าแผนฯ ดังกล่าว  มีผู ้ร่วมการ
ประชุมต่างๆ จ านวนทัง้สิน้ 151 คน (เอกสารหมายเลข 1.1.1.7)  

การจดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–2559) เร ิ่มจากการทบทวนวิสัยทัศน์และ          
ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั โดยการถอดแผนพฒันาฯ 15 ปี ซึง่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ระยะยาว ที่ไดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ตลอดจนศึกษาป ัจจ ัยต่าง ๆ 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงการเชื่ อมโยง
นโยบายของรฐับาล (รฐับาลคุณยิ่งลกัษณ ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์
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กระทรวงศึกษาธกิาร แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ .2555–2559) และแผนพัฒนา
ระดบัประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าจะมผีลกระทบต่อการท างานของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.1.1.8) ร่วมกับ
การระดมสมอง เพื่อยกร่างกรอบทิศทางแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 ที่เชื่ อมโยงภาพรวมของกรอบ                    
ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ที่ก าหนด กลยุทธ ์เป้าหมายหลกั มาตรการ และตวัชี้วัดความส าเร ็จ เสนอที่
ประชุมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ได ้แก่ การประชุมผู ้บร ิหารระดับสูง คณะกรรมการประสานงานบริหาร 
คณะกรรมการสภาวิชาการ (เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555) 

แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดร้บัการอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  
9 มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.9) โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนกลยุทธ์ มจธ . 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง “คุณภาพ” เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ้  ด ้วยการผลิตก าลังคน
ระดบัสูงดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สรา้งงานวิจยัและพัฒนา ตลอดจนให้บร ิการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและชุมชนบนฐานของการ
ใช้องคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในระดบัโลก  

 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   

การท างานโดยใช้แผนเป็นตวัขับเคลื่อนองคก์ร มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าค ัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาคม ผ่านกลไกการระดมความคิด ซึ่งในการจ ัดท าแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 
2555–2559) มกีารจดัตัง้คณะท างานซึง่เป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันท างานเพื่อที่จะให้ผูแ้ทน
หน่วยงานต่างๆ เข้าใจและน ากรอบทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อจ ัดท าแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานนัน้ๆ  ที่ตอ้งสอดคลอ้งตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–2559) และ
แผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว KMUTT Roadmap 2020 

กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ ์ไปสู่คณะ ส านัก สถาบัน (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) ซึ่งในแผน    
กลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มกีารก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
แต่ละหน่วยงานภายในและมกีารมอบหมายอย่างเป็นทางการ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2) หลังจากที่สภา
มหาวิทยาลยัอนุมตัแิผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แลว้ มหาวิทยาลัยได้จ ัดท าคู่ม ือการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (เอกสารหมายเลข 1.1.2.3) เพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในช่วงแผนกลยุทธ ์ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ์ มจธ . 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับย่อ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.4) พรอ้มกับแผ่นพบัแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.2.5) เผยแพร่ให้ประชาคม มจธ. รบัทราบ และเห็นภาพองค์รวม
ของการพฒันามหาวิทยาลยัในอนาคต 

ในปีงบประมาณ 2555 จนถึงป ัจจุบัน มหาวิทยาลัยโดยผู ้บร ิหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
อธกิารบด ีรองอธกิารอาวุโสฝ่ายบรหิาร และรองอธกิารบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดและท าความ
เข้าใจการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์ดว้ยการจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 1+2 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.6) เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถงึการมส่ีวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามกรอบเชิง
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นโยบายของผูบ้รหิาร ที่มเีอกภาพ และน าไปเป็นกรอบในการจ ัดท าแผนของหน่วยงานตนเอง  (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.7) โดยตอ้งค านึงถงึแผนกลยุทธ ์เป็นส าคญั และสอดคลอ้งตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ มจธ . 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) และแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว KMUTT Roadmap 2020  

ขณะเดยีวกัน ทีมบรหิารของมหาวิทยาลยัมกีารเดนิสายไปพบผู ้บร ิหารหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ระดบัคณะ ส านักและสถาบัน เพื่อชี้แจงทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั สรา้งความเข้าใจให้หน่วยงานในการ
จดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2 ซึง่เป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปีของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.8)   

ส านักงานยุทธศาสตร์ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และจ ัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ให้สามารถน าไปปฏิบัต ิได ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ได ้
ด าเนินการจดัประชุมเครอืข่ายวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (ระดบัปฏิบัตกิารกระจายตามคณะส านักสถาบัน ) 
จ านวน 4 ครัง้ พรอ้มทัง้อบรมระบบ e-Project & e-Budgeting ให้หน่วยงานสามารถจดัท าแผนด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี 1+2 (เอกสารหมายเลข 1.1.2.9)   

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยังมนีโยบายเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาคม มจธ . จึงจ ัดให้มีการประชุม
ระดมสมองเชิงปฏิบัตกิาร ซึง่จดัต่อเน่ืองทุก ๆ 2-3 เดอืน ในชื่อโครงการ 6+1 Flagships ซึง่เป็นช่องทางหน่ึง
ในการถ่ายทอดวิสยัทัศน์ แผนกลยุทธ ์ตลอดจนแนวคดิมุมมองใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
เข้าใจและรบัทราบทิศทางการพฒันาตามแผนฯ และเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทัง้น้ีการประชุมระดมสมองดงักล่าวไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายผู ้เข้าร่วมประชุมไว้ 3 Tracks ดังน้ี Track 1 เน้น
บุคลากรสายวิชาการและผูบ้รหิาร ที่ให้ความส าคญัดา้นการก าหนดกลยุทธ ์แผนพัฒนาและนโยบาย Track 2 
เน้นบุคลากรสายสนับสนุน มุ่งการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภวิัฒน์เพื่อสามารถแข่งขันกับภายนอกได ้และTrack 3 กลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) เน้นการ
น าแนวความคดิของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี มาทบทวนและพฒันาให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 
1.1.2.10) ซึง่ในการจดัเสวานา Track 1 ครัง้ที่ 30 หัวข้อ “ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร ็จของการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายหลกัของ มจธ. (KMUTT Super KPIs)” (เอกสารหมายเลข 1.1.2.11) เพื่อ
ใช้เป็นเคร ื่องมอืในการวัดผลส าเรจ็ของการปฏิบัต ิงานตามเป้าหมายของ มจธ . อีกทั ้งท าให้การเชื่ อมโยง
เป้าหมายระหว่างมหาวิทยาลยัไปสู่หน่วยงาน และการเชื่อมต่อของตวัชี้วัดระดับหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย              
มคีวามสมบูรณข์ึ้น ซึง่ผลที่ไดจ้ากการสมัมนาจะน าไปก าหนดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ม ีความสมบูรณ์ขึ้น 
และใช้เป็นเคร ื่องมอืเพื่อการเจรจาการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยั เพื่อสรา้งระบบการท างานและการประเมนิผลที่ดทีี่ค านึงถงึคุณภาพ (TQM) อย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้การด าเนินงานมกีารสื่อสารกับประชาคมไดอ้ย่างทัว่ถ ึงมาก มหาวิทยาลัยจ ึงปร ับเพิ่มวิธ ีการ
ท างานเพื่อให้ประชาคมไดเ้ข้าใจแผนการด าเนินงานและให้หน่วยงานภายในสามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ 
ไดแ้ละสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลยั โดยใช้ โครงร่างองค์กร (Organization Profile-OP)  เป็น
เคร ื่องมอืในการบรหิารจดัการกลยุทธ ์ โดยอธกิารบด ี รองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบรหิาร ไดจ้ดัการประชุมแลกเปลีย่นความคดิเห็นข้อเสนอแนะให้คณะต่างๆ โดยใช้ โครงร่างองค ์กร 
(OP) ขึ้นเป็นเร ิม่คร ัง้แรกในปลายปี 2556  มกีารเดนิสายให้หน่วยงานคณะ จดัท าโครงร่างองค์กร (OP)  และ
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ใช้ OP ในการวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) เพื่อให้หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในสิง่ที่ตอ้งการจะบรรลุ โดยต้องมี
แผนการด าเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 ที่ตอ้งการขับเคลื่อนการท างานตามแผนกลยุทธ์ และสอดรับกับ
การบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) โดยมกีารตดิตามและประเมินผลความส าเร ็จตามตัวบ่งชี้
หลกัที่เรยีกว่า Super KPI (เอกสารหมายเลข 1.1.2.12 และ 1.1.2.13) 
 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

กลไกการถอดแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไปสู่การปฏิบัต ิมหาวิทยาลยัมกีาร
จดัท าแผนที่กลยุทธ ์(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธไ์ปสู่แผนปฏิบัต ิการตามกระบวนการ
บรหิารงานและประเมนิผลทัว่ทัง้องคก์ร (Balanced Scorecard หรอื BSC) (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1) 

ส าหรบักระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัต ิตามเป้าหมาย มจธ . ได้จ ัดท าคู่ม ือแผน                 
กลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และมกีารจดัท าแผนแม่บทการพฒันามหาวิทยาลยัเฉพาะดา้น โดย
รองอธกิารบดทีี่รบัผดิชอบพนัธกิจในแต่ละดา้น จดัท าแผนปฏิบัตกิาร ซึง่ประกอบดว้ย  

(1) แผนปฏิบัต ิการด้านพัฒนาการศึ กษา มจธ . พ .ศ . 2555-2559 (KMUTT Educational 
Development Plan) ซึง่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เ มื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา 
(เอกสารหมายเลข 1.1.3.2) 

(2) แผนปฏิบัตกิารดา้นพฒันานักศึกษา  
(3) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจยั (เอกสารหมายเลข 1.1.3.3) 
(4) แผนปฏิบัต ิการด้านพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization: 2012-2016) (เอกสาร

หมายเลข 1.1.3.4) ไดน้ าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ คร ัง้ที่ 2/2555 วันจนัทรท์ี่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2555 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.3.5) อีกทั ้งก าหนดแนวทางการจ ัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันความเป็นสากล  ISOO 
(International Strategy Output & Outcome)  โดยก าหนดตวัชี้วัดความส าเรจ็ พรอ้มเป้าหมายที่ชัดเจนและ
วัดผลส าเรจ็ของการด าเนินงานได ้และน าเสนอต่อกรรมการงบประมาณ เมื่อคราวการประชุมครัง้ที่ 13 วันที่ 25 
ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.3.6)  

(5) แผนกลยุทธส์ านักงานอธกิารบด ี และ  
(6) แผนแม่บทดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารองคก์ร  
จากกรอบการพฒันามหาวิทยาลยัดงักล่าวข้างตน้ มหาวิทยาลยัไดถ้อดมาเป็นแผนด าเนินงานและ

งบประมาณประจ าปี ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัไดป้รบัการจ ัดท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณ ให้ตอ้งค านึงถงึแผนกลยุทธเ์ป็นส าคญั โดยปรบัแบบเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ า
และแผนล่วงหน้าอกี 2 ปี เรยีกว่า “การจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ” หรือ 
“การจดัท างบประมาณ 1+2” โดยเร ิ่มการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เป็นปีแรก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยด าเนินการจ ัดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2556-2558 (เอกสารหมายเลข 1.1.3.7) ซึ่งครอบคลุม
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ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย การจดัการเรยีนการสอน งานสนับสนุนการเรยีนการสอน งานวิจ ัย
และบรกิารวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจเพื่อผลักดันวิสัยทัศน์หร ือผลักดันแผน           
กลยุทธ ์ 

ทัง้น้ีมหาวิทยาลยัตระหนักถงึระบบการน าแผนไปสู่การปฏิบัตทิัว่ทัง้องคก์ร โดยการจ ัดท าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อให้การท างานตามพันธกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ มหาวิทยาลยัจงึก าหนดให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2 ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 ซึง่แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.8) จ าแนกตามแผนงานหรอืภารกิจหลกั
ของ มจธ. แบ่งเป็นแผนงานผลติบัณฑติ แผนงานวิจยัและบรกิาร แผนงานบรกิารวิชาการ แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานวิสยัทัศน์หรอืแผนด าเนินงานเพื่อผลักดันกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ใน แผนกลยุทธ ์
มจธ. ฉบับที่ 11 และแผนงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ซึ่งมีแผนงานย่อย ได้แก่ งานบริหารทัว่ไป เป็น
แผนการท างานของส า นักงานอธิการบดี มจธ . บางขุนเทียน และ มจธ . ราชบุร ี และแผนงานในกลุ่ม 
Knowledge and Learning Cluster ทัง้น้ี แผนงานดงักล่าวจะเน้นแผนงานของส านักหอสมุดส านักคอมพวิเตอร ์
และสถาบันการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายผลผลติแต่ละแผนงานหลกั  

 
4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบติัการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี 
มหาวิทยาลยัก าหนดตวัชี้วัดความส าเร ็จของแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–2559) 

(เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) จ าแนกตามเป้าหมายหลกัของมหาวิทยาลยั 6 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
(1) พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน (New Approach to Learning) 
(2) การสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวิชาการและวิจยั (S&T Core Capability and Clustering) 
(3) การสรา้งบัณฑติและพฒันาบุคลากรที่มคีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ ์ (Humanization) 
(4) การบรหิารจดัการและธรรมาภบิาล (Good Governance & Modern Management)  
(5) การสร ้างเคร ือข่ายและใช้ทร ัพยากรอย่างมีประสิทธ ิภาพ (Networking and Resource 

Utilization) 
(6) การพฒันาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
ในระดบัแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ของ มจธ . พ.ศ . 2555-2558 ภายใต้กรอบนโยบายของร ัฐบาล               

ซึง่มหาวิทยาลยัไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐั ไดก้ าหนดตวัชี้วัดแยกตามผลผลติหลัก (ตามค าขอ
งบประมาณแผ่นดิน) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–2559) 
เน่ืองจากช่วงเวลาของแผนฯ ทัง้สองทับซอ้นกันการก าหนดค่าเป้าหมายทัง้เชิงปรมิาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ าแนกตามผลผลติ จงึเป็นการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารค าของบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 
1.1.4.2) และมหาวิทยาลัยน างบประมาณแผ่นดินรวมกับเง ินรายได้ มาจ ัดท าแผนการด าเนิน งานและ
งบประมาณประจ าปี มกีารก าหนดตวับ่งชี้และค่าเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อวัดความส าเร ็จตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีตามแผนกลยุทธ ์ (เอกสารหมายเลข 1.1.4.3) 
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มหาวิทยาลยัเลง็เห็นถงึความส าคญัของกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิและการ
วัดผลส าเรจ็ของการปฏิบัตงิานตามแผนกลยุทธ ์โดยในปีงบประมาณ 2556 ซึง่เป็นการด าเนินงานในช่วงแผน
กลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–2559) มหาวิทยาลัยได้น าเคร ื่องมือการวัดผลองค์กรแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard หรือ BSC) มาใช้เพื่อก าหนดตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs” จากการขอให้ทุก
หน่วยงานเสนอตวัชี้วัดผลการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลัก 6 เป้าหมายของ มจธ . (เอกสาร
หมาย เลข  1.1.4.4) พร้อมก าหนดเป้ าหมายคว ามส า เร ็จที่จะท าข้อตกลงกับผู ้บร ิห ารมหาวิท ยาลัย 
(Commitment) ส าหรบัใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ผล 6 
เดอืนหลงั) หรอืที่เรยีกว่า “Super KPIs” (เอกสารหมายเลข 1.1.4.5) ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย
สามารถประเมนิผลการด าเนินงานบนศักยภาพของหน่วยงานไดอ้ย่างเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน 
โดยคาดว่าจะเร ิม่ใช้ KMUTT Super KPIs กับหน่วยงาน ในรอบการรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ซึง่ไดด้ าเนินงานตามพนัธกิจหลกัๆ 4 ด้าน ค ือ 
การผลติบัณฑติ การวิจยั การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย มจธ . ได้ก าหนด
เป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลยัตามแผนฯ เพื่อให้การท างานตามพนัธกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ดใีนการก้าวเดนิตามทิศทางที่ มจธ . ต้องการนั้น หน่วยงานภายในของ มจธ . ต้องด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกับแผนของมหาวิทยาลยัดว้ยเช่นกัน ซึง่ มจธ . ไดก้ าหนดให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง แยกตามแผนงาน /ภารกิจหลัก และก าหนดเป้าหมายผลผลิตแยก             
รายเดอืน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานและสะดวกต่อการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

มหาวิทยาลยัมกีารด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทัง้ตามภารกิจ
หลกั และเป้าหมายหลกัของแผนกลยุทธ ์ไว้อย่างครบถว้น โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมยังคงมุ่งให้ เป็นไป
ตามวิสยัทัศน์ ภารกิจ และ KMUTT Roadmap 2020 ของมหาวิทยาลัยตามที่ได ้ต ัง้ไว้ (เอกสารหมายเลข 
1.1.5.1) 

(1) แผนงานการผลติบัณฑติ ด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเร ียนการสอนที่ ส่งเสร ิม
การเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเร ียน ให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาการเร ียนรู ้ของ
นักศึกษา ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจดัการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ม ีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่                
พงึประสงค ์“มคี่านิยมที่ด ีมศีักยภาพและความสามารถ และมคีวามเป็นผูน้ า” และสอดคลอ้งกับอตัลกัษณ์ มจธ . 
คอื “บัณฑติที่เก่งและด”ี 

(2) แผนงานการวิจยั ที่ด าเนินงานต่อเน่ืองมาในปีงบประมาณ พ.ศ . 2555 อาทิ พัฒนาโครงสร ้าง
พืน้ฐานและระบบส่งเสรมิการวิจยัที่แข่งขันไดใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิส่งเสรมิการจดัหาทรัพยากรวิจ ัย และ
ความร่วมมอืกับภาคการผลติและบรกิาร สรา้งสิง่แวดลอ้มที่เกื้อหนุนการวิจยั ดงึดูดนักวิจยักับนักศึกษาจากใน
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และต่างประเทศ เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในสาขาวิจยัที่เป็นจุดแข็งและสาขาใหม่ที่มคีวามส าคญัเชิงยุทธศาสตร ์
ส่งเสรมิภาพลกัษณก์ารวิจยัให้เป็นที่ประจกัษ ์ และสรา้งผลกระทบจากผลงานวิจยั  

(3) แผนงานการบรกิารวิชาการ พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการในทุกมติ ิ“คน-คลัง-แผน” สู่การ
เป็น “องค์กรที่ม ีขีดสมรรถนะ สูง   มีความมัน่คงและยั ่งยืน (High Performance and Sustainability 
Organization) ดว้ยการสรา้ง/เพิม่เครอืข่ายและพนัธมติร ตลอดจนขยายฐานของแหล่งทรพัยากรจากการวิจ ัย
และบรกิารวิชาการ เพื่อสรา้งรากฐานงานวิจยัที่ด ีและตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างรวดเร ็วและ
ถูกตอ้ง อกีทัง้ส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดภาพลกัษณท์ี่ดแีก่องคก์ร  

(4) แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความส าค ัญต่อการพัฒนาสังคมนักศึกษาที่ด ี
(Student Community) ให้มคีวามเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และส่งเสร ิมให้เกิดการเร ียนรู ้นอกห้องเร ียน 
ตลอดจนมุ่งพฒันานักศึกษาและบุคลากรให้มคีวามเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanization) มีสุขภาวะที่ด ี และมี
ความสุข 

 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ            

2 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา   
มหาวิทยาลยัให้ความส าค ัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร ็จของการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยพฒันาตวัชี้วัดที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายหลักของแผนกลยุทธ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.1.6.1)  ซึง่มกีลไกการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) แบ่งเป็นระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลยั 

(1) ระดบัคณะ/ ส านัก/ สถาบัน มวีิธกีารตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Monitoring) 
ของหน่วยงานภายใน โดยผ่านกลไกการรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครัง้ แบ่งเ ป็นรายงานผล 6 เด ือน 
และรายงานผลทัง้ปี 12 เดอืน โดยคณบด/ีผูอ้ านวยการส านักหรือสถาบัน จะรายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั ช่วยให้ผูบ้รหิาร มจธ . รบัทราบความก้าวหน้า ป ัญหา และอุปสรรคการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการปรบัปรุงแผนและกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนใช้กลไกการรายงานผลการด าเนินงานเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมร ับ
ฟงัการรายงานผล (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2)   

(2) ระดบัมหาวิทยาลยั มกีารประเมนิผลการด าเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซึ่งเป็นการ
วัดผลส าเรจ็ในการด าเนินงานภายใตป้ระเดน็การพฒันา โดยเปรยีบเทียบกับเป้าหมายและตวัชี้วัดความส าเร ็จ 
(KPI) ที่ก าหนดไว้ พรอ้มทัง้ประเมนิผลผลติ (Output) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น 
โดยมรีอบการประเมนิผลแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ ค ือระยะครึ่งแผน (ปี  2557) และระยะสิ้นสุดแผน                 
(ปี  2559) เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง แผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555 – 2559) และ                   
แผนกลยุทธ ์ในฉบับต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายใน จากเดมิรายงาน 2-3 วันต่อระยะการรายงานผล 6 เดอืน และ 12 เดอืน มาเป็นทุกวันพฤหัสบด ีจ านวน 
2-3 หน่วยงาน โดยตดิตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ของหน่วยงานระดับ คณะ / 
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ส านัก/ สถาบัน รายงานต่อคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั ซึ่งมีอ านาจในกา รตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
ประสทิธภิาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัตงิาน เพื่อให้
ผูป้ฏิบัตงิานไดป้ฏิบัตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี  เพื่อปร ับปรุง
คุณภาพของหน่วยงาน ซึง่มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดแนวทางการบริหาร ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี ดว้ยวิธ ีPlan-Do-Check-Act (PDCA) อนัเป็นเคร ื่องมอืพืน้ฐานที่ส าคญัในการพฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน เพื่อให้มผีลการด าเนินงานที่ดขีึ้น (เอกสารหมายเลข 1.1.6.3) อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรบัวิธกีารตดิตามและประเมนิผลโดยใช้ OP เป็นเคร ื่องมือในการบริหารกลยุทธ์และมีการติดตามผลการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองโดยให้หน่วยงานคณะส านักสถาบันแสดงแผน -ผลการด าเนินงานกับทีมผู ้บร ิหารเป็น
ประจ าทุกเดอืน (เดอืนละ1-2หน่วยงาน) ไดเ้ร ิม่ด าเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2557 

 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา  
มหาวิทยาลยัก าหนดให้มกีารรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1) ตามแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555–
2559) โดย มจธ. ต้องน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนฯ ทุกๆ สิ้นปี ต่อสภามหาวิทยาลัยในช่วงต้น
ปีงบประมาณถดัไป อย่างไรก็ตาม ในการเสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อที่จะได้ใช้งบประมาณได้ทันทีเมื่อเร ิ่ม
งบประมาณประจ าใหม่ ก็ตอ้งมกีารรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิในปีที่ผ่านมา และรวมทั ้ง
ผลด าเนินงานและผลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีคาดการณ ์ 12 เดอืน  

รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการรายงานผลงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ที่มาจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในส่วนที่เป็นงานต่อเน่ืองและงาน
ที่พฒันาขึ้นตาม 6 เป้าหมายหลกั ภายใตแ้ผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ .2555-2559) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร ัง้ที่  167 วันที่ 19 เมษายน 2556 
(เอกสารหมายเลข 1.1.7.2)  

นอกจากน้ี มจธ. ยังมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธห์รอืประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ม ีการ
เปลีย่นแปลงซึง่เป็นผลจากปจัจยัภายนอกที่คาดว่าจะมผีลกระทบกับการด าเนินงานของ มจธ . โดยผ่านกลไก
การน าเสนอและระดมสมองระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู ้บร ิหารในการประชุม Retreat ซึ่งจ ัด
ประชุมเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการท างานและศึกษาแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โดยการประชุม Retreat แต่ละคร ัง้ มจธ. จะไดร้บัแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผูบ้รหิารจะน าผลนัน้มาปรบัปรุงและทบทวนกระบวนการท างานตามแผนการด าเนินงานของ มจธ . อย่าง
ต่อเน่ือง  

 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน               

กลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี  
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ข้อเสนอแนะที่ไดร้บัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัร่วมกับผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั หรอืการประชุม
นอกรอบ (Retreat) (เอกสารหมายเลข 1.1.8.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มจธ. ไดน้ าข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาปรบัปรุงแผนพฒันามหาวิทยาลยัในดา้นต่างๆ อาทิ การพฒันาระบบประกันคุณภาพของตนเอง (KMUTT’s 
TQM Model) เน้นนโยบายการจดัการที่เข้มแข็งในทิศทางเดยีวกัน โดยเน้นลูกค้า เน้นกระบวนการด้านคน 
เป็นไปแนวทาง Kaizen และ PDCA กับ DPSR (Design, Produce, Sale, Research) เป็นกระบวนการ               
เชิง Operating Unit (Business Unit) ที่มกีารพฒันาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัน าแนวทางการพฒันา มจธ. สู่ความเป็นสากล Internationalization ให้สอดคล้องกับ
สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงของอาเซยีน และ Globalization ที่ได ้จากการระดมสมอง ในคราวการประชุม 
KMUTT Retreat ครัง้ที่  20 (เอกสารหมายเลข 1.1.8.2) เสนอประเด็น เร ื่องความส าค ัญของการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นนานาชาตใินยุคแห่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสนอแนะการก้าวสู่ความ
เป็นนานาชาตหิรอืสากล (Internationalization) ของ มจธ. ประเดน็ความคดิเห็นจากที่ประชุมเร ื่อง “Strategies, 
Benefits and Risks for Internationalization of KMUTT” โดย มจธ . ต้องหาจุดเด่นด้านวิชาการแล้วสร ้าง
ความร่วมมอือย่างแนบแน่นกับมหาวิทยาลัยหร ือสถาบันวิจ ัยบางแห่งที่ได ้ท าบันทึ กความร่วมมือกัน โดย
แลกเปลีย่นหลกัสูตร มกีิจกรรมร่วมกัน มีการคัดเลือก /แลกเปลี่ยนนักศึกษา เพิ่มนักวิจ ัยหลังปร ิญญาเอก               
การไดค้นจากหลายแห่งมาท างานร่วมกัน เป็นเครอืข่าย Public private participation  

นอกจากน้ียังเสนอแนะในเร ื่องของแผนพฒันา มจธ. ราชบุร ี(หรอืศูนย์บรกิารทางการศึกษาราชบุร ี) 
โดย “เส้นทางการพัฒนา มจธ . ราชบุร ี” ให้กรอบการพัฒนาท าให้เป็นพื้นที่สีเขียว และส่งเสร ิมให้เป็น
มหาวิทยาลยัสขีาว Green & Clean University แนวทางที่ตอ้งพฒันาต่อไปคอืตอ้งท าภาพให้ชัดเจนว่า การมี
ศูนย์บรกิารทางการศึกษาราชบุรจีะช่วยการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้กับพืน้ที่ภาคตะวันตกได ้ภาพของการ
เรยีนการสอน การวิจยั บรกิารวิชาการ ควรเน้นให้เห็นประโยชน์ที่เกิดกับเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศในที่สุด  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัไดน้ าประเดน็ทัง้ในเร ื่องการก้าว สู่ความเป็นสากล 
(Internationalization) และแผนพฒันา มจธ. ราชบุร ีมาปรบัปรุงกรอบการพฒันามหาวิทยาลัยในแผนกลยุทธ ์
ให้ชัดเจนเพิม่ขึ้น  

การประชุมครัง้ที่ 21 (เอกสารหมายเลข 1.1.8.3) รายงานการสร ้าง Brand และแนวคิดการสร ้าง 
KMUTT Learning Square (KLS) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการก าหนด ทิศทางและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัแต่ละพ้ืนท่ีการให้บริการท่ีชดัเจน และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาวฯ หร ือ KMUTT 
Roadmap 2020 และสอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เน่ืองจากขณะน้ีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อการท างานของมหาวิทยาลัย  หาก มจธ . ตอบรับได้เร ็วจะอยู่ใน
ต าแหน่งที่ด ีมบีทบาทในการวางแผนประเทศหรอืเป็นที่ยอมรบัในเร ื่องการก าหนดนโยบาย  
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การประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [8 ข้อ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1.1.1.1  แผนกลยุทธม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1.1.2  แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ. 2555 – 2558   
1.1.1.3  แผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี พ.ศ.2549 – 2563  
1.1.1.4  แผนภูมคิวามเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเชิงกลยุทธ ์ ฉบับที่ 11 
1.1.1.5  กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธแ์ผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 
1.1.1.6  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1.1.7  รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม/ปรกึษาหารอื/ระดมสมองการจดัท าแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 
1.1.1.8  การวิเคราะห์สถานการณแ์วดลอ้ม และทิศทางของแผนกลยุทธ ์มจธ . ฉบับที่ 11  
1.1.1.9  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2555 
1.1.2.1  การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
1.1.2.2  เป้าหมายในการด าเนินงานและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
1.1.2.3  คู่มอืการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 
1.1.2.4  แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับย่อ  
1.1.2.5  แผ่นพบัแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.2.6  คู่มอืการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 

2556-2558 
1.1.2.7  แผนพฒันาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
1.1.2.8  สรุปรายงานการเดนิสายทีมบรหิาร  
1.1.2.9  คู่มอืการใช้งานฉบับที่ 1 ระบบจดัการแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะกลาง (1+2) 
1.1.2.10  สรุปผลการประชุม โครงการ 6+1 Flagships ประจ าปี 2556 
1.1.2.11  สรุปการสมัมนา 6+1 Flagships Track 1 ครัง้ที่ 30 
1.1.2.12  หนังสอืเชิญประชุมการจดัท าแผน 
1.1.3.1  แผนที่กลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1.3.2  แผนปฏิบัตกิารดา้นพฒันาการศึกษา มจธ. พ.ศ. 2555-2559 เสนอสภามหาวิทยาลยั 
1.1.3.3  แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจยั 
1.1.3.4  แผนปฏิบัตกิารดา้นพฒันาสู่ความเป็นสากล 
1.1.3.5  รายงานการประชุมสภาวิชาการ คร ัง้ที่ 2/2555 วันที่ 27 กุมภาพนัธ ์2555 
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1.1.3.6  รายงานการประชุมกรรมการงบประมาณ ครัง้ที่ 13 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 
1.1.3.7  แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
1.1.3.8  แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 คณะครุศาสตร ์
1.1.4.1  ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายหลกั 6 ดา้น ของแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 11 
1.1.4.2  เป้าหมายการด าเนินงานในแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 11 
1.1.4.3  เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1.4.4  คู่มอื Super KPI 
1.1.4.5  เดนิสาย Super KP  
1.1.5.1  รายงานประจ าปี 2556 ของ มจธ. 
1.1.6.1  การตดิตามประเมนิผลแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.6.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
1.1.6.3  รายงานประจ าปี 2556 ส่วนอาคารและสถานที่ ส านักงานอธกิารบด  ี
1.1.7.1  รายงานผลการด าเนินงานของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1.7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
1.1.7.3  รายงานการประชุม Retreat 
1.1.7.4  บทสรุปผูบ้รหิาร Retreat 20-21 
1.1.8.1  KMUTT Retreat ครัง้ที่ 20 
1.1.8.2  KMUTT Retreat ครัง้ที่ 21 
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องคป์ระกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 
 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษามหีน้าที่พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน 
วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และความพรอ้มของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ  และ
วิชาชีพของสงัคม มกีารประเมนิหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
หลกัสูตร  มกีารวางระบบและกลไกบรหิารหลกัสูตรอย่างมปีระสทิธภิาพและมกีารปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป  : 

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัต ิที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หมายถงึ ตอ้งมกีารประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน กรณทีี่หลกัสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรอืสาขาวิชา ให้ประเมินตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษา” ที่ก าหนดในภาคผนวก ค ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดร้บัการร ับรองหลักสูตรจาก
สภาหรอืองคก์รวิชาชีพที่เกี่ยวข้องดว้ย) 

(หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรอืหลกัสูตรปรบัปรุงที่ยังไม่ได ้ด า เนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตก่ิอนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                   
พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากับให้มกีารด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทั ้งข้อ  1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ข้างตน้ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา                 
ที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณหีลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิจะตอ้งควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และ
อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 
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5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากับให้มกีารด าเนินการให้ครบถว้นทั ้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างตน้ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งช าติ จ ะต้องควบคุมก ากับให้  
การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชี้และทุกหลกัสูตร 
 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 

6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหว่างคณะกับภาครฐัหรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของหลกัสูตร มากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดับการศึกษา ( เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มจี านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มจี านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหตุ : 

1. การนับหลกัสูตรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ให้นับหลกัสูตรที่มนัีกศึกษาลงทะเบียนเร ียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมนิ ส าหรบัการนับหลกัสูตรทัง้หมดให้นับหลกัสูตรที่ได ้ร ับอนุมัต ิให้เปิดสอนทุก
ระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรที่งดรบันักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิให้ปิด
ด าเนินการแลว้ 

2. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น ๆ 
และนับทัง้นักศึกษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทัง้ในที่ต ัง้และนอกที่ต ัง้ 

3. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถงึ  คณะกรรมการที่ร ับผิดชอบในการ เสนอหลักสูตรใหม่ หร ือ
เสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที่รบัผดิชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสูตรที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกันทัง้หมดหรอืต่างชุดก็ได ้ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 1.  เกณฑ์ทัว่ไป  
 

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

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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2.  เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
 

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

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ         

ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมรีะบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่  และหลักสูตร
ปรบัปรุง ตามแนวทางปฏิบัตทิี่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดจ้ดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลยั
เ ทค โน โลยีพ ร ะจอม เกล้า ธนบุ ร ี  เ ร ื่ อง  ร ะบบ และก ลไกขอ งการ จ ัดท า ร าย ละ เ อีย ดห ลัก สูต ร  
ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1) โดยในปีการศึกษา 2556 ไม่มกีารอนุมัต ิหลักสูตรใหม่ 
แต่มกีารอนุมตัหิลกัสูตรปรบัปรุงจ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) และนอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จ ัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                         
พระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง เกณฑ์การจ ัดตัง้และกลไกการประเมินคุณภาพศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้                
พ.ศ. 2556 เพื่อก าหนดเป็นระบบและกลไกการประเมินคุณภาพศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้  และสร ้าง                
คว ามเชื่ อมัน่ให้แ ก่สังคมว่ าบัณฑิตที่ ส า เร ็จก ารศึ กษาจาก ศูนย์ก ารศึกษานอกสถานที่ ต ัง้ เป็ นผู ้ที่ ม ี                         
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามรู ้ความสามารถที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1.3) 
     ทัง้น้ี ถงึแมใ้นปีการศึกษา 2556 ไม่มกีารอนุมตัหิลกัสูตรใหม่ แต่มหีลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาข าวิช าวิศ วกรรมหุ่ นยนต์และร ะบบอัตโนมัต ิ ห ลักสูตรใหม่ พ.ศ . 2 55 6 ซึ่ง ได ้ร ับการอนุมัต ิจาก 
สภามหาวิทยาลยัฯ ในช่วงปลายปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ สามารถคดัเลอืกนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2556 
ให้สามารถเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 1/2557 ไดต้ามที่หลกัสูตรก าหนด 
 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี มีระบบและกลไกการยุบรวมหรือการปิดหลักสูตร                  
ตามแนวทางปฏิบัตทิี่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และได้จ ัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
เทค โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ ร ี เร ื่อง ร ะบบและกลไกของการจ ัดท า ราย ละเ อียดหลัก สูตร  ลง วันที่   
22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1) ทัง้น้ี ในปีการศึกษา 2556 ไม่มกีารขอปิดหลกัสูตร  
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 3. ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิส าขาหรือสาขา วิ ชา  เ พ่ื อก ารประ กันคุณภาพหลัก สู ตร และการ เรี ย น 
การสอน กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม               
“ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ท่ีก าหนดในภาคผนวก ค 
ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุ งท่ียังไม่ได้ด  าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548) 
  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมหีลกัสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดบับัณฑติศึกษา จ านวน 144 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 98 หลัก สูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1)  โดยในปีดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุร ีได ้จ ัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ครบทุกหลกัสูตร โดยมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้หลกัสูตรไดม้กีารด าเนินการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน” เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเร ียนการสอนในเอกสาร มคอ.7 ( เอกสารหมายเลข 
2.1.3.2) 
  ทัง้น้ี จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ทั ้งหมดมี 3 ,167 วิชา ซึ่งมีการด าเนินการ             
ในการจดัท ารายละเอยีดของรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลกัสูตร (มคอ.3 - 4) จ านวน 3,132 วิชา คดิเป็นร ้อยละ 
98.89 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.3) และมกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เ ปิดสอนในทุ ก
หลกัสูตร (มคอ.5 - 6) หลงัสิน้สุดภาคการศึกษา จ านวน 3,078 วิชาคดิเป็นรอ้ยละ 97.19 ( เอกสารหมายเลข 
2.1.3.4) ส่วนรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) มกีารด าเนินการจ านวน 141 หลักสูตร ค ิดเป็น
รอ้ยละ 100 ของหลกัสูตรที่มกีารจดัการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.5)  

 
 4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทัง้ข้อ  1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชา ติ จะ ต้องควบคุมก ากับให้ก ารด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3                     
ผ่านเกณฑ์ก า รประ เมิน 5 ข้อแรกและอย่า งน้อยร้อยละ  80 ของตัวบ่ง ช้ี ท่ีก าหนดในแต่ละ  
ปีทุกหลกัสูตร 
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  พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 มกีารก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ าคณะ  สภาวิ ช าการ  และสภามหาวิท ย าลัย  ในการควบคุมก ากั บ ให้ มี 
การด าเนินการหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยมคีณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่กลัน่กรองการด าเนินการด้านหลักสูตร 
ในระดับ คณะ คณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งแต่งตัง้โ ดยสภาวิชาการ จะท าห น้าที่กลัน่กรองหลักสูตร 
ทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัก่อนน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 2 .1.4.1 และ 
2.1.4.2)   
 กรณหีลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งช า ติ ทุ ก หลัก สูต รมีคณ ะกรร มการร ั บ ผิดช อบ ใน การด า เ นินก าร เ ส นอหลัก สูตร  ซึ่ง ตา ม  
กลไกของมหาวิทยาลยัจะแต่งตัง้โดยคณะ แต่ต ้องมีการเสนอชื่ อผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้สภาวิชาการให้  
ความเห็นชอบก่อนเสนอแต่งตัง้ และในคณะกรรมการดงักล่าวจะมอีาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสูตรควบคุมก ากับ
ให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ข้อแรกและอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่และปี ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 หมวด ที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา” ดงัน้ี 
 ข้อ 1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร   
 ข้อ 2 มรีายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา(ถา้ม)ี   
 ข้อ 3 มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ  
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา   
 ข้อ 4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศึกษาที่เ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
 ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง 
ปีการศึกษา 
  ทัง้น้ี ประกาศรายชื่อของคณะกรรมการจะปรากฏในภาคผนวกของทุกหลกัสูตร (เอกสารหมายเลข 
2.1.4.3) และไดม้กีารด าเนินการประเมนิตามตวับ่งชี้ซึง่ปรากฏอยู่ใน มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.4.4 – 2.1.4.5) นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้เพิ่มกลไกในการ
ตดิตามการจดัท ารายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการวิชาการ รายงานผลการรวบรวมรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามทุกเดอืนและมอบให้รองคณบดฝี่ายวิชาการของทุกคณะได้ต ิดตามรวมทั ้งให้มหาวิทยาลัยจ ัดท า
บันทึกข้อความแจง้อาจารย์ผูส้อนที่ยังไม่ไดส่้งเพื่อพจิารณาจดัท ารายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภ์าคสนามให้มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร ้างความเข้าใจในการออกแบบรายวิชาที่เ น้น
ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนักศึกษา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบัต ิการ เร ื่อง การออกแบบรายวิชาที่เ น้น
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่สนใจ (เอกสารหมายเลข 2.1.4.6) และมหาวิทยาลัยได้จ ัดท า
ระบบ KMUTT Learning Environment (LE) เพื่ออ านวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการออกแบบการจ ัดการ
เรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล รวมทัง้ตดิตามผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.4.7) 
 
 5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลกัสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมีคณะกรรมการประจ าคณะจะท าหน้าที่กลัน่กรอง 
การด าเนินการดา้นหลกัสูตรในระดบัคณะคณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภาวิชาการจะท าหน้าที่
กลัน่กรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งม ี
การควบคุมก ากับการด าเนินการให้ครบถว้นทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตาม
ผลการประเมนิในข้อ 4 โดยปรากฏข้อมูลใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมนิหลกัสูตร ข้อ 3 และน ามาเป็น
แผนในการพฒันาหลกัสูตรในหมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรคร ัง้ น้ี ( เอกสารหมายเลข 
2.1.5.1 และ 2.1.5.2) ทั ้ง น้ี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จะเป็นผู ้ต ิดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากับในแต่ละระดบัให้มกีารด าเนินการให้ครบถว้นตามประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่ 
22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.5.3 และ 2.1.5.4)   
  
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
 7. หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมหีลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา จ านวน 105 หลักสูตร  
จ าแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 32 หลกัสูตร ระดบัปรญิญาโท 73 หลกัสูตร  และระดับปริญญาตรี 46 
หลกัสูตร (รวมหลกัสูตรที่งดรบันักศึกษาและยุบรวมหลกัสูตร 7 หลกัสูตร) รวมทัง้สิน้ 151 หลักสูตร  และเมื่อ
พจิารณาแลว้พบว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมหีลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจ ัยที่
เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) จ านวน 105 หลกัสูตร  คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของหลักสูตร
ทัง้หมด ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.7.1) 
 
 8. หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษา
ทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
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  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีมีนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑติศึกษา จ านวนทัง้หมด 17,913 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 11,816 คน 
และระดบับัณฑติศึกษา จ านวน 6,097 คน (เป็นระดบัปรญิญาโท (เฉพาะแผน ก)  จ านวน 1 ,084 คน และ
ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 765 คน) นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร ้อยละ 10.32 ซึ่ง 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา ทัง้น้ี ยังมนัีกศึกษาระดับปริญญาโท ที่ยัง
ไม่ไดเ้ลอืกแผนการศึกษาอกีจ านวน 2,880 คน (เอกสารหมายเลข 2.1.8.1)  
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 2 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [2 ข้อ : ข้อ 1, 2] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียด

หลกัสูตร ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2552 
2.1.1.2 ข้อมูลสรุปการด าเนินหลกัสูตรใหม่ และหลกัสูตรปรบัปรุง ปีการศึกษา 2556 
2.1.1.3 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง เกณฑ์การจ ัดตัง้และกลไกการประเมิน

คุณภาพศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้ พ.ศ. 2556 
2.1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียด

หลกัสูตร ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2552 
2.1.3.1 ข้อมูลสรุปการด าเนินการหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรปรบัปรุง และการปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 2556 
2.1.3.2 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  
2.1.3.3 สรุปจ านวนรายละเอยีดของรายวิชา/ประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.3/ มคอ.4) ปีการศึกษา 2556 
2.1.3.4 สรุปจ านวนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา/รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.5/ มคอ.6) ปีการศึกษา 2556 
2.1.3.5 สรุปจ านวนรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 
2.1.4.1 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 
2.1.4.2 ข้อมูลสรุปการด าเนินการหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรปรบัปรุง และการปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 2556 
2.1.4.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร 
2.1.4.4 บันทึกข้อความ เร ื่อง การตดิตาม มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรและ 
 บันทึกข้อความ เร ื่อง การจดัท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรกลับมาที่ส านักงาน

พฒันาการศึกษาและบรกิาร  
2.1.4.5 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  
2.1.4.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร ื่อง การออกแบบรายวิชาที่เ น้นผลลัพธ ์การเร ียนรู ้ ( Outcome 

Based Course Design) 
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2.1.4.7 เว็บไซด ์http://myle.kmutt.ac.th/ 
2.1.5.1 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
2.1.5.2 บันทึกข้อความ เร ื่อง การตดิตาม มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรและ 
 บันทึกข้อความ เร ื่อง การจดัท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรกลับมาที่ส านักงาน

พฒันาการศึกษาและบรกิาร 
2.1.5.3 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเร ื่อง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียด

หลกัสูตร ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2552 
2.1.5.4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร 
2.1.7.1 สรุปจ านวนหลกัสูตรแยกตามคณะ และระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
2.1.8.1 สรุปจ านวนนักศึกษาและรอ้ยละของนักศึกษาในหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยั  
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถอืเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดที่ตอ้งการบุคลากรที่ม ี
ความรูค้วามสามารถและความลุ่มลกึทางวิชาการ เพื่อปฏิบัต ิพันธกิจส าค ัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  
ศึกษาวิจยั เพื่อการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงันัน้ สถาบันจงึควรมอีาจารย์
ที่มรีะดบัคุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนที่เหมาะสมกับพนัธกิจหรอืจุดเน้นของสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน :   สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 30               

ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร ้อยละของอาจารย์ที่ม ีคุณวุฒิปร ิญญาเอก เปร ียบเทียบกับที่ผ่านมาที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร ้อยละ 60 

ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก = 

        
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนที่ได ้    =   
 
หรือ 

1. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ม ีคุณวุฒิปร ิญญาเอกเปร ียบเทียบกับปีที่ผ่านมา                 
= รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกในปีที่ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ม ีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าที่มกีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได ้=   
 
 
 

หมายเหตุ :   
1. คุณวุฒิปรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒิที่ไดร้บัหรอืเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงการศึกษาธกิาร กรณทีี่มกีารปรบัวุฒิการศึกษาให้มหีลกัฐานการส าเร ็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานัน้ ทัง้น้ี อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปรญิญาเอกไดส้ าหรบัที่กรณบีางสาขาวิชาชีพ ที่คุ ณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2556 มจธ. มอีาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาตร ีจ านวน 21.5 คน วุฒิปรญิญาโท จ านวน 212 
คน และวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 456 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 683.5 คน ค ิดเป็นร ้อยละ 66.71 
เมื่อเทียบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากับ 5.55 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 66.71] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.2.1 สรุปวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ประจ าปี 2556 

 

รอ้ยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่
ผ่านมา  
ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมป ัญญาของประเทศ และมีความร ับผิดชอบ                
ที่จะตอ้งส่งเสรมิให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขป ัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิง่สะท้อนการปฏิบัตงิานดงักล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน :    สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ  

2) แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปร ียบเทียบกับ              
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่ารอ้ยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 12 ขึ้นไป 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค. และ ง 

1) ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรยีบเทียบกับที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  = 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                  

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  
 

คะแนนที่ได ้  =      
 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบกับที่ผ่านมา = ร ้อย

ละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร ้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ต ารงต าแหน่งทางวิชาการเปร ียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได ้=  
 
  
 

หมายเหตุ :  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ  
  

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2556 มจธ. มอีาจารย์ประจ าที่ม ีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 351.5 คน ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 192.5 คน รองศาสตราจารย์ 145 คน และศาสตราจารย์ 14 คน จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั ้งหมด 683.5 คน เมื่อพิจารณาเฉพาะอาจารย์ที่ม ีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 เมื่อเทียบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากับ 3.87 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 3.87 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 23.26] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.3.1 สรุปต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปี 2556 

 
 
 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                        
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบ  
กับปีที่ผ่านมา 
ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเปรยีบเทียบ  
กับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าค ัญ  จ าเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั ้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเร ียนรู ้ และการใช้                   
สื่อการสอนที่ทันสมัย  รวมทั ้งมีการปรับกระบวนการเร ียนการสอนโดยใช้ผลการเร ียนรู ้และข้อมูลจาก                 
ความคดิเห็นของผูเ้รยีน นอกจากนัน้ ยังจ าเป็นตอ้งมบุีคลากรสายสนับสนุนที่ม ีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์ทัง้ดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผน
บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มสีวัสดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพที่ด  ีและสรา้งขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทักษะที่ได ้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนและการวัดผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง 
5. มกีารให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัต ิ
6. มกีารประเมินผลความส าเร ็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน       
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือปร ับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ตลอดระยะเวลากว่าคร ึ่งศตวรรษจาก “วิทยาลัยเทคนิคธนบุร ี” ในปี  2503 สู่ “สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ วิทยาเขตธนบุร”ี เป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ”ี และก้าวสู่มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรฐับาล “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี(มจธ.)” ในปจัจุบัน มจธ . เชื่ อมัน่และยึดถือแนวคิด
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ที่ว่า “บางมดมาไดด้ว้ยคนดีและคนเก่ง พระจอมเกลา้ธนบุรไีปข้างหน้าได้ด ้วยคนดีและคนเก่ง” ตลอดมา 
ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาบุคลากรให้เป็นคนดแีละคนเก่งจงึเป็นเร ื่องที่มหาวิทยาลยัให้ความส าค ัญตลอดมา  ผสาน
กับแนวคดิ Learning Organization (องคก์รแห่งการเรยีนรู)้ ที่เชื่อมัน่ในการเร ียนรู ้ร่วมกันของประชาคมใน
องคก์ร และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) มจธ. จงึมอบหมายให้รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบรหิารและรองอธกิารบดฝี่ายบุคคลเป็นประธานและรองประธานของคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั โดยมสี านักงานพฒันาทรพัยากรบุคคลท าหน้าที่เ ป็นฝ่ายเลขานุการ  คณะอนุกรรมการฯ น้ีมี
หน้าที่หลกัในการวางแนวนโยบายและแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  (Training Roadmap) การพิจารณา
โครงการหรอืหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.1) ให้กับมหาวิทยาลยั ตลอดจนการพจิารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
การพจิารณาแผนพฒันาบุคลากรนัน้ จะประเมนิจากรายงานผลเชิงปร ิมาณและเชิงคุณภาพในมิต ิการบริหาร
เปรยีบเทียบกับแผนในปีที่ผ่านมาและการประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
รวมถงึการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร ด้วย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2)  
 ปจัจุบัน มจธ. ไดม้กีารก าหนดแนวนโยบาย “นโยบายคนเกินร้อยละ  5 เพ่ือการพัฒนา ” เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรมเีวลาเพยีงพอในการพัฒนาตนเองโดยการร่วมวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) กับผูบ้ังคบับัญชา มจธ. มเีป้าหมายให้บุคลากรไดร้บัการพฒันาไม่ต ่ากว่าร ้อยละ  5 ของ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานต่อปี ดว้ยแนวคดิน้ีจงึจ าเป็นตอ้งเพิม่จ านวนบุคลากรขึ้นอีกร ้อยละ  5 เพื่อให้มัน่ใจ 
ไดว่้าบุคลากรทัง้หมดมเีวลาเพยีงพอในการพฒันาตนเอง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพและประสิทธ ิภาพในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ทัง้น้ี มจธ. ก าหนดให้แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  (Training Road Map) 
เป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการเลื่อนระดบัของบุคลากรระดบัตน้ดว้ย  (เอกสารหมายเลข 2.4.3) 
 แมว่้าการพฒันาบุคลากรจะเป็นภารกิจหลกัของส านักงานพฒันาทรพัยากรบุคคลก็ตาม แต่บุคลากร
ของมหาวิทยาลยัไดร้บัการพฒันาดว้ยวิธกีารที่หลากหลายและสอดแทรกอยู่ในกลไกต่างๆ  ที่สอดประสานกับ
วิสยัทัศน์ แผนกลยุทธ ์และสมรรถนะหลกั (Core Competency) รวมถงึความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
ของบุคลากร การพฒันาบุคลากรส่วนหน่ึงจงึเป็นการด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน มจธ.  
 เมื่อมองจากมุมมองของบุคลากรตามเสน้ทางการพฒันาบุคลากรแลว้ บุคลากรของ มจธ. จะไดร้บัการ
พฒันาเร ิม่ตน้จากการบรรจุเป็นพนักงานใหม่จนกระทัง่เกษยีณอายุตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
ก่อนบรรจุ 
ระบบพีเ่ล้ียง ของ มจธ. 
 หน่วยงานที่ประสงคจ์ะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จ าเป็นต้องสรร
หาบุคลากรที่จะเป็นพีเ่ลีย้งในดา้นต่างๆ ให้กับส านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อให้มัน่ใจไดว่้าพนักงานใหม่
ทุกคนจะไดร้บัการดูแล แนะน า ให้ค าปรกึษาทัง้ดา้นการปฏิบัตงิานและดา้นสงัคม บุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ จะ
มพีีเ่ลีย้งดา้นพฒันาการเรยีนรู ้(เอกสารหมายเลข 2.4.4) ในขณะที่สายวิชาการจะมพีีเ่ลีย้งดา้นวิชาการเพิ่มเติม 
(เอกสาร หมายเลข 2.4.5) ทัง้น้ีพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่จะมแีผนในการดูแล แนะน า ให้ค าปร ึกษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบัตงิานได ้ปรบัตวัเข้ากับวัฒนธรรมองคก์รได  ้และใช้ชีวิตใน มจธ. อย่างมีความสุข  รวมถึงพี่เลี้ยง
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ตอ้งตดิตามการพฒันาของบุคลากรใหม่ให้เป็นตามแผนที่ก าหนด  และประเมินความส าเร ็จของแผนจากการ
ประเมนิบุคลากรใหม่ทุก 6 เดอืน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้น าผลการประเมินไป
พฒันาตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.4.6 - 2.4.7) ทั ้ง น้ีพี่เลี้ยงสามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับการพัฒนา
บุคลากรใหม่ไดภ้ายหลงัจากการประเมนิความส าเรจ็ของแผน 6 เดอืนแรก 
 
แรกบรรจุ 
 บุคลากรใหม่ทุกคนจะตอ้งผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อรู ้จ ักโครงสร ้างและการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลยั จรรยาบรรณประชาคม มจธ. พนักงานกับทิศทาง มจธ. และการสรา้งความสัมพันธ ์ระหว่าง
พนักงานใหม่ดว้ยกันทัง้สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ  นอกจากน้ียังเป็นโอกาสอันดีของพนักงานใหม่ที่ 
จะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับกฎ ระเบียบ และสทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐาน รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึงได้ร ับ 
หลงัจากนัน้พนักงานใหม่ทุกคนจะไดเ้รยีนรูภู้มหิลงั แนวคดิ การปฏิบัต ิงานเชิงคุณภาพ และวัฒนธรรมของ 
มจธ. ผ่านการลงพืน้ที่จรงิที่มหาวิทยาลยัให้การบรกิารการศึกษาและบริการวิชาการ /สังคมใน On Boarding 
Program   
 หลงัจากนัน้พนักงานใหม่สายวิชาการจะเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ  (The 
New Academic Staff; NAS)1 ที่นอกจากจะให้ให้พนักงานใหม่ทราบถึงระเบียบและหน้าที่เบื้องต้นของ
บุคลากรสายวิชาการ เช่น เสน้ทางความก้าวหน้าในอาชีพ และการประเมนิผลการปฏิบัตงิานแลว้ พนักงานใหม่
สายวิชาการจะไดร้บัการพฒันาเพื่อให้เข้าใจถงึทิศทางการวิจยัของประเทศ  ภูมภิาค และของโลก จรรยาบรรณ
ของการเป็นนักวิจยัที่ด ีกฎหมายสทิธบิัตรและทรพัย์สนิทางปญัญา เพื่อให้สามารถน าความรูไ้ปพฒันางานด้าน
วิจยั และการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม สอดคลอ้งกับวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลยัที่ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นเทคโนโลยีและการวิจยั” ในส่วนของพนักงานใหม่สายวิชาการที่ม ีภารกิจในด้านการเร ียนการสอนนั้น  
พนักงานจะไดร้บัโอกาสในการเรยีนรูเ้พื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาและทฤษฎี
การศึกษา การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การควบคุมชัน้เรยีน การประเมนิผล และการเรยีนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น problem/project based learning, active learning ฯลฯ ผ่านการเร ียนรู ้แบบ  on the job 
training ที่ให้มีอาจารย์อาวุโสเข้าไปนิเทศในการเร ียนการ สอนจริงเพื่อช่วยให้ค าแนะน าในแง่มุมต่างๆ 
นอกจากนัน้ พนักงานใหม่สายวิชาการยังจะไดร้บัความรูเ้กี่ยวกับการให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษา  การปฏิบัต ิตน
เป็นแบบอย่างที่ดแีก่นักศึกษาอกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.8) การพฒันาบุคลากรสายวิชาการน้ีอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ “คณะท างานพฒันาอาจารย์และนักวิจยัของ มจธ.” ที่มศีาสตราจารย์ (ที่ปร ึกษาอธิการบดี) 
และรองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวิชาการเป็นประธานและรองประธาน คณะท างานน้ีมีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย
และแผน รวมถงึโครงการหรือหลกัสูตรการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  (Faculty 

                                                                 

1  ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนนิการร่วมกบั 4 หน่วยงาน คอื 1) สถาบันการเรยีนรู้  2) ส านกังานวจิยั นวตักรรม
และพนัธมติร 3) Cluster For Educational Development; C4ED  และ 4) ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร 
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Development KMUTT) ทุกระดบัในรูปแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู  ้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นระหว่างคณาจารย์
อาวุโสและคณาจารย์ใหม่อกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.9) 
 ในส่วนพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นนัน้ จะเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาชีพอ่ืนๆ 
(The New Supporting Staff; NSS)2 ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก  (Core Competency) ของ
มหาวิทยาลยัให้บุคลากรมคีวามเป็นมอือาชีพและพฒันาการท างานให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง  พร้อมยืนหยัดและยึด
มัน่บนความถูกต้อง  (Professionalism and Integrity) และสืบสานปณิธานในการสร ้างบัณฑิตที่เ ก่งและดี 
(เอกสารหมายเลข 2.4.10) 
 มจธ. เชื่อว่าทักษะและความรูด้า้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางภาษาอังกฤษ
เป็นสิง่ที่จ าเป็นในการพฒันาเข้าสู่เวทีโลก ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจงึจดัให้มโีครงการพัฒนาทกัษะคอมพิวเตอร์
เฉพาะทาง (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน)3 เช่น การสรา้งและใช้งานแม่แบบ  (Template) เพื่อ
ใช้กับงานเอกสารและงานน าเสนอของหน่วยงาน การสร ้างเคร ื่องมือแบบ  Business Intelligence (BI) แบบ
ง่ายๆ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผูบ้รหิารให้น าไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงแผนการปฏิบัต ิงานด้วย  Excel และ 
พฒันางานดว้ยอรรถประโยชน์ของ KMUTT Google Apps for Education เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.11) 
นอกเหนือจากการอบรมทักษะพืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอร ์ ในส่วนของโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง (ภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนางาน)4 นั้น มจธ . เน้นเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารบัการทดสอบวัดระดับ
ภาษาองักฤษในรูปแบบ Paper based และ Speaking รวมทัง้การใช้เกณฑใ์นการจดับุคลากรเข้ารบัการอบรม
ทักษะเฉพาะ  เช่น หลักสูตร Listening and Speaking / Writing and Grammar และ Reading and 
Vocabulary โครงการน้ีตอ้งการให้บุคลากรเพิม่ขีดจ ากัดในการพฒันาตนเองดว้ยภาษาต่างประเทศ  เช่น การ
ตดิต่อสื่อสาร การอ่านบทความหรอืข่าวสาร การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประสานงาน และการ
ปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง รวมถงึเป็นการเตรยีมบุคลากรให้พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่
อาเซยีนในปี 2558 ดว้ย โดยในอนาคต มจธ. มคีวามคาดหวังให้บุคลากรมทีักษะภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัตงิานอย่างน้อย 2 ภาษา (เอกสารหมายเลข 2.4.12)  
 
ระหว่างการท างาน 
 เพื่อลดอุปสรรคของบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ในการเร ิ่มต้นงานวิจ ัย  นั้น มจธ. 
ไดจ้ดัสรร “ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี” ที่ให้กับบุคลากรใหม่ขึ้นโดยเฉพาะ โดยมคีณะกรรมการส่งเสร ิมและ
ประสานงานวิจยัเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิผลทุน ภายใตร้ะเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยกองทุนวิจ ัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2554 (เอกสารหมายเลข 2.4.13) นอกจากน้ี มจธ. ยังไดจ้ดัให้มปีจัจยัส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจ ัยของ

                                                                 

2  ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนนิการร่วมกบัศูนย์นวตักรรมระบบ 
3  ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนนิการร่วมกบัส านกัคอมพวิเตอร์ 
4  ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนนิการร่วมกบัคณะศลิปศาสตร์ 
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บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ  โดยมอบหมายให้ส านักงานวิจ ัย  นวัตกรรมและพันธมิตรเป็น
ผูด้ าเนินการ อาทิเช่น การลงทุนครุภณัฑก์ลางเพื่อการวิจ ัย  ประสานงานกับทุนวิจ ัยจากภายนอก  เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 2.4.14) การสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ 
ภายใตร้ะเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการให้เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ . 
2552 (เอกสารหมายเลข 2.4.15) รวมถงึบุคลากรที่ปฏิบัตงิานมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ มจธ. ยังสนับสนุนให้มี
การส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ  ภายใต้ระเบียบ
มหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัตกิารวิจยั พ.ศ.2542 (เอกสารหมายเลข 2.4.16) 
และการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  (Sabbatical Leave) ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ว่าด ้วยการไป
เพิม่พูนความรูท้างวิชาการ พ.ศ.2546 (Sabbatical Leave) ( เอกสารหมายเลข  2.4.17)   เป็นต้น โครงการ
เหล่าน้ียังเป็นส่วนสนับสนุนในเสน้ทางการก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการอกีดว้ย 
 หลงัจากที่พนักงานไดป้ฏิบัตงิานกับมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว  มจธ . มีแนวทางการ
สนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ  และบุคลากรสายวิชาการให้มีโอกาสไปพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ เพิม่ขึ้นตามลกัษณะงานที่ไดร้บัมอบหมาย ภายใตร้ะเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ว่าด ้วยการ
พจิารณาพนักงานต าแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรอืข้าราชการสาย  ข . และสาย  ค . เพื่อร ับทุนการศึกษาเฉพาะทาง
หรอืทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 (เอกสารหมายเลข 2.4.18) และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ว่าด ้วย 
การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 2.4.19)  
 นอกเหนือจากการพฒันาโดยปกตแิลว้ มจธ. ยังผนวกการพฒันาบุคลากรเข้ากับโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น โครงการ  6+1 Flagships5 เป็นโครงการที่น าวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 5 มุ่ง สู่การปฏิบัตทิี่มโีดยมเีรอืธงที่น าสู่เป้าหมายแห่งความส าเร ็จ  7 ด้าน หร ือ 6+1 Flagships 
(เอกสารหมายเลข 2.4.20) การเข้าร่วมโครงการน้ีจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เร ียนรู ้แนวคิดในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัจากผูบ้รหิารและบุคลากรอื่นๆ ไดม้โีอกาสแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้ประสบการณ์ในการท างานในมิต ิ
ต่างๆ รวมทัง้เป็นการสรา้งเครอืข่ายในการท างานทัง้ในแนวราบและแนวดิง่  (เอกสารหมายเลข 2.4.21) 
 กลไกของการบรหิารทรพัยากรบุคคล เช่น การประเมินผลการทดลองปฏิบติังาน การประเมินเพ่ือ
ต่อสญัญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ ก็เป็น
อกีเคร ื่องมอืหน่ึงที่ถูกประยุกตใ์ช้ในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล  กล่าวคือ ผู ้บังค ับบัญชาสามารถใช้การ
ประเมนิเป็นช่องทางในการสื่อสารและวางแผนร่วมกับบุคลากรในการพฒันาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ
ตามระดบั รวมถงึเตรยีมความพรอ้มเพื่อที่จะเลื่อนไปสู่ระดบัที่สูงขึ้นดว้ย  (โดยแบบฟอรม์การประเมินจะมีส่วน
ของการพฒันาบุคลากรระบุอยู่ดว้ย) รวมถงึคณะกรรมการประเมนิสามารถให้ความเห็นหรอืเพิม่เตมิการพัฒนา
ของบุคลากรได ้หากเห็นว่าบุคลากรยังขาดทักษะที่จ าเป็นอยู่ เช่น บุคลากรสายวิชาการที่จะเลื่อนระดับได้ต ้อง
มกีารพฒันาตนเองควบคู่ไปกับการพฒันามหาวิทยาลยัผ่านการเข้าร่วมโครงการ  6+1 Flagships เป็นต้น และ
อาจกล่าวไดว่้ากลไกดงักล่าวเป็นเคร ื่องมอืการตดิตามบุคลากรให้น าความรูแ้ละทักษะต่างๆ  ที่ได ้ร ับการพัฒนา

                                                                 

5  ด าเนนิการโดยศูนย์นวตักรรมระบบ 
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ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสะท้อนจากงานที่ปฏิบัต  ินอกจากน้ีส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังได ้ต ิดตาม
การพฒันาบุคลากรจากผูบ้ังคบับัญชาประเมนิผลผูผ้่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ที่กลับไปปฏิบัต ิงานแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 เด ือน ในมิต ิการน าความรู ้ที่ได ้ร ับไปใช้ในการปฏิบัต ิงานที่ตรงกับความคาดหวังของ
ผูบ้ังคบับัญชา และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กับเพื่อนร่วมงานอกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.22 – 2.4.26) 
 
เล่ือนระดบั 
 บุคลากรที่ตอ้งการเลื่อนจากระดบัตน้เป็นบุคลากรระดบักลางจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาภาวะผู ้น าและ
ทักษะการบรหิารจดัการเบื้องตน้ ทางมหาวิทยาลยัไดจ้ดัหลกัสูตรพัฒนานักบริหารระดบักลาง มจธ. (นบก . 
มจธ.) ขึ้น เพื่อเตรยีมบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่น ๆ ที่ด ารงต าแหน่งผู ้บร ิหารระดับกลางของ
หน่วยงานหรอืผูม้ศีักยภาพที่ผูบ้ังคบับัญชาให้ความเห็นชอบ  ให้มีความรู ้และทักษะที่จ าเป็นในการบริหาร
หน่วยงาน ภายใตบ้รบิทอุดมศึกษาไทย อาเซียน และโลก การบริหารมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาทักษะ
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร นอกจากน้ียังท าให้เกิดเครอืข่ายในการท างานร่วมกัน เกิดการประสาน
ความร่วมมอืระหว่างผูเ้ข้าร่วมหลกัสูตรที่เป็นทัง้บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ  อีกด้วย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.27)  รวมทัง้โครงการ Staff Internship และ  Culture & Industry Visit6 ที่ม ีวัตถุประสงค์ให้
บุคลากรเข้าใจ ความเป็นสากล เปิดโลกทัศน์และประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละศิลปวัฒนธรรมจากการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศระยะสัน้ รวมถงึไดพ้ฒันาทักษะทางดา้นภาษา (ภาษาจนี ภาษาอนิโดนีเซยี) และเพิ่มความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.4.28 -2.4.29) 
 โครงการวิจัยมหาวิทยาลยั (University Research; UR) เป็นอกีหน่ึงโครงการในการพฒันาบุคลากร
สายวิชาชีพอื่นๆ (ระดบัผูอ้ านวยการส านักงาน เลขานุการคณะ  หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเทียบเท่า และผู ้ม ี
ศักยภาพที่ผูบ้ังคบับัญชาให้ความเห็นชอบ) เพื่อเสรมิสรา้งทักษะการบรหิารที่เน้นการมองป ัญหาในภาพองค์
รวม (Holistic Approach) ภายใตห้ลกัส าคญัคอื ความร่วมมอืทัว่ทัง้องคก์ร (Co-Operation) และการปรับปรุง
แบบไม่สิน้สุด (Desirability) ผ่านการฝึกในรูปแบบ  Project based Training ภายใต้การให้ค าปร ึกษาจาก
วิทยากร โครงการน้ีมผีูบ้รหิารระดบัสูงของ มจธ. เป็นคณะที่ปรกึษา มจธ. เชื่อมัน่ว่าผู ้เข้าร่วมโครงการจะน า
แนวคดิและวิธกีารวิจยัไปใช้ในการบรหิารหน่วยงาน หรอืพฒันาตนเองไปสู่เสน้ทางความก้าวหน้าตามต าแหน่ง
ให้สูงขึ้นได ้ (ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ) (เอกสารหมายเลข 2.4.30) 
 มจธ. ให้ความส าคญักับคุณภาพมาก จงึจดัให้มโีครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกันคุณภาพ 
เช่น โครงการ Train the Trainer โครงการ Facilitator และโครงการ TQM Concept7 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ และเห็นความส าคญัจ าเป็นของการบรหิารให้เกิดคุณภาพตามแนวคิดหลักของ  TQM  
โดยสิง่ส าคญัคอื ความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกันในเร ื่องลูกคา้ หลกัการบรหิาร บทบาท หน้าที่ รวมถงึความเข้าใจ
ในคุณภาพ และลกัษณะคุณภาพในอนาคตที่มหาวิทยาลยัหรอืหน่วยงานคาดหวัง  ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน

                                                                 

6  ด าเนนิการโดยส านกังานกจิการต่างประเทศ 
7  ด าเนนิการโดยส านกังานประกนัคุณภาพ 
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ตามบรบิทและภารกิจของหน่วยงาน โดย Trainer คอื กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายวิชาชีพ
อื่นๆ ที่ผ่านการเข้าร่วม “โครงการ Train the Trainer” เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ TQM แก่บุคลากรท่าน
อื่นๆ ภายในคณะ “โครงการ Facilitator” มวีัตถุประสงคเ์พื่อให้ผูแ้ทนหน่วยงานระดับคณะเข้าใจความหมาย
และหลกัการบรหิารโดยข้อเท็จจร ิง  (Management by Fact) และน าองค์ความรู ้ที่ได ้จากการฝึกอบรมไป
ขับเคลื่อนการด าเนินการดา้น TQM ให้กับหน่วยงานระดบัคณะอกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.31) 
 นอกจากน้ีการสนับสนุนให้บุคลากรไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นผ่านกระบวนการ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของพนักงานและข้าราชการ (ผศ. รศ. ศ.) การแต่งตัง้พนักงานและข้าราชการให้สูงข้ึน 
(ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ) เป็นช่องทางหน่ึงที่บุคลากรสามารถใช้เป็นการพัฒนาตนเอง
ที่เกิดจากงานประจ าหรอืต าแหน่งงานของตนเอง โดยเชื่อว่าหาก มจธ. มบุีคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ และบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ มตี าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวนมากแลว้ จะท าให้ มจธ. มบีัณฑติที่เก่งและ
ดดีว้ย รวมถงึการขยายอตัราเงินเดือนสูงสุดเป็นเส้นประของบุคลากรระดับ  จ4 และ  สว5 ที่ มจธ .  ใช้
เป็นเคร ื่องมอืในการเตรยีมความพรอ้มให้กับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ระดบั จ4 และ สว5 ปฏิบัตงิานประจ าให้
เป็นงานวิจยั (Routine to Research; R2R) ที่ใช้ในการพฒันาทัง้ตนเองและพฒันาองคก์ร รวมถึงใช้ในการขอ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น (ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ) ได ้การหมุนเวียนงาน (Rotation) การยืม
ตวั และการท างานข้ามหน่วยงาน (Joint Appointment) ทัง้ภายในและภายนอก  มจธ . เป็นกลไกอีกอย่าง
หน่ึงที่ใช้ในการพฒันาและเตรยีมบุคลากรให้มคีวามรูแ้ละทักษะที่เพิ่มมากขึ้น  เป็นการพัฒนาทั ้งตนเองและ
พฒันาหน่วยงาน และเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเตบิโตไปยังต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร  นอกจากน้ียังเป็น
การสรา้งเครอืข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานทัง้ภายนอกและภายใน มจธ. อกีดว้ย โดย มจธ. ก าหนดแนวทาง
ภายใตป้ระกาศมหาวิทยาลยัฯ เร ื่อง แนวทางด าเนินการในการท างานข้ามหน่วยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2553 (เอกสารหมายเลข 2.4.32) และมนีโยบายเร ื่องการหมุนเวียนงานระบุในประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
เร ื่อง รบัสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.4.33) เป็นตน้ 
 
เส้นทางผู้บริหาร 
 เพื่อให้ มจธ. สามารถพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยืน การเตร ียมพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลยัจ ึงเป็นสิ่งจ าเป็น มจธ . มีกลไกในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่ม ีศักยภาพสูง  
(Talent) ดว้ยวิธกีาร “บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น” จากการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว
เรยีนรูง้านต่างๆ จากผูบ้รหิารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัที่ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการท างานจร ิง  
และให้โจทย์ในการท างานต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถ โดย มจธ. จดักลุ่มบุคลากรดงักล่าวออกเป็นกลุ่มตาม
ภารกิจที่ก าหนด เช่น กลุ่ม University Intelligent Agency (UIA) กลุ่ม Stewardship กลุ่ม Xing Zhe (เห้งเจยี)  
นอกจากน้ีในบางภารกิจก็อาจมกีารรวมกลุ่มเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  เช่น กลุ่ม 
USX (มาจากการรวมทัง้ 3 กลุ่มดงักล่าวข้างตน้ไว้ดว้ยกัน) เป็นตน้ 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง  (Capacity Enhancement in 
Management: CEM (for KMUTT Executive))8 เป็นโครงการพฒันาผูบ้รหิารและบุคลากรที่ม ีศักยภาพที่จะ
เป็นผูบ้รหิารผ่านการร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเร ื่องภาวะผู ้น า  การบริหารเง ิน การบริหารคน จากวิทยากร
ภายนอกระดบัประเทศและผูท้รงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลยั  หลงัอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการจะต้องประยุกต์ใช้
ความรูท้ี่ไดร้บัจากวิทยากรทัง้หมดน ามาหาแนวทางการผลกัดนัองคก์รให้ประสบความส าเรจ็ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานตนเองก าหนดผ่านวิธกีารอบรมเชิงปฏิบัตกิารที่แบ่งกลุ่มตามคณะ /ส านัก (ประกอบดว้ยผูบ้ร ิหารและ
เตรยีมผูบ้รหิาร เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ “คน คลงั แผน”) โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูง ผูอ้ านวยการและบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดีที่ปฏิบัต ิหน้าที่ด ้าน  “คน คลัง แผน” และส านักงานประกันคุณภาพร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้ให้ค าแนะน า ตอบข้อซกัถามและให้ความรูท้างดา้นการบรหิารคน  เง ิน แผน ที่เ น้นให้
เกิดแนวทางการผลกัดนัองคก์รในเชิงคุณภาพอกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.34) 
 นอกจากการพฒันาบุคลากรผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว  การส่ง
บุคลากรระดบักลางและระดบัสูงไปพัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการ
พฒันาอุดมศึกษา (University Governance Programme: UGP) หลกัสูตรการบรหิารงานอุดมศึกษาระดับสูง 
เหล่าน้ีก็เป็นอกีเคร ื่องมอืหน่ึงที่ใช้ในการพฒันาบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรของ มจธ . ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรยีนรูแ้นวคดิ วัฒนธรรมองคก์รที่หลากหลายเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยา ลัยต่อไป  การส่ง
บุคลากรไปพฒันานัน้ ไม่ไดจ้ ากัดอยู่เพยีงการส่งไปเข้าหลกัสูตรอบรมต่างๆ เท่านัน้ แต่ยังครอบคลุมถึงการส่ง
บุคลากรให้ไปเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในหน่วยงานภายนอก รวมถึงการไปปฏิบัต ิงานเต็มเวลาและไม่เต็ม
เวลาในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน (โดยยังคงรกัษาสถานภาพบุคลากรของ มจธ.) การไปปฏิบัต ิงานเช่นน้ี
มทีัง้ที่เป็นความตอ้งการของตวับุคลากรเองและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะเตร ียมพร้อมบุคลากร
เพื่อให้มาช่วยพฒันามหาวิทยาลยัในอนาคต 
 
สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัเกษียณ 
 นอกจากคุณภาพของงานแลว้ คุณภาพชีวิตของบุคลากรก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่  มจธ . ให้ความส าค ัญและ 
จดัให้มโีครงการต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสร ิมให้บุคลากร  มจธ . มีคุณภาพชีวิตที่ด ี มีความสุข  และมีคุณธรรม
จรยิธรรม เช่น โครงการเสริมทกัษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มกีารบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ และการจดั
ค่ายปฏิบัตธิรรม เพื่อให้บุคลากรไดร้บัความรูค้วามเข้าใจในแนวทางการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  และสามารถน าหลกัธรรมไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  การพัฒนาจิตที่
ถูกตอ้งจะช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ด ี เ น่ืองจากบุคลากรสามารถลดความเคร ียดจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและจากการท างานได ้สามารถสรา้งความสุขทั ้งต ัวเอง  ครอบครัว  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมไดอ้ย่างสงบสุข เพราะจติที่มสีตแิละปญัญาจะท าให้บุคคลไม่เบียดเบียนทัง้ต ัวเองและผู ้อื่น เช่น “พัฒนา
จติผ่องใส ก้าวไปดว้ยปญัญา” “โรคที่รกัษาไดด้ว้ยตนเอง” “อตัตา” เป็นตน้ โครงการให้ความรู้โรคจากการ

                                                                 

8  ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคลด าเนนิการร่วมกบับัณฑติวทิยาลยัด้านการจดัการและนวตักรรม (GMI) 
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ท างาน (Office Syndrome) เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากการท างานออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ใน
บุคลากรกลุ่มเสีย่งที่มแีนวโน้มต่อการเจบ็ป่วย  และป้องกันมิให้กลับเป็นซ ้าในบุคลากรกลุ่มที่เจ ็บป่วยแล้ว 
หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่วยัเกษียณอายุ เป็นการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่จ ัดโดย
องคก์รภายนอกมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ “โครงการสุขภาพด ีชีวีสดใสเพื่อประสทิธภิาพในราชการ ” จัดโดยสมาคม
ข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยมวีัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้ข้าราชการที่ยังปฏิบัต ิราชการอยู่ได ้เร ียนรู ้ถ ึง
แนวทางการปฏิบัตเิพื่อดูแลตนเอง ให้มสุีขภาพกายและใจที่แข็งแรง  สามารถปฏิบัต ิราชการให้เป็นผลดีแก่
หน่วยงาน รวมทัง้เป็นการสรา้งเครอืข่ายระหว่างข้าราชการ เพื่อสมัพนัธภาพที่ด ี “โครงการเตร ียมความพร้อม
การเกษยีณอายุ คุณค่าผูสู้งวัย” จดัโดย ศูนย์บรกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มี
วัตถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการไดท้ราบแนวทางปฏิบัตภิายหลงัเกษยีณอายุ  และสามารถน าไปปรับใช้
กับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อที่จะไดด้ ารงชีวิตอย่างมคีุณภาพและมีความสุข  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
2.4.35)  
 นอกจากการพฒันาบุคลากรดงักล่าวข้างตน้แลว้ มจธ. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขสภาพท่ีดีและสร้าง
ขวญัก าลงัใจให้บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอ่ืนๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
กลุ่มงานบรกิารสุขภาพและอนามัย  สังกัดส านักงานอธิการบดี ร ับผิดชอบด้านสุขภาพและอนามัย ได้จ ัด
สวัสดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพที่ดแีก่บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ใน 2 มติหิลกั คอื การดูแลสุขภาพ
เมื่อเจบ็ป่วย และการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค เช่น จดัให้มแีพทย์ทัว่ไปและแพทย์เฉพาะทางมาให้บร ิการ   
จดัโครงการจดัตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการเรารกัษสุ์ขภาพกับ มจธ. โครงการฉีดวัคซนีป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าด ื่มและสุขาภิบาลอาหาร  โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดใน มจธ .              
เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.36 – 2.4.39) กลุ่มงานบรหิารค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์  สังกัดส านักงาน
บรหิารทรพัยากรบุคคล รบัผดิชอบดา้นสวัสดกิารของบุคลากร เป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจให้ บุคลากรสาย
วิช าการ และ บุ คลากรสาย วิช าชีพอื่ นๆ  สามารถท า ง านได้อ ย่า งมีป ร ะสิท ธ ิภ าพ  เช่ น  การขอ
เคร ื่องราชอสิรยิาภรณ์ พนักงาน ข้าราชการ  ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน  และลูกจ ้างประจ า 
สวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาล ในการเข้ารบัการรกัษา พยาบาลในสถานพยาบาลของร ัฐและเอกชน  ประเภท
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ค่าทันตกรรม การประกันอุบัตเิหตุส่วนบุคคล มจธ. การให้สิทธ ิบุตรของบุคลากรเข้า
ศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีมจธ. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ มจธ. นอกจากน้ียังมกีิจกรรมอื่นๆ  เพื่อสร ้างขวัญและ
ก าลงัใจ เช่น งานสงัสรรคเ์กษยีณอายุราชการ งานสงัสรรคเ์น่ืองในงานปีใหม่ ตลอดจนสวัสดิการพื้นฐานอื่นๆ 
ที่พงึจะไดร้บั เช่น เงนิทดแทน เงนิชดเชย สวัสดกิารการศึกษาของบุตร เป็นตน้ 
 
หลกัปฏิบติัด้านจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 
 มจธ. มกีารให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณองคก์ร และดูแลควบคุมให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัต ิ ภายใต้
ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 2.4.40) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจา้ง พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 2.4.41) และหลัก
ปฏิบัตดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) (เอกสารหมายเลข 2.4.42) นอกจากน้ี มจธ. ยังมอบหมาย
ให้ “คณะท างานโครงการส่งเสรมิหลกัปฏิบัตดิา้นจรรยาบรรณองค์กร  (Code of Conduct) และสร ้างค่านิยม 
มจธ. (KMUTT Core Values)” จดัท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ รณรงค์ และส่งเสร ิมให้ บุคลากรของ
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มหาวิทยาลยัมกีารปฏิบัตติามหลกัปฏิบัตดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร  (Code of Conduct) เช่น คู่ม ือหลักปฏิบัต ิ
ดา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) ที่บุคลากรทุกคนตอ้งไดร้บัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิหน้าที่ 
สร้างความก้าวหน้า  ความส าเร ็จแก่ตนเอง  ส่วนรวม มหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติ การจ ัดท าป้าย
ประชาสมัพนัธต์ามสถานที่ต่างๆ ใน มจธ. และรณรงค์ผ่านสังคมออนไลน์ เช่น การตรงต่อเวลา และการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.43) 
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ข้อ : ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  
1.4.2 ค าสัง่มหาวิทยาลยัฯ ที่ 2556/1174 และ 2553/1113 เร ื่องแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั 
2.4.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร ปี 2556 
2.4.3 แผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั (Training Road Map) 
2.4.4 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นๆ 
2.4.5 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่สายวิชาการ 
2.4.6 แบบประเมนิผลพนักงานใหม่โดยระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่สายวิชาการ 
2.4.7 แบบประเมนิผลพนักงานใหม่โดยระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นๆ 
2.4.8 โครงการพฒันาบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลยั 
2.4.9 วาระการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารย์และนักวิจยัของมหาวิทยาลยั (Faculty Development 

KMUTT) 
2.4.10 หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรระดบัตน้ 1 
2.4.11 โครงการพฒันาทักษะคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทาง (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันางาน) 
2.4.12 โครงการ Training Road Map ภาษาองักฤษ ฉบับแก้ไข 6 
2.4.13 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยกองทุนวิจยัและนวัตกรรม พ.ศ.2554 
2.4.14 รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 57-68 
2.4.15 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการให้เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2552 
2.4.16 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัตกิารวิจยั พ .ศ. 2542 
2.4.17 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการไปเพิม่พูนความรูท้างวิชาการ พ.ศ.2546 (Sabbatical Leave) 
2.4.18 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการพจิารณาพนักงานต าแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรอืข้าราชการ  

สาย ข. และ สาย ค. เพื่อรบัทุนการศึกษาเฉพาะทางหรอืทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ.2550 
2.4.19 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2555 
2.4.20 รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 17-18 
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2.4.21 รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 132-137 
2.4.22 แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานเพื่อเลื่อนเงนิเดอืนสายวิชาชีพอื่นๆ 
1.4.23 แบบสรุปผลการประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าที่ดา้นวิชาการ ส าหรบัพนักงานกลุ่มวิชาการ )ว(  
1.4.24 แบบประเมนิผลการสอนของอาจารย์ 
1.4.25 แบบประเมนิผลโครงการภายหลงัเสรจ็สิน้การพฒันาบุคลากร  
2.4.26 แบบตดิตามและประเมนิผลโครงการภายหลงับุคลากรไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 6 เดอืน 
2.4.27 หลกัสูตรพฒันานักบรหิารระดบักลาง มจธ. (นบก. มจธ.) 
2.4.28 โครงการ Staff Internship 
2.4.29 โครงการ Culture&Industry Visit 
2.4.30 โครงการวิจยัมหาวิทยาลยั 
2.4.31 รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 143-146 
2.4.32 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร ื่อง แนวทางด าเนินการในการท างานข้ามหน่วยงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยั พ .ศ. 2553 
2.4.33 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร ื่อง รบัสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  
2.4.34 โครงการพฒันาศักยภาพผูบ้รหิารระดบักลางถงึระดบัสูง (Capacity Enhancement in Management: 

CEM (for KMUTT Executive)) 
2.4.35 รายงานผลการด าเนินการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั ปี 1226 
2.4.36 ข้อมูลผูใ้ช้บรกิารดา้นดูแลรกัษาพยาบาล มจธ. บางมด และ มจธ. บางขุนเทียน 
2.4.37 สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2556 
2.4.38 สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารต่อการฉีดวัคซนีไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจ าปี 

2557 
2.4.39 สรุปผลการด าเนินงานหน่วยส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและป้องกันโรคประจ าปีงบประมาณ 2556 
2.4.40 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553 
2.4.41 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจา้ง พ.ศ. 2553 
2.4.42 หลกัปฏิบัตดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 
2.4.43 รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 121-123 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  :        ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :        ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :        นอกเหนือจากการเรยีนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจดับรกิารดา้นกายภาพ
อย่างครบถว้น โดยเฉพาะในเร ื่องการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรยีน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ การบรกิารดา้นงานทะเบียน การบรกิารนักศึกษานานาชาต ิเป็นตน้ 
นอกจากนัน้ ยังจ าเป็นตอ้งมสีภาพแวดลอ้มและการบรกิารดา้นกายภาพที่ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
เช่น สิง่แวดลอ้มในสถาบัน หอพกันักศึกษา ห้องเรยีน สถานที่ออกก าลงักาย บรกิารอนามยั การจดัจ าหน่าย
อาหาร เป็นตน้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อให้นักศึกษามเีคร ื่องคอมพวิเตอรใ์ช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES              
ต่อเคร ื่อง 

2. มบีรกิารห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใช้
งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มบีรกิารดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศึกษาอย่างน้อยใน
ดา้นห้องเรยีน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณก์ารศึกษา  และจุดเชื่ อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในดา้นงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกีฬา  

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เร ื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณป้์องกันอคัคภียัในบรเิวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพที่

สนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ช้ในอัตราไม่สูงกว่า                   

8 FTES ต่อเครื่อง 
มจธ. จดับรกิารเคร ื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัให้บรกิารนักศึกษา โดยหน่วยงานหลกัที่ให้บรกิาร คอื 

ส านักคอมพวิเตอร ์ นอกจากนัน้ มกีารจดับรกิารเคร ื่องคอมพวิเตอรต์ามหน่วยงานให้บรกิารอื่นๆ เช่น 
ส านักหอสมุด ตามคณะและภาควิชาต่างๆ เป็นตน้ จ านวนเคร ื่องคอมพวิเตอรท์ี่ให้บรกิารของส า นัก
คอมพวิเตอร ์ดงัน้ี  

1.1 จ านวนเคร ื่องคอมพวิเตอร ์ณ ห้องคอมพวิเตอรล์านแดง จ านวน 57 เคร ื่อง 
1.2 ชัน้ลอยห้องสมุดบางขุนเทียน จ านวน 30 เคร ื่อง  
1.3 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มกีารลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi 

กับสถาบัน จ านวน 10,566 คน  
1.4 จ านวนเคร ื่องคอมพวิเตอรท์ี่จดับรกิารให้นักศึกษาที่ห้องสมุดบางมด จ านวน 128 เคร ื่อง  
1.5 จ านวนเคร ื่องคอมพวิเตอรท์ี่ภาควิชาให้บรกิารนักศึกษา จ านวน 2,651 เคร ื่อง 
ดงันัน้ จงึสรุปไดว่้า มจธ. มจี านวนเคร ื่องคอมพวิเตอรแ์ละ Mobile Device ที่ให้บรกิารนักศึกษา 

จ านวน 16,015 เคร ื่อง เฉลีย่ 1.02 FTES/เคร ื่อง ซึง่เป็นอตัราที่ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร ื่อง เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมนิ  

 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
ส านักหอสมุดตระหนักถงึความตอ้งการสารสนเทศในยุคดจิทิัล ซึง่นอกเหนือจากการให้บรกิาร

สารสนเทศประเภทสิง่พมิพท์ี่ผูใ้ช้บรกิารสบืคน้และจองออนไลน์ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ หรอืสามารถ
เข้ามาเรยีนรูด้ว้ยตนเองในเวลาท าการของส านักหอสมุดแลว้ ยังจดัให้มบีรกิารทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยการจดัซือ้/จดัหา ความร่วมมอืของห้องสมุดเครอืข่าย  จดัท าโดยอาจารย์ผูส้อน หรอืคดัสรร
โดยบรรณารกัษ ์ ที่ผูใ้ช้บรกิารทุกคนสามารถเข้าถงึและเรยีนรูไ้ดทุ้กที่และทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต ์
www.lib.kmutt.ac.th โดยรายละเอยีดของทรพัยากรสารสนเทศดงักล่าวประกอบดว้ย  

1.1 ทรพัยากรสารสนเทศดจิทิัล มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ยวารสาร /ฐานข้อมูล
ออนไลน์/หนังสอืออนไลน์ วิทยานิพนธ /์โครงงานศึกษาทัง้ในรูปบทคดัย่อ เอกสารฉบับเตม็ ฐานข้อมูลเฉพาะ
เร ื่องที่เน้นตามทิศทางการพฒันาของประเทศและทิศทางการวิจยั บทความดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 
รวบรวมและคดัสรรสื่อวีดทิัศน์การเรยีนการสอนในรูปแบบวิดโีอ (e-Content) จาก www.youtube.com ที่ให้
ความรูใ้นวิชาพืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และวิชาศึกษาทัว่ไป โดยบรรณารกัษ ์
สรุปข่าวดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สิง่พมิพพ์เิศษ สื่อโสตทัศนวัสดุ มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย 
(มอก.)/ Standards ฯลฯ การรวบรวมและคดัสรรทรพัยากรสารสนเทศจากเว็บไซตต์่างๆ ที่สนับสนุนการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง/ตามอธัยาศัย ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที่ ทุกเวลา (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ 
www.lib.kmutt.ac.th)  

http://www.lib.kmutt.ac.th/
http://www.youtube.com/
http://www.lib.kmutt.ac.th/
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1.2 ฐานข้อมูลประวัตศิาสตรด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            
พระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดัท าแหล่งเรยีนรูท้างประวัตศิาสตร ์ประกอบดว้ย ฐานข้อมูลของพระมหากษตัรยิ์                
3 รชักาล (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช และพระบาทสมเดจ็          
พระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช) ฐานข้อมูลเอกสารและสิง่พมิพ ์ มจธ. ฐานข้อมูลของที่ระลกึ ฐานข้อมูลดา้น
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และฐานข้อมูลอาเซยีน รวมทัง้จดันิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการออนไลน์
ผ่านเว็บไซต ์http://archive.lib.kmutt.ac.th    

1.3 สื่อการเรยีนรูแ้บบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เน้นวิชาพืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์และวิชาศึกษาทัว่ไป  เพื่อสนับสนุนการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนแบบ
ใหม่ในรูปแบบของ Active Learning และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามอธัยาศัย สามารถศึกษาบทเรยีนก่อนเข้า
เรยีน เพื่อใช้เวลาในห้องเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืท ากิจกรรมเพิม่ขึ้น หรอืทบทวนบทเรยีนเพื่อเพิม่ความ
เข้าใจในเน้ือหา ส านักหอสมุดไดเ้ตรยีมบทเรยีนดงักล่าว ทัง้ในรูปแบบของสื่อการสอนออนไลน์ที่ใช้ Tablet 
บันทึก โดยอาจารย์ผูส้อนสรุปเน้ือหาแนวคดิหลกั (Main Concept) เป็นตอนๆ  ความยาวไม่เกิน 15 นาที  
บันทึกการเรยีนการสอนสดในห้องเรยีนแบบเตม็ชุดวิชาที่มกีารเรยีนการสอนจากห้องเรยีน (LIB 108 และ LIB 
114)  ในอาคารส านักหอสมุด มจธ. บางมด และพืน้ที่บรกิารการศึกษาราชบุร ีโดยตดัต่อเป็นตอนๆ ละไม่เกิน 
20 นาที สื่อการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ นอกจากน้ี ไดถ้่ายทอดสดการบรรยายพเิศษเน่ืองในโอกาส
ต่างๆ และบันทึกเก็บในรูปแบบดจิทิัลให้ผูใ้ช้สบืคน้ไดจ้ากระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ี่  www.lib.kmutt.ac.th) 

เพื่อให้ผูใ้ช้คน้หาสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ ตรงตามความตอ้งการและถูกตอ้งตามหลกัการสบืคน้
ข้อมูล ส านักหอสมุดไดจ้ดัอบรมเพื่อพฒันาทักษะดา้นการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) การใช้ห้องสมุด
และการสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และแหล่งเร ียนรูใ้ห้กับนักศึกษา ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เอือ้ต่อการท างานวิจยัของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา เช่น การใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานทางวรรณกรรม (Turn it in) โปรแกรมการท าบรรณานุกรม (EndNote) Technology for Tablet 
และอบรมระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละเตรยีมความพรอ้มส าหรบั CCNA (Cisco Certified Network 
Associate)  โดยจดัเป็นแผนปฏิบัตงิานประจ าปี และตามค ารอ้งขอของผูใ้ช้บรกิาร ในปีการศึกษา 2556  
จดักิจกรรม 34 ครัง้ มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 851 คน และเพื่อส่งเสรมิความเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว (Green 
University) ส านักหอสมุดไดเ้พิม่จ านวนสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์ การน าเสนอบรกิาร แบบฟอรม์การขอรบั
บรกิารต่างๆ (e-Form) ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ เพื่อลดการใช้กระดาษ เช่น คลปิวีดทิัศน์แนะน าการ
สบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ แนะน าหนังสอืใหม่ งานแสดงหนังสอื (e-Book Fair) แบบตอบรบัการลงทะเบียน
ฝึกอบรม พรอ้มแบบประเมนิก่อน-หลงัการอบรม ประชาสมัพนัธก์ิจกรรม/ข่าวสารต่างๆ ส านักหอสมุด ผ่านจอ
ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต ์Facebook (https://www.facebook.com/KMUTTLibraryPage?fref=ts) หรอืช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.5.2.1)  

 
3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง

น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อปุกรณ์การศึกษา  และจุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต 

http://archive.lib.kmutt.ac.th/
http://www.lib.kmutt.ac.th/
https://www.facebook.com/KMUTTLibraryPage?fref=ts
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มจธ. เป็นผูน้ าในการพฒันาพืน้ที่กายภาพให้เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา
นักศึกษา โดยมสี านักหอสมุดเป็นหน่วยงานน าร่องที่พฒันาพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (Learning Space) ตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2548 และมหาวิทยาลยัด าเนินการอย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบัน เพื่อขยายพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ให้ครอบคลุมทัว่บรเิวณ รวมทัง้ จดัสภาพแวดลอ้มพืน้ที่ชัน้ 1 ของทุกอาคารให้เอือ้ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เป็นพืน้ที่รอเรยีน/ท ากิจกรรมนอกห้องเรยีนส าหรบันักศึกษา ดงัน้ี 

1.1 พืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (Learning Space) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดั
สภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน รวมทัง้กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้
เพื่อพฒันาและส่งเสรมิศักยภาพดา้นการเรยีนรูต้ลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบ มจธ .   
โดยพฒันาพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่มชีื่อเรยีกว่าห้อง KLINICS (KMUTT’s Learning and Information 
Commons) ให้เป็น “บ้านหลงัที่สองแห่งการเรยีนรู”้ มพีืน้ที่ให้บรกิารบรเิวณชัน้ 1 และชัน้ 5 ส านักหอสมุด 
พืน้ที่ดงักล่าวถูกออกแบบให้เป็นแหล่งรวมความรู ้ (Learning Hub) รองรบัความตอ้งการของนักศึกษาและ
บุคลากร มจธ. ต่อมามหาวิทยาลยัมนีโยบายขยายพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เกิดขึ้นทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั  
ในลกัษณะของ Multipurpose  โดยให้มกีารร่วมคดิ ร่วมท า  ร่วมเรยีนรู ้(Collaborative) และมแีนวคดิในการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับความตอ้งการและธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนักศึกษาแต่ละคณะหรอืสาขา  เพื่อสรา้ง
ความแตกต่างของพืน้ที่ในแต่ละโซน เช่น learning space บรเิวณภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2557 ส านักหอสมุดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร  ์
ไดด้ าเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ อาคารปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์พืน้ที่ใช้สอยประมาณ 
1,940 ตร.ม. คาดว่าจะแลว้เสรจ็เดอืนพฤศจกิายน 2557 พืน้ที่ดงักล่าวถูกออกแบบเพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาเกิด
การเรยีนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์ตระหนักถงึวิทยาศาสตรก์ับชีวิตประจ าวัน รูจ้กัใช้ความรูด้า้นวิทยาศาสตรเ์ป็น
เคร ื่องมอืในการท างาน หรอืคน้หาค าตอบอย่างเป็นระบบในสิง่ที่สงสยั สามารถน าความรูไ้ปต่อยอดเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน  วิทยาศาสตรเ์ป็นการตอบค าถาม “Why” เพื่อให้เข้าใจใน
ข้อสงสยัแลว้ถามต่อเพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  แนวคดิในการพฒันาพืน้ที่อาคารปฏิบัตกิารพืน้ฐา นทาง
วิทยาศาสตร ์คอื “Why”  

การตดิตามประเมนิผล ส านักหอสมุดไดต้ดิตามประเมนิผลการใช้พืน้ที่ส่งเสร ิมการเรยีนรูโ้ดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ส่งให้ผูใ้ช้บรกิารผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวิทยาลยั และบนเว็บไซต์
ส านักหอสมุด (www.lib.kmutt.ac.th) พบว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม (ความ
เหมาะสมของการจดัพืน้ที่ ความพอเพยีงดา้นสถานที่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และความสะอาด )  และกิจกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (ความหลากหลายและน่าสนใจของกิจกรรม การฝึกอบรม)  โดยขอให้มหาวิทยาลยัจดัสรร
พืน้ที่เพิม่เตมิส าหรบัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ จดัโซนพืน้ที่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (เอกสาร
หมายเลข 2.5.3.1) 

1.2 ห้องเรยีนและห้องปฏิบัตกิาร มจธ. มหี้องเรยีนที่เป็นทัง้ส่วนกลางและของคณะ/ส านักต่างๆ 
เน่ืองจากการเรยีนการสอนของ มจธ. เน้นการเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละ 40 – 80 คน ยกเว้นวิชาพืน้ฐานที่เรยีน
ร่วมกันหลายภาควิชาจะจดัเป็นห้องเรยีนขนาดมากกว่า 100 คนขึ้นไป (โดยมผีูช่้วยสอนเพิม่เตมิ) ท าให้
ห้องเรยีนของคณะ/ ส านักต่างๆ จะเป็นห้องเรยีนขนาด 40 – 80 คน ส าหรบัส่วนกลางซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบ
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ของงานบรกิารโสตทัศนูปกรณม์จี านวนทัง้หมด 51 ห้อง โดยมอีตัราส่วนห้องเรยีนขนาดความจุ 40 – 80 คน 
ต่อ ห้องเรยีนขนาดความจุมากกว่า 100 – 600 คน เป็น 64:36 

ห้องเรยีนของ มจธ. ทัง้ของคณะ/ส านัก และส่วนกลางจะเป็นห้องเรยีนที่มขีนาดมาตรฐานพรอ้ม
เคร ื่องปรบัอากาศ ประกอบดว้ยอุปกรณก์ารศึกษาจดัไว้ตามลกัษณะการใช้งาน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรยีน
แบบมลัตมิเีดยี รองรบัการใช้สื่อการเรยีนการสอนในรูปสื่อประสมดจิทิัล โดยมอุีปกรณม์าตรฐานไดแ้ก่ อุปกรณ์
น าเสนอทัง้ระบบภาพและเสยีง เช่น เคร ื่องฉายภาพ LCD Projector, Computer, Visualizer, Overhead 
projector, Microphone เป็นตน้ รวมถงึการตดิตัง้ระบบ LAN เพื่อเชื่อมต่อ Internet ภายในห้องเรยีนทุกห้อง
อย่างน้อยห้องละ 2 จุด 

ส าหรบัห้องปฏิบัตกิารทุกห้องปฏิบัตกิารจะประกอบดว้ยอุปกรณท์ี่จ าเป็นตามประเภทของ
ห้องปฏิบัตกิาร โดยมช่ีางเทคนิค หรอืครูวิทยาศาสตร ์เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัหา ดูแล และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ จากการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั และหรอืคณะ /ส านัก และหรอืภาควิชา                                

1.3 การให้บรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน การให้บรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีน   
การสอนของ มจธ. จะแบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นเดยีวกับห้องเรยีน คอื ห้องบรกิารคอมพวิเตอรส์ าหรบัแต่ละ
ภาควิชา และหรอืคณะ/ส านัก และห้องคอมพวิเตอรล์านแดง ณ อาคารเรยีนรวม 2 ซึง่มสี านักคอมพวิเตอรเ์ป็น
ผูร้บัผดิชอบดูแลการให้บรกิารคอมพวิเตอรแ์ก่นักศึกษาของมหาวิทยาลยั ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยการ
ให้บรกิารประกอบดว้ยเคร ื่องคอมพวิเตอร ์อุปกรณ ์ระบบงานต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- เคร ื่องคอมพวิเตอรจ์ านวน 57 เคร ื่อง  
- เคร ื่อง Write CD (ตดิตัง้ไว้ในเคร ื่องคอมพวิเตอรโ์ดยเป็นแบบ Combo) 
- Wireless LAN จ านวน AP 2 ตวั ครอบคลุมพืน้ที่บรกิารทัง้ห้อง 
- เคร ื่องพมิพ ์Dot Matrix จ านวน 14 เคร ื่อง 
- เคร ื่อง Scanner จ านวน 2 เคร ื่อง 
- หูฟงั 
- อุปกรณส์ านักงาน และอุปกรณเ์ข้าเล่มท ารายงาน ไดแ้ก่ แท่นตดักระดาษ เคร ื่องเข้าเล่ม 

(กระดูกงู) เคร ื่องเย็บกระดาษ และเคร ื่องเจาะกระดาษชนิด 2 รู 
- โต๊ะส่วนกลางส าหรบันัง่ใช้งาน Wireless LAN หรอือ่านหนังสอืและประชุมกลุ่มย่อย 

จ านวน 6 ตวั 
ทัง้น้ี ในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) มนัีกศึกษาเข้าใช้บรกิาร รวม

ทัง้สิน้ 195,394 ครัง้ โดยส านักคอมพวิเตอรจ์ดัให้มนัีกศึกษาพีเ่ลีย้งและเจา้หน้าที่คอยให้ค าปรกึษา ช่วยแก้ไข
ปญัหาในการใช้งาน (เอกสารหมายเลข 2.5.3.2) 
 

4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 
 มจธ. ไดด้ าเนินการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ดงัน้ี 
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4.1 งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์  
ส่วนทะเบียนและประเมนิผล เป็นหน่วยงานที่มภีารกิจหลกัในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

นักศึกษาตัง้แต่แรกเข้าจนกระทัง่ส าเรจ็การศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษา การผลติบัณฑติ และการวิจยั
ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การให้บรกิารงานต่างๆ แก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอก  
ตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลทัว่ไป เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้าใช้บรกิาร โดยไดน้ าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารการศึกษา (Academics Information System : ACIS) มาใช้กับระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.5.4.1) 

4.2 การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 
สุขภาพที่ดเีป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการคงไว้ซึง่ระดบัการเรยีนที่ดแีละการมคีุณภาพชีวิตที่ด ี  ดงันัน้ 

งานพยาบาล มจธ. จงึมจีุดมุ่งหมายที่จะบรกิารดา้นสุขภาพส าหรบันักศึกษาและบุคลากร เช่น การรกัษาทาง
การแพทย์ การปรกึษาและการบรกิารดา้นสุขภาพ และการบรกิารฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นตน้ ทัง้น้ี มจธ . มกีาร
ให้บรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 2 พืน้ที่การศึกษา ไดแ้ก่ พืน้ที่บางมด และพืน้ที่บางขุนเทียน รวมทัง้มี
การให้บรกิารเชิงป้องกัน  เช่น การให้บรกิารฉีดวัคซนีป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การรณรงคก์ารออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ การให้บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปี ด าเนินการคดักรองปญัหาสุขภาพจติของนักศึกษา
และบุคลากร รวมถงึการให้ความรูต้่างๆ ดา้นสุขภาพอนามยั เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.5.4.2) 

4.3  การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหาร  
 มจธ. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยสถานที่หลกัในการ
ให้บรกิาร คอื อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ ์ 190 ปี (โรงอาหาร) และโรงอาหารที่บรเิวณหอพกันักศึกษา
หญิงและชาย เพื่อรองรบัการใช้บรกิารของนักศึกษาและบุคลากร  

4.4 สนามกีฬา 
ส านักงานกิจการนักศึกษาไดจ้ดับรกิารทางกายภาพที่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

ไดแ้ก่ สนามกีฬากลางแจง้ และโรงยิมฯ รวมทัง้ห้องบรกิารออกก าลงั (Fitness)  
 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง

น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกัน
อคัคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

มจธ. มพีนัธกิจเพื่อพฒันาระบบการศึกษา โดยจดับรกิารดา้นกายภาพอย่างครบถว้น ดงัประเดน็
ต่อไปน้ี 

 5.1 การจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลยั  
มจธ. มกีารจดับรกิารดา้นกายภาพอย่างครบถว้น โดยเฉพาะในเร ื่องการบรกิารสิง่อ านวยความ

สะดวกที่เอือ้ต่อการเรยีนการสอน ดา้นระบบสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น 
สิง่แวดลอ้มในสถาบัน หอพกันักศึกษา ห้องเรยีน สถานที่ออกก าลงักาย บรกิารอนามยั เป็นตน้ ดงันั้น จงึได ้
จดัระบบการบรหิารจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภค และแผนการด าเนินการปรบัปรุงภายในมหาวิทยาลยั โดย
มกีารตดิตามการด าเนินงาน การจดัประชุม การจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน และแต่งตัง้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบเพื่อประเมนิผลการปฏิบัตงิานในดา้นการบรหิารจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภค ซึง่ไดน้ าผลการ
ประเมนิมาจดัท าแผนพฒันาดา้นการจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลยั  

5.2  การจดัการดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัและการป้องกันอคัคภียัของอาคารและบรเิวณ
โดยรอบมหาวิทยาลยั 

มจธ. มรีะบบการบรหิารจดัการดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัและการป้องกันอคัคภียัของ
อาคารและบรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยั โดยมกีารตดิตามการด าเนินงาน การจดัประชุม การจดัท ารายงานผล
การด าเนินงาน และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัตงิานในดา้นการบรกิารจดัการดา้น
ระบบรกัษาความปลอดภยัและการป้องกันอคัคภียัของอาคารและบรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยั โดย มจธ. มี
ศูนย์ EESH จดัท าโครงการดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิารและการป้องกันอคัคภียัของอาคาร
และบรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยั และจดัฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอคัคภียั ฯลฯ  

นอกจากน้ี มจธ. ยังจดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัดูแลความปลอดภยัให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาตลอด 24 ชัว่โมง มกีารตดิตัง้ Fire Alarm และกลอ้งวงจรปิดประจ าทุกอาคาร มกีารตดิตัง้ระบบ
ขอความช่วยเหลอื (SOS) ทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่ประสบเหตุฉุกเฉินสามารถกด
สญัญาณขอความช่วยเหลอืไดท้ันที (เอกสารหมายเลข 2.5.5.1) 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพบรกิาร  
ข้อที่ 2 มบีรกิารห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา มีผลการประเมิน  4.01 คะแนน จากเกณฑ ์5 คะแนน 
(เอกสารหมายเลข 2.5.6.1)  

ข้อที่ 3 มบีรกิารดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา
นักศึกษาอย่างน้อยดา้นห้องเรยีน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณก์ารศึกษา มีผลการประเมิน 4.11 (เอกสาร
หมายเลข 2.5.6.2) ระบบเครอืข่ายหลกั มีผลการประเมิน 3.52 และระบบเครอืข่ายไรส้าย มีผลการประเมิน 
3.51 จากเกณฑ ์5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.3) 

ข้อที่ 4 มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในดา้นงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล มีผลการประเมิน 4.09 
(เอกสารหมายเลข 2.5.6.4) การจดัการหรอืการบรกิารดา้นอาหาร มผีลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.5)  

ข้อที่ 5 ระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเร ื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณป้์องกันอคัคภียั
ในบรเิวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มผีลการประเมนิดงัน้ี (เอกสารหมายเลข 2.5.6.6) 

1. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อระบบสาธารณูปโภค 3.60 จากเกณฑ ์5 คะแนน 
2. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการขยะ 3.73 จากเกณฑ ์5 คะแนน 
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3. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สิน 3.60 จากเกณฑ ์             
5 คะแนน 

4. ความพงึพอใจของบุคลากรต่อระบบสาธารณูปโภค 3.51 จากเกณฑ ์5 คะแนน 
5. ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการจดัการขยะ 3.60 จากเกณฑ ์5 คะแนน 
6. ความพงึพอใจของบุคลากรต่อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิ 3.63 จากเกณฑ ์              

5 คะแนน 
 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รบับริการ 

จากผลการประเมนิคุณภาพในข้อที่ 6 มหาวิทยาลยัไดใ้ช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจดับรกิารดา้น
กายภาพและดา้นอื่นๆ ที่สนองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ยกตวัอย่างเช่น  

 7.1 ปรบัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้อกห้องเรยีน โดยน าข้อเสนอแนะดา้น 
สภาพแวดลอ้มของพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้  รวมทัง้บรกิารสารสนเทศ และองคค์วามรูท้ี่สนับสนุนการเรยีนรู ้ 
มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นพืน้ที่สาธารณะส าหรบัการเรยีนรูร้่วมกัน เรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ และน า
ความรูไ้ปใช้ไดท้ันตามความตอ้งการของนักศึกษาตลอดจนผูร้บับรกิาร โดยไดป้รบัเปลีย่นครุภณัฑ ์เช่น  
เคร ื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Projector) ที่รองรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นห้อง KM Room  (KLINICS3 ชัน้ 5)  
และเพิม่จ านวนทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สนับสนุนการเรยีนรูข้องผู ้ใช้ในยุคดจิทิัล เช่น หนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์คดัสรรสื่อวีดทิัศน์การเรยีนการสอนในรูปแบบวิดโีอ (e-Content) จาก www.youtube.com ที่ให้
ความรูใ้นวิชาพืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และวิชาศึกษาทัว่ไปโดยบรรณารกัษ ์
รวมทัง้จดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการให้บรกิารเชิงรุกเพื่อผูใ้ช้บรกิารอย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรมเร ื่อง
การสบืคน้ข้อมูลสารสนเทศ การใช้โปรแกรม Turn it in, EndNote การเรยีนรูส้ารสนเทศ/เทคโนโลยีเพื่อชุมชน 
และการให้บรกิารช่วยคน้คว้าวิจยัของบรรณารกัษ ์อกีทัง้มคีวามร่วมมอืในการจดักิจกรรมสนับสนุนการเรยีนรู ้
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา บุคลากร และผูส้นใจ โดยจดันิทรรศการ  “King Mongkut”  
ที่น าเสนอพระราชประวัต ิเร ื่องราว แนวคดิในการทรงงานและการเรยีนรูใ้นศาสตรต์่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และ “หน่ึงความหมายของเงนิตราในอาเซยีน” เพื่อส่งเสรมิความรูเ้ร ื่อง
เงนิตราในประเทศอาเซยีนผ่านการบอกเล่าเร ื่องราว ความหมาย จากภาพหรอืสญัลกัษณ ์ ซึง่ไดร้บัการคดัสรร
ให้ปรากฏบนธนบัตรของแต่ละประเทศ และกระตุน้ให้เห็นความส าคญัในการเป็นประชาคมอาเซยีน (เอกสาร
หมายเลข 2.5.7.1) 

7.2 มหาวิทยาลยัส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรูต้่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละพืน้ที่
ภายในมหาวิทยาลยั ทัง้น้ี ในปีการศึกษา 2556 ส านักหอสมุดไดด้ าเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้
(Learning Space) อาคารปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์พืน้ที่ใช้สอยประมาณ 1,940 ตร.ม. คาดว่าจะ
แลว้เสรจ็เดอืนพฤศจกิายน 2557 รวมทัง้ มแีผนขยายพืน้ที่ก าแพงเกียรตยิศ (Wall of Fame)  ซึง่เป็นพืน้ที่
ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ชิงประวัตศิาสตร ์เป็นแหล่งถ่ายทอดแนวคดิ ประสบการณ ์วิธกีารท างาน ผลงานที่โดดเด่น
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ของผูบ้รหิาร และสิง่ที่มคีุณค่าทางจติใจ  สามารถใช้งานไดห้ลากหลายมติ ิ (Multipurpose) เพื่อสรา้งแรงจูงใจ
และกระตุน้ให้คนรุ่นใหม่สนใจประวัตศิาสตร ์ รูจ้กัรากเหงา้ของ มจธ.    
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ข้อ : ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.5.2.1 สถติกิารฝึกอบรมประจ าปีการศึกษา 2556 ส านักหอสมุด 
2.5.3.1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ช้บรกิารห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 
2.5.3.2 สถติกิารใช้บรกิารลานแดง ปีงบประมาณ 2556 
2.5.4.1 ตวัอย่างหน้าระบบ ACIS  
2.5.4.2 Website กลุ่มงานบรกิารสุขภาพและอนามยั http://www.hss.kmutt.ac.th/index.php 
2.5.5.1 รายงานประจ าปี 2556 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 60 - 70  
2.5.6.1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ช้บรกิารห้องสมุด ปีการศึกษาที่ 2556 
2.5.6.2 ตารางสรุปข้อมูลผลประเมนิการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
2.5.6.3 ผลการส ารวจความพงึพอใจต่องานบรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มจธ . ประจ าปี

งบประมาณ 2556 หน้า 36 - 39 
2.5.6.4 รายงานประจ าปี 2556 งานพยาบาล หน้า 26 

2.5.6.5 ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพอาหาร 
2.5.6.6 รายงานประจ าปี 2556 ของส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 106 และ 110 

2.5.7.1 สรุปโครงการหน่ึงความหมายของเงนิตราในอาเซยีน 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  :      ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :      กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :      กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 2 พ.ศ.2545) ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั                 
มกีารจดัรูปแบบการเรยีนการสอนที่เหมาะสมและยดืหยุ่น โดยการมสี่วนร่วมจากบุคคล สถาบนั หรอืชุมชน
ภายนอก มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีค่ านึงถงึความแตกต่างเฉพาะของตวันักศกึษาซึง่เป็นเรื่องทีส่ าคญัมาก
ต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าวจิยัโดยอสิระในรูปโครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัให้มชีัว่โมงเรยีนในภาคปฏบิตัิ ในห้องปฏบิตัิการ 
รวมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพยีง มกีารจดัสมัมนา จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท าโครงการ 
มกีารเรยีนการสอนทางเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ (Internet) และมหีอ้งสมุดและระบบสบืคน้ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
เพยีงพอส าหรบัการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
ทุกหลกัสตูร 

2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
การปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา                    
มสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 

5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีน
การสอน 

6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนการ
เรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรยีนรู ้ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 
หมายเหต ุ: 

1. มหาวทิยาลยัหรอืคณะจะต้องประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอน
และสิง่สนับสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา ยกเวน้ รายวชิาที่ไม่มกีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีน
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หรอืในหอ้งปฏบิตักิาร เช่น การฝึกงาน สหกจิศกึษา การคน้ควา้อสิระ วชิาโครงงานสารนิพนธ ์และวทิยานิพนธ ์ 
เป็นตน้ 

2. งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถงึ งานวจิยัของผู้สอนของสถาบนั 
ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ และน าไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ต้องม ี
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศกึษาดว้ย 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ทุกหลกัสตูร  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัด 
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร โดยทุกหลกัสูตรจะต้องจดัท าหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียด
หลกัสูตรลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1) ซึง่ทัง้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตแิละ
แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (เอกสารหมายเลข 2.6.1.2 – 2.6.1.3) ได้เน้นการ
จดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และประกาศมหาวทิยาลยัดงักล่าวได้ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรทัง้
หลกัสตูรใหมแ่ละหลกัสตูรปรบัปรงุตัง้แต่ พ.ศ. 2553 จะตอ้งจดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตร มคอ.2 ทีม่กีารระบุ
ไวช้ดัเจน ผลการเรยีนรู้ 4 ในหมวดทีก่ลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลทีจ่ะต้องมกีารจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และก าหนดใหม้กีารประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวใ้นหมวดที่ 7 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.4) 
นอกจากนัน้ หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรจีะมวีชิาโครงงานและหรอืวชิาฝึกงานทุกหลกัสูตร  ส าหรบัหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศกึษาจะมวีชิาสมัมนา วทิยานิพนธ ์การคน้ควา้อสิระ  และหลกัสูตรทุกระดบัจะมวีชิาหวัขอ้พเิศษ 
โดยสามารถเลอืกหวัขอ้การศกึษาได้ตามความสนใจของผูเ้รยีน โดยในปีการศกึษา 2556 นักศกึษาได้มกีาร
จดัท าโครงงานตามความสนใจและน าไปต่อยอดเพื่อการประกวดในเวทรีะดบัชาติและระดบันานาชาติหลาย
โครงการ เช่น โครงการ Solar Decathlon พฒันามาจากรายวชิา ARC 451  Special Topic Study I ใน
หลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม (หลกัสูตรนานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีไดเ้ขา้รว่มแขง่ขนัสรา้งบา้นพลงังานแสงอาทติย์ Solar Decathlon Europe  2014  ณ เมอืง
แวรซ์ายส ์ประเทศฝรัง่เศส  โดยผลการแข่งขนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดร้บัรางวลั The 
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2nd Place Public Choice Online (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5) และนอกจากนัน้ยงัมโีครงงานทีน่ักศกึษาไดร้บั
รางวลัต่างๆ อกี เช่น นกัศกึษาภาควศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ไดร้บัรางวลัประเภทต่างๆ  และรางวลัพเิศษจากงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่13  The Thirteenth Thailand ICT Contest 
Festival 4102   ซึ่งจดัขึ้นโดยส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ  ณ หอประชุมมหศิร อาคารเอสซบีพีารค์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
มหาชน ในระหว่างวนัที่ 12 – 14 มนีาคม 2557 ได้เข้าร่วมการแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่16 (The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014)  และไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงันี้ 
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.6) 
 - รางวลัที ่1 ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจากโครงการระบบ
แนะน าและประเมนิกจิกรรมโดยการวเิคราะหข์อ้มลูเครอืข่าย สงัคมออนไลน์ ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดแ้ก่ นางสาว                 
นารรีตัน์ แซ่เตยีว นายสริภพ ณ ระนอง และนางสาวพชัรพร เจนวริยิะกุล โดยม ีดร .สนัตธิรรม พรหมอ่อน เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ 
 - รางวลัที ่1 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพกิารและผูสู้งอายุ จากโครงการระบบน าทางภายในอาคาร
เพื่อช่วยเหลอืผูพ้กิารทางสายตา หรอื Blind Assisted Tool (BAT) ผูพ้ฒันาโปรแกรมได้แก่ นายกฤตภาส   
ภกัดทีศพล นายคณาสิน แย้มนวล และนางสาวฤดีมาศ เจษฎาภทัรกุล โดยม ีดร.พนัธุ์จง พรหาญ เป็นที่
ปรกึษาโครงการ และ รศ.ดร.ธรีณ ีอจลากุล  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม 
 - รางวลัชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อความบนัเทงิ และรางวลัพเิศษ Microsoft Special Awards จาก
โครงการมหศัจรรยเ์มลด็พนัธุก์ูโ้ลก ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดแ้ก่ นายฉัตรปรนิทร ์หงสศ์ริธิรรม นายสรวศิ แต้เกษม 
และนายจาตุรงค์ ทองค า โดยม ีอาจารย์มารอง ผดุงสทิธิ ์เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาโครงการ และ รศ.ดร.ธรีณี 
อจลากุล เป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม 
 - รางวลัพเิศษ Microsoft Special Awards จากโครงการระบบแนะน าและประเมนิกจิกรรมโดยการ
วเิคราะห์ข้อมูลเครอืข่าย สงัคมออนไลน์ ผู้พฒันาโปรแกรมได้แก่ นางสาวนารรีตัน์ แซ่เตยีว นายสริภพ ณ 
ระนอง และนางสาวพชัรพร เจนวริยิะกุล โดยมอีาจารยส์นัตธิรรม พรหมอ่อน เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ               
และ รศ.ดร.ธรีณ ีอจลากุล เป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม 
 ทัง้นี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดท าการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบรกิารวชิาการ  ทีพ่ื้นทีก่ารศกึษาราชบุร ี โดยพฒันาภายใต้แนวคดิของ Residential College (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.7) ซึ่งแนวคดิดงักล่าวเป็นความร่วมมอืกบัเครอืข่ายอุดมศกึษาภาคตะวนัตกในการพฒันา
การศกึษาให้กบัประชากรทุกกลุ่มภูมสิงัคม ทัง้ผู้อยู่ในวยัเรยีน และวยัท างาน ดงันัน้ การจดัการเรยีนการการ
สอนดว้ยระบบ Residential College Intellect Attributes ที่ มจธ. ราชบุร ีจะมุ่งเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา
สติปญัญาและคุณลกัษณะที่น าไปสู่ความเป็นพลเมอืงโลกและผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยอาจารย์ผู้สอนจาก
ภาควชิาและคณะร่วมกบัอาจารยจ์าก มจธ. ราชบุร ีจะท าการวเิคราะหร์่วมกนัถงึความคาดหวงัในดา้นความรู้ 
(Knowledge) สมรรถนะทางวชิาชพี (Competencies)  ทกัษะชวีติและสงัคม (Life Skills and Social Skills)  
รปูแบบการเรยีนการสอนจะบูรณาการในสามรปูแบบ ไดแ้ก่  
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  1. การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน (Classroom) 
  2. การเรยีนการสอนนอกหอ้งเรยีน (Co-Curriculums) 
  3. ทกัษะชวีติและสงัคมในอาศรม (Collegiate Life) 
 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี )  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 ทุกรายวชิาของหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มรีายละเอียดของรายวชิา
และของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ถ้าม)ี ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส าหรบัหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรที่ปรบัปรุงตัง้แต่ 
ปีการศกึษา 2553 – 2556 มกีารจดัท ารายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม  จ านวน 3,123 
คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 จากรายวชิาทัง้หมด 3,167 (เอกสารหมายเลข 2.6.2.1) ทัง้นี้  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีไดด้ าเนินการพฒันาระบบ KMUTT Learning Environment (LE) โดยไดม้กีารน าขอ้มลู
รายละเอียดของรายวิชาซึ่งมอียู่ในระบบฐานข้อมูลหลกัสูตร เพื่อน าไปใช้ในการติดตามผลการเรยีนรู้ของ
นกัศกึษาและเป็นเครือ่งมอืในการสนับสนุนการเรยีนการสอน รวมทัง้สนับสนุนใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ไปใชร้ะบบ LE 
ซึ่งต่อไปจะพฒันาให้เป็นระบบที่ใช้แทน มคอ.3 – 7 ได้ในอนาคต (เอกสารหมายเลข 2.6.2.2) โดยในปี
การศกึษา 2556 โครงการ KMUTT Learning Environment ไดม้กีารจดัอบรมและเดนิสายตามหน่วยงานที่
สนใจระบบ LE   (เอกสารหมายเลข 2.6.2.3) ซึง่ระบบ LE ไดร้บัรางวลั Thailand ICT Excellence Awards 
2013 ประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน (Core Process Improvement Projects) ในการ
ประกวดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013  เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 2557 จดัโดยเมอรเิดยีน 
รอยลั ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธนีี (สมาคมจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย TMA) ร่วมกบัองค์กรส าคญัทางด้าน
การบรหิารจดัการเทคโนโลยขีองประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มคีวามเป็นเลศิด้านการ
บรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐาน และให้เกิดการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องในการบรหิารจดัการโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบ  (เอกสาร
หมายเลข 2.6.2.4) 
 

3. ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบติัทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่ได้ร ับ 
การฝึกฝนจากประสบการณ์ในการท างานจรงิ (Learning by Doing) หรอืเป็นบณัฑติ “ท าได้ตัง้แต่ก่อตัง้”               
ทุกหลกัสูตรจะก าหนด ดงันัน้ มหาวิทยาลัยให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติจริงในภาคสนาม และหรือจากการท า
โครงการต่างๆ ในแต่ละวชิา เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และประยกุตอ์งคค์วามรูท้ีเ่รยีนมาเพื่อแก้ปญัหาจากการ
ท างานจรงิ ส าหรบัคณะจะท างานในลกัษณะบูรณาการการเรยีนร่วมกนั หอ้งวจิยัต่างๆ และหรอืภาควชิาทีเ่น้น
งานวจิยั ส านัก/เป็นล าดบัขัน้ และปรญิญาโท นักศึกษาปรญิญาเอก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ระหว่าง
นกัศกึษาทุกระดบั 
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การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีุกหลกัสูตร นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่มหาวทิยาลยัไดม้กีารพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 โดยการจดัการเรยีนการสอนเป็นลกัษณะของการบูรณาการทีเ่น้นการส่งเสรมิทกัษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจาก 
การท าวจิยั  โดยในปีการศกึษา 2556 มผีลการด าเนินงานด้านการจดัการเรยีนการสอน การอบรมและพฒันา
อาจารย์ผู้สอน การจดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของนักศึกษา รวมทัง้ด้าน
งานวจิยัจ านวนหลากหลายโครงการและอยา่งต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งบณัฑติทีม่คีุณภาพและ
ลกัษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ร่วมกับการท างานจรงิ  
ดงันัน้ จงึได้จดัตัง้หน่วยงานที่เรยีกว่า “ส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการการเรยีนรู้ร่วมกบัการ
ท างาน (Promoting and Supporting Office for Work-integrated Learning)” หรอื ส านักงาน WiL  ภายใต้
สถาบนัการเรยีนรู้ มบีทบาทส าคญัในการท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิให้เกิดการ
จดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการร่วมกบัการท างานอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการเพิม่จ านวนนักศกึษาและ
หลกัสตูรอยา่งมคีุณภาพ อกีทัง้ท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั และระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคเอกชนภายนอกเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอือย่างมคีุณภาพ โดยในปีการศกึษา 2556 ไดม้ผีล
การด าเนินงานการจดัการเรยีนการสอนแบบ WiL ในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.2) 

ทัง้นี้ ทุกหลกัสูตรในระดบับณัฑติศึกษา ผู้เรยีนได้มโีอกาสเรยีนรู้ด้วยตนเองในสดัส่วนที่สูงกว่า
ระดบัปรญิญาตร ีเช่น การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษารายบุคคล รายวชิาสมัมนา การสอบประมวลความรู ้            
การสอบวดัคุณสมบตั ิฯลฯ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.3) 
  

4. มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสตูร   
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรต้องเชญิผู้มปีระสบการณ์ทาง
วชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน ตัง้แต่การ
จดัท าหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงที่จะต้องมผีู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัทางด้านวชิาการและ
วชิาชพี พจิารณาหลกัสูตรและให้ข้อคดิเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภา
วชิาการ  นอกจากนัน้ทุกหลกัสูตรจะมกีารเชญิผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีมาเป็นวทิยากร
บรรยายพิเศษ ซึ่งอย่างน้อยหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีุกหลกัสูตรจะต้องเรยีนรายวิชาศึกษาทัว่ไปที่จะมี 
การเชิญผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรอืวิชาชีพจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1) นอกจากนัน้ในทุกหลักสูตรจะมีรายวิชาที่ผู้มี
ประสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีน
การสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.4.2) 
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5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา 
การเรียนการสอน  

มหาวิทยาลยัมกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวิจยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันา   การเรยีนการสอน เช่น คณะวทิยาศาสตร ์มกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจากกระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ ภาควชิาคณิตศาสตร ์อ.ดร.ปรญิญา เสงีย่มสุนทร ไดน้ าความรูจ้ากการเขา้
อบรมเรื่อ ง  วิทยาศาสตร์-ศิลปะเพื่ อนวัตกรรมสร้างสรรค์  ซึ่ง เ ป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน 
การพฒันาการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรยีนรูจ้ากการท างาน (Learning by making) โดยเป็นการ
จดัการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีนเรยีนรูโ้ดยการสร้างชิ้นงานตามความสนใจโดยใช้หลกัการหรอืทฤษฎทีาง
วิชาฟิสิกส์หรอืเพื่ออธิบายทฤษฎี (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1) และจากการได้ไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในปี
การศกึษา 2556 อ.ดร.ปรญิญา เสงีย่มสุนทร จงึไดน้ าวธิกีารสอนแบบการท างานชิ้นงานมาประยุกต์ใชใ้นการ
จดัการเรยีนวชิา MTH 102 คณติศาสตร ์2 โดยใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมในชัน้เรยีน โดยการสรา้งชิน้งาน ไดแ้ก่  

- กจิกรรม “Food vector calculus” เป็นการสรา้งแบบจ าลองการเคลื่อนทีซ่ึง่อธบิายดว้ยฟงัก์ชนั
เวคเตอรจ์ากอาหาร และวเิคราะหห์าอนุพนัธข์องฟงักช์นัเวคเตอร ์

- กจิกรรม “Multiple integrals model” ในรายวชิา MTH 4  คณิตศาสตร ์ 014 ซึง่เป็นแบบจ าลอง
อธบิายการหาปรมิาตรของวตัถุโดยการอนิทเิกรตหลายชัน้ในรปูแบบต่างๆ (เอกสารหมายเลข 2.6.5.2) 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ โดย ผศสกล .ดร. ธรีะวรญัญ ไดม้กีารปรบักระบวนการ
การสอนในรายวิชา ARC 123 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเน้นการสอนแบบห้องเรยีนกลบัทาง (Flipped 
classroom) เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูส้ าหรบัการเตรยีมความพรอ้มของทกัษะในศตวรรษที่ 21 โดยไดม้กีารท า
วจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนของการเรยีนรูใ้นพื้นที่การเรยีนรูแ้บบใหม่ วธิกีารสอนทีเ่น้น Active Learning 
และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยในเรื่องการศกึษา เช่น Tablet และ Application ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษา 
และไดต้พีมิพผ์ลงานวจิยัในหวัขอ้เรื่อง “Flipped Classroom in History of Art and Design” (เอกสารหมาย 
2.6.5.3 – 2.6.5.4) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารจดัการเรยีนรูท้ี่มกีารพฒันามาจากผลของการวจิยั เช่น งานวจิยั
เรื่อง “Factors Influencing the Intention to Use VoIP Service by Consumers in Thailand” (เอกสาร
หมายเลข 2.6.5.5)  ไดน้ าความรูจ้ากการท าวจิยั มาปรบัใชแ้ละประกอบการสอนในหวัขอ้เรื่อง Sound ในวชิา 
INT633 Multimedia Technology (เอกสารหมายเลข 2.6.5.6) และรวมทัง้ได้น าไปใช้ในการอธบิาย
ประกอบการสอนในหวัข้อเรื่องการบบีอดัขอ้มูลในวชิา INT653 Mobile Application (เอกสารหมายเลข 
4.6.2..) งานวจิยัเรื่อง“Modified Deformable Parts Model for Side Profile Facial Feature Detection” 
(เอกสารหมายเลข   4.6.2.2) ไดน้ าความรูจ้ากการท าวจิยั มาปรบัใช้ประกอบการสอนในหวัขอ้เรื่อง Bitmap 
Image – image processing ในวชิา INT633 Multimedia Technology และงานวจิยัเรื่อง “Design of Disease 
Management System for Chronic Heart Failure: A Case Study from Advanced Heart Failure Clinic at 
King Chulalongkorn Memorial Hospital”   (เอกสารหมายเลข 2.6.5.9) น าความรูจ้ากการท าวจิยั มาปรบัใช้
ประกอบการสอนในหวัขอ้เรื่อง Sound ในวชิา INT633 Multimedia Technology และหวัขอ้เรื่องการบบีอดั
ขอ้มลูในวชิา INT653 Mobile Application 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ                  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็  
  ทุกรายวชิามกีารประเมนิความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ               
สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ ทุกภาคการศกึษา  โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 92 .93  ของผลการประเมนิการสอนของอาจารย์  
โดยนักศึกษาแต่ละรายวชิามคีะแนนสูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.6.6.1) ทัง้นี้ 
มหาวทิยาลยัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัแบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา เพื่อใหส้ามารถ
สะทอ้นสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารยแ์ละผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 

7. มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ก าหนดให้หวัหน้าภาควชิาติดตามผลการประเมนิ              
การสอนของอาจารย ์ โดยทุกภาคการศกึษาจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยเ์พื่อการเลื่อนระดบั 
ซึง่ในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยจ์ะมกีารรายงานผลประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา
ทีน่ ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณาเพื่อเลื่อนระดบั ในกรณทีีผ่ลประเมนิการสอนของอาจารยม์คีะแนนต ่ากว่า
เกณฑข์องมหาวทิยาลยั หวัหน้าภาควชิาจะแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนพฒันาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน  และ
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชาจดัท า มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เพื่อน าผลการประเมนิ
รายวชิามาพฒันาหรอืปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1) 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 3 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [4 ขอ้ : ขอ้ 1, 3, 4, 5] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
4.6.0.1 เรือ่ง ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอยีด

หลกัสตูร ลงวนัที ่42 ธนัวาคม 2552 
4.6.0.4 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และฉบบัเพิม่เตมิ 
4.6.0.2 แผนกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) เป้าหมายที ่

1 พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน 
4.6.0.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
4.6.0.2 มจธ. ตวัแทนในการแขง่ขนั SOLAR DECATHLON EUROPE 4102 
4.6.0.6 นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ และรางวลัพิเศษ จากงานมหกรรม

ประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 13 หรอื The Thirteenth Thailand ICT 
Contest Festival 2014 ซึง่จดัขึน้โดย NECTECและ NASTDA 

2.6.1.7 รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ Residential College 
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4.6.4.0 สรปุจ านวนรายละเอยีดของรายวชิา ประสบการณ์ภาคสนาม ปีการศกึษา 2556 (มคอ.3/ มคอ.4) 
4.6.4.4 ระบบ KMUTT Learning Environment (LE) 
2.6.2.3 การจดัอบรม KMUTT Learning Environment (LE) 
2.6.2.4 ขอแสดงความยนิดกีบั KMUTT Learning Environment ทีไ่ดร้บัรางวลั Thailand ICT Excellence 

Awards 2013 หมวด Core Process Improvement Projects ในโครงการThailand ICT 
Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2013 

2.6.3.1 รายงานประจ าปีหน้า 20 - 26  
4.6.2.4 รายงานประจ าปีหน้า 21 - 20  
4.6.2.2 ตารางสรุปรายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ

ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  และรายวชิาทีม่กีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอื
วชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน 

4.6.2.0 รายวชิาศึกษาทัว่ไปที่มกีารให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชน
ภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน 

4.6.2.4 ตารางสรุปรายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  และรายวชิาทีม่กีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอื
วชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน 

4.6.2.0 เอกสารการเขา้รว่มอบรมของ อ .ดร.ปรญิญา เสงีย่ม สุนทร 
2.6.5.2 มคอ.3 มคอ.5 ของรายวชิา MTH 102 Mathematics II 
2.6.5.3 ผลงานวจิยัในหวัขอ้เรือ่ง “Flipped Classroom in History of Art and Design” 
2.6.5.4 มคอ.3 ARC 123 History of Art and Design 
2.6.5.5 งานวจิยั Factors Influencing the Intention to Use VoIP Service 
2.6.5.6 มคอ.3 INT633 Multimedia Technology 
2.6.5.7 มคอ.3 INT653 Mobile Application 
2.6.5.8 งานวจิยั Modified Deformable Parts Model for Side Profile 
2.6.5.9 งานวจิยั Design of Disease Management System for Chronic 
4.6.6.1 จ านวนรายวชิาทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนฯ 
4.6...0 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ
บณัฑิต 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : คุณลกัษณะของบณัฑติ หมายถงึ คุณสมบตัทิีพ่งึประสงคซ์ึง่ผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาพงึม ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื คุณลกัษณะของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตขิอง
แต่ละหลกัสตูร และคุณลกัษณะของบณัฑติตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ คุณลกัษณะ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิห่งชาติม ี5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปญัญา ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนคุณลกัษณะบณัฑติตามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติอาจมคีวามแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะอาชพีหรอืบรบิทของผูใ้ช ้และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอืทีม่ลีกัษณะทีเ่พิม่เตมิ
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ  
ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้บัการปฏบิตังิานจรงิ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติการศกึษา 
หรอืผูส้ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั ควรมคีุณลกัษณะเพิม่เตมิ ดา้นความเป็นนักวชิาการ การเป็น
ผูน้ าทางความคดิ โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคดิเชงิวพิากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 

1. มกีารส ารวจคุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อย
ส าหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร 

2. มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา  
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ  
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาข้าร่วมกิจกรรม            
การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนั หรอืที่ประชุมระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ

5. มกีิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรแีละบณัฑติศึกษาที่จดั           
โดยสถาบนั 
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เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

และมกีารรบัรองการใช้ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี (เฉพาะกลุ่ม 
ค 1) 

7. มกีารพฒันาทกัษะนักศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ์และมกีารน าไปตพีมิพ์เผยแพร ่
ในวารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง) 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

1.   เกณฑท์ัว่ไป 

 
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค 1 และ ง 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการครบ  
5 ขอ้ ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตาม 
เกณฑม์าตรฐาน 

เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต           
อย่างน้อยส าหรบัทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลกัสตูร  
              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์าม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติผ่านกลไก 2 ระดบั คอื  

 ระดบัที่ 1 กลไกตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา ซึ่งส านักงานยุทธศาสตรเ์ป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูของทุกหลกัสตูรจากหวัหน้างานซึง่เป็นผูใ้ชบ้ณัฑติโดยตรง โดยแบบประเมนิคุณภาพบณัฑติจะสอบถาม
ขอ้มูลต่างๆ ที่จะเป็นคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู ้ด้านทกัษะ

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ทางปญัญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข                
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่แบบประเมนิดงักล่าวด าเนินการโดยใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชง้านไดผ้่านระบบอนิทราเน็ต (เอกสารหมายเลข 2.7.1.1)  
              ระดบัที ่2 กลไกการเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุง ซึ่งมกีารปรบัปรุงตามรอบของ
แผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร ทัง้นี้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีได้ก าหนดเกณฑ์ 
การเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงจะต้องสอดคล้องกับแผนพฒันาประเทศ นโยบายของรฐับาล 
มหาวทิยาลยั และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสาขา (ถ้าม)ี 
ตลอดจนความต้องการของก าลงัคนของตลาดแรงงานและสงัคม โดยคณะที่ต้องการเปิดหลกัสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
อยา่งน้อย 5 คน ซึง่ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญใน
สาขาวชิาซึง่เป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งน้อย 2 คน โดยตอ้งมตี าแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารย์
จ านวน 1 คน แต่ถ้าไม่มผีูท้ ี่มตี าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขานัน้ๆ ใหพ้จิารณาผูท้ีม่ตี าแหน่งรองลงมา และหาก
มอีงค์กรวชิาชพี ให้มผีู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน โดยมหาวทิยาลยัให้
ความส าคญักบัผูท้รงคุณวุฒทิีต่อ้งเป็นผูท้ีใ่หค้วามเหน็ในการพฒันาหลกัสูตรและการปรบัปรุงหลกัสูตร ซึง่สภา
วิชาการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.2) จากกลไกและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรอื
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก ตลอดจนตวัแทนจากองคก์รวชิาชพี จงึเป็นช่องทางส าคญัในการไดม้าซึง่ขอ้คดิเหน็
ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บณัฑติรวมถึงทศิทางการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และ
มหาวทิยาลยัได้ก าหนดแบบฟอร์มบทสรุปผู้บรหิารที่ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรต้องมขี้อมูลการระดมสมองจาก
นักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ (เอกสารหมายเลข 
2.7.1.3) ประกอบกบัใน มคอ.2 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ขอ้ 6 ต้องมกีารส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.4)  
 ทัง้น้ี มหาวิทยาลยัฯ ได้มกีลไกในการรบัฟงัความคิดเห็นของผู้ใช้บณัฑติ โดยผ่านการประชุม  
6 + 1 flagships track 3 ซึง่ประกอบไปดว้ยนักศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่า ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการหรอืผูใ้ช้
บณัฑติ ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการใหค้วามคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ เพื่อพฒันาบณัฑติของมหาวทิยาลยัฯ โดย
การเกบ็ขอ้มลูทัง้ในรปูแบบของการสมัภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการสมัมนากลุ่มย่อยเพื่อใหห้ลกัสูตร
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัน าข้อมูลที่ได้ไปปรบัปรุงการจดัท าหลกัสูตร หรอืการจดัการเรยีนการสอนเพื่อผลติ
บณัฑติใหม้คีุณลกัษณะตามทีผู่ใ้ชบ้ณัฑติและมหาวทิยาลยัประสงค ์(เอกสารหมายเลข 2.7.1.5) 
 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล
การศึกษา และสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ออกแบบหลกัสตูร 

 ในการปรบัปรุงหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทาง 
การเรยีนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ  
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คณะได้น าขอ้มูลจากการตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษา และขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒหิรอื
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีเ่จา้ของหลกัสูตรจดัท าขึน้เอง มาใชอ้อกแบบและ
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม รวมถงึทศิทางของศาสตร์
สาขาแต่ละวิชาชีพ ซึ่งขัน้ตอนก่อนการเ ปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรจะสามารถน าไปใช้ในการเรียน 
การสอนได้ จะต้องผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะอนุกรรมการวชิาการ สภา
วชิาการ และได้รบัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.7.2.1) ยกตวัอย่าง เช่น หลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 
ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ การท างานเป็นทมี และการบรหิารจดัการเวลาโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.7.2.2) 

 นอกจากแต่ละหลกัสตูรจะน าขอ้มลูมาปรบัปรุงหลกัสูตรของตนเองแลว้ ในส่วนของมหาวทิยาลยัได้
น าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นแนวทาง 
การปรบัปรงุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ (เอกสารหมายเลข 2.7.2.3)  

 ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2556 มหาวทิยาลยั ได้ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารด้านพฒันาการศกึษา 
พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการผลติบณัฑติให้มคีุณลกัษณะบณัฑติตามที่ก าหนด เช่น  
การพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff: NAS) เป็นรุ่นที ่5 (เอกสาร
หมายเลข 2.7.2.4) การปรบัปรุงหอ้งเรยีน Xclassroom (เอกสารหมายเลข 2.7.2.5) การสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ
(Community of Practices : CoPs)  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร “การออกแบบรายวชิาทีเ่น้นผลลพัธก์ารเรยีนรู้” 
(Outcome Based Course Design) (เอกสารหมายเลข 2.7.2.6) การฝึกอบรมคณาจารย์ในการใช้ระบบ 
KMUTT Learning Environment (LE) (เอกสารหมายเลข 2.7.2.7) เพื่อใชต้ดิตามผลการเรยีนรู ้การทดสอบ
เพื่อวดัความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และการวดัเจตคตติามคุณลกัษณะบณัฑติที่           
พงึประสงค์ (เอกสารหมายเลข 2.7.2.8) รวมทัง้ได้จดัท าประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
การให้รางวลัยกย่องเชดิชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.7.2.9) เพื่อเป็นการ               
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตอิาจารยท์ีม่สีมรถนะการสอนทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี

เอ้ือต่อการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต 
 ด้านบคุลากร  

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความส าคญัในการสนับสนุนทรพัยากรด้าน
บุคลากรโดยเฉพาะการสนับสนุนอาจารย์ให้มคีวามเป็น อาจารย์มอือาชีพ โดยก าหนดไว้เป็นกลยุทธ์ที่ 1  
พฒันาอาจารยใ์หม้จีติวญิญาณความเป็นคร ูมจีติสาธารณะ และเป็นนักวชิาการ เป็นอาจารยม์อือาชพี (Faculty 
Development) ในแผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555 – 2559 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา และปรบัปรุงกระบวนการจดัการศกึษาใหส้ามารถผลติบณัฑติที่
มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี “Social Change Agent” ซึง่มี
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องคป์ระกอบ “มีค่านิยมท่ีดี มีศกัยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้น า” โดยอยู่ภายใต้แผนกล
ยุทธ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในเป้าหมายหลกัที ่1 ดา้น
ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ทั ้ ง นี้  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
พระจอมเกลา้ธนบุร ี ไดจ้ดัใหม้ทีรพัยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรยีนการสอน โดยมสีดัส่วนอาจารย์
ต่อนักศกึษา (FTES) 1:21.1 (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1) นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ีไดใ้ชก้ลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดบั โดยกจิกรรมการ
พฒันาบุคลากรประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ การลาศกึษาต่อ รวมทัง้การเขา้ร่วมการประชุม 
อบรม สมัมนา ทัง้ภายในและต่างประเทศ ทัง้นี้ในปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มผีูล้า
ศึกษาต่อรวม 17 คน แบ่งเป็นในประเทศ 14 คน ต่างประเทศ 3 คน เมื่อพิจารณาจากจ านวน 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม/วจิยั พบว่า มจี านวน 2,169 คน แบ่งเป็นในประเทศ จ านวน 2,100 คน และต่างประเทศ จ านวน 
69 คน และยงัมผีู้เขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/เสนอผลงานทางวชิาการต่างประเทศ จ านวน 277 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.2) 
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จดัสรรงบประมาณให้ส านักคอมพิวเตอร์ และ

ส านกัหอสมดุในสดัส่วน 5,500 บาท ต่อ FTES ต่อหน่วยงาน ในการผลกัดนัภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยส านักหอสมุดเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา รวมถงึ
การส่งเสรมิบุคลากรและเพิ่มบทบาทบรรณารกัษ์ในการให้บรกิารและจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้นอก
หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ ดงันี้ 

1. การใหบ้รกิารเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
ส านักหอสมุดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันานวตักรรมระบบการ

เรยีนการสอน และการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอนมากขึน้ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ด้ดว้ย
ตนเอง และเรยีนรูต้ามอธัยาศยั จงึศกึษา คดัสรร และรวบรวมเครื่องมอืทางเทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบั
การเรยีนการสอน ดงันี้ 

1.1 พฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
  ส านกัหอสมดุพฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิและใชง้านทดแทนระบบฯ เดมิ  เมื่อวนัที ่18 
มนีาคม 2553  โมดูลหลกัในการท างานประกอบดว้ย การสบืคน้ขอ้มลูผ่านเวบ็ (Web OPAC)  วเิคราะห์
ทรพัยากรสารสนเทศ  (Catalog) การยมืคนื (Circulation) การจดัการวารสารและสิง่พมิพต่์อเนื่อง (Serials) 
และการจดัการขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด (Acquisition)  พรอ้มเชื่อมโยงทุกโมดูลและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ได้รบัรางวลัชมเชย ประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน (Core Process 
Improvement Project) จากการเขา้รว่มประกวดโครงการ  Thailand ICT Excellence Awards  2013 

 
 
   



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 46 2 - 46 บทที ่2 

1.2 การใหบ้รกิารเครือ่งมอืเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยั 
 จดัหา/จดัเตรยีมเครื่องมอืเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจยัในหลากหลาย

รปูแบบ เช่น โปรแกรม EndNote, Turn it in, ฐานขอ้มลูออนไลน์, ThaiLIS Digital Collection, Journal Link   
เป็นตน้ 

1.3 การใหบ้รกิารบนัทกึการเรยีนการสอน 
 ใหบ้รกิารเครือ่งมอืและช่วยเหลอือาจารยผ์ูส้อนในการบนัทกึการเรยีนการสอน โดยบนัทกึ

การสอนสดในหอ้งเรยีนแบบเตม็ชุดวชิาส าหรบัวชิาพืน้ฐานทีม่กีารเรยีนการสอนจากหอ้งเรยีน (LIB 108 และ 
LIB 114)  ในอาคารส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีบางมด และพื้นที่บรกิาร
การศกึษาราชบุร ีโดยตดัต่อเป็นตอนๆ ละไม่เกนิ 20 นาท ีและบนัทกึการเรยีนการสอนโดยใช้ Tablet โดย
อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาแนวคิดหลักเป็นตอนๆ  ความยาวไม่เกิน 15 นาที  เพื่อให้บริการบนเว็บไซต์
ส านกัหอสมดุ (www.lib.kmutt.ac.th)  

1.4 แนะน าเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
 ศึกษา คัดสรร และแนะน าเทคโนโลยี รวมทัง้วิธีการใช้งานโดยให้บริการผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอบรมใหก้บัผูส้นใจ เพื่อใหอ้าจารย ์นักศกึษาเลอืกใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในการเรยีนการ
สอนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยน าเสนอในรปูแบบคู่มอืการใชง้าน พรอ้มฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา
อยา่งต่อเนื่อง รายละเอยีดตาม http://www.lib.kmutt.ac.th 

2. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน/วจิยั 
ทรพัยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบด้วยฐานข้อมูล

ออนไลน์วารสารออนไลน์และหนังสอืออนไลน์ รายละเอยีดตาม http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research 
/onlinedbs.jsp นอกจากนี้ ยงัมกีารคดัสรร/รวบรวมสื่อวดีทิศัน์การเรยีนการสอนในรปูแบบวดีโิอ (e-Content) ที่
ให้ความรู้ในวิชาพื้นฐานโดยบรรณารกัษ์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิชาศึกษาทัว่ไป 
รายละเอยีดตาม http://klinics.lib.kmutt.ac.th/index.php/foundation ส านักหอสมุดตระหนักถงึความส าคญัใน
การให้บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการ นักศึกษาและบุคลากรเรียน/ท างาน และใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวทิยาลยัได้อย่างมคีวามสุข  จงึจดับุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาระดบัปรญิญาเอก เพื่อให้บรกิาร
ช่วยเหลอืด้านการเรยีนการสอน การวจิยัและพฒันาคุณภาพชีวติ และเพิม่บทบาทของบรรณารกัษ์ในการ
ให้บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยค้นคว้าวิจยั เช่น การเขยีนบรรณานุกรม การเขียนการทบทวน
วรรณกรรม (Literature Review) ผ่านคลนิิกวชิาการทีห่้อง KM4 ชัน้ 5 ส านักหอสมุด รวมทัง้จดักจิกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิทกัษะดา้นการเรยีนรู ้และพฒันาไปสู่การเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Life Long Learner) และยงัเพิม่ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารทางออนไลน์ โดยน าโปรแกรม Skype, Facebook 
มาใช ้ซึง่สามารถเขา้ใชบ้รกิารผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านกัหอสมุด http://www.lib.kmutt.ac.th  
  เพื่อส่งเสรมิความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) ส านักหอสมุดได้จดัท าสื่อ
ประชาสมัพนัธด์้านการให้บรกิารเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เช่น แนะน าเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการเรยีนการ
สอน (Technology Review) และ Web link เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้บรกิารในการคน้หาขอ้มลูผ่าน
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์http://www.lib.kmutt.ac.th 

http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research%20/onlinedbs.jsp
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research%20/onlinedbs.jsp
http://klinics.lib.kmutt.ac.th/index.php/foundation
http://www.lib.kmutt.ac.th/
http://www.lib.kmutt.ac.th/
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  นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัไดป้รบัรปูแบบการด าเนินกจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั โดยการน า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา ทัง้ด้านการเรยีนการสอน การบรหิาร
จดัการ การวจิยั และการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึไดจ้ากทุกที ่ทุกเวลา และสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยในปีงบประมาณ 2556 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบเอกสารประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) เป็นระบบทีส่รา้งขึน้เพื่อใหก้ารจดัการประชุม
สามารถด าเนินการไดส้ะดวก รวดเรว็เป็นระบบ ง่ายต่อการเกบ็รกัษาขอ้มลูและสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลงั ประหยัด
ทัง้เวลาและทรพัยากรกระดาษ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา (New Acis) เป็นระบบที่สรา้งขึน้
เพื่อใหส้ามารถรองรบัการท างานของมหาวทิยาลยั รวมไปถงึเพื่อใหร้องรบัความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลยัดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.7.3.3) 
 

 ด้านงบประมาณ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ให้การสนับสนุนงบประมาณที่เอื้อต่อการพฒันา

คุณลกัษณะบณัฑติอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี 
มคี่าใช้จ่ายด าเนินการต่อหวันักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เฉลี่ยทัง้มหาวิทยาลยัเท่ากบั 122,674 บาทต่อคน 
เพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เท่ากบัจ านวน 15,537 บาทหรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 14.5 (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.4) และนอกจากนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจดัสรรงบประมาณใน 
การพฒันาการศกึษาเพื่อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติให้กบัโครงการ KMUTT Learning Environment จ านวน  
19 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะอ านวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการออกแบบการจัดการเรียน  
การสอน การวัดและประเมินผล รวมทัง้ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหน่วยงาน Education 
Technology Development and Service (ETS) จะท าหน้าที่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
ค้นคว้าวจิยัทางทฤษฎี สร้างนวตักรรมของตวัเองที่สนับสนุนการเรยีนการสอนของอาจารย์และกระตุ้นการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.5) 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม  การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบนั หรือท่ี
ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มรีะบบและกลไกส่งเสรมิใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
และบณัฑติศกึษา เขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระดบัต่างๆ 
โดยผ่านกลไกการสนบัสนุนทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตพีมิพบ์ทความวจิยัใหแ้ก่นักศกึษาจากแหล่งเงนิทุน
ต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น ในปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ได้รบัทุนจากงบประมาณ
แผ่นดนิ ส าหรบัการวจิยัจ านวน 158 โครงการ จ านวนงบประมาณ 80.66 ลา้นบาท ทุนจากแหล่งคณะจดัสรร 
1.25 ลา้นบาท ทุนภายนอก 217.47 ลา้นบาท (เอกสารหมายเลข 2.7.4.1) ตลอดจนมหาวทิยาลยัสมทบเงนิ 
FTERO (Full Time Equivalent Research Output) ใหแ้ก่หน่วยงานตามปรมิาณผลผลติของจ านวนบทความ
วจิยั ผลงานที่ยื่นขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร จ านวนเงนิที่สบทบให้มหาวทิยาลยัจากโครงการวจิยัแหล่งทุน



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 48 2 - 48 บทที ่2 

ภายนอก และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทและเอก โดยเป็นผลงานในปี 2553 ที่จดัสรร
งบประมาณใหใ้นปี 2556 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 27.00 ลา้นบาท(เอกสารหมายเลข 2.7.4.2)    

นอกจากกลไกสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจยั และการตีพิมพ์บทความวิจยัแล้ว มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2547 (เอกสารหมายเลข 2.7.4.3) ก าหนดให ้ 

1.  นักศึกษาปรญิญาโทแผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกติ ต้องมบีทความวจิยัเต็มรูปแบบ (Full 
Paper) และไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิไมน้่อยกว่า 1 ชิน้ 

2.  นักศกึษาปรญิญาโทแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกติ ต้องมผีลงานเผยแพร่ในรปูแบบใดรปูแบบ
หนึ่งซึง่ไมใ่ช่รปูเล่มวทิยานิพนธ ์

3.  นักศึกษาปรญิญาเอกแผน ก ต้องมบีทความวจิยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิซึง่สบืคน้ไดใ้นฐานขอ้มลูมาตรฐานทีม่ผีูพ้จิารณาผลงาน (Referee) จ านวนไม่
ต ่ากว่า 2 ชิน้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี โดยส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็น
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยัที่ท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์โปรแกรมหรอืสถานที่จดัประชุมหรอืน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการทัง้ในและต่างประเทศใหน้ักศกึษาทุกระดบัรบัทราบโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
การเวยีนเอกสารและโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธไ์ปยงัคณะต่างๆ การแจง้ข่าวประชาสมัพนัธผ์่านระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหห้น่วยงานน าข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่นักศกึษาเป็น
ล าดบัถดัไป (เอกสารหมายเลข 2.7.4.4) 

นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ได้มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้
นักศึกษาโดยคณะต่างๆ สามารถก าหนดระบบและกลไก และด าเนินการตามระบบและกลไกของคณะที่ได้
ก าหนดไว้ เช่น คณะเทคโนโลยสีนเทศ ได้จดัตัง้ศูนย์ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันางานวจิยั (เอกสาร
หมายเลข 2.7.4.5) เพื่อท าหน้าที่ร่วมกนัในการส่งเสรมิให้นักศกึษาทุกระดบัการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนั หรือที่ประชุมระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิโดยมกีารจดัสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใชจ้่ายส าหรบัการเสนอผลงานวชิาการ (เอกสารหมายเลข 
2.7.4.6-2.7.4.7) ตลอดจนงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิและนานาชาตทิีค่ณะเป็นทัง้ผูจ้ดังานหรอืเขา้ร่วมจดัซึง่
นักศกึษาทุกระดบัที่สนใจสามารถเขา้ร่วมงานได ้เช่น NCIT/ IAIT/ การประชุมวชิาการ สวพอ./ การประชุม
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(เอกสารหมายเลข 2.7.4.8 – 2.7.4.9) บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม ไดม้รีะบบและกลไกของบณัฑติวทิยาลยัฯ และไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกดงักล่าวโดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการทัง้ภายในสถาบนัหรอืนอกสถาบนั  (เอกสาร
หมายเลข 2.7.4.10) รวมทัง้ มกีารก าหนดเป็นเงื่อนไขใหน้ักศกึษาต้องมโีอกาสเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และใน
ชัน้เรยีนของบณัฑติวทิยาลยัรว่มฯ ผูส้อนมกีารฝึกทกัษะการน าเสนอผลงานทางวชิาการ สนับสนุนใหน้ักศกึษา
ส่งผลงานวชิาการใหท้ีป่ระชุมวชิาการต่างๆ พจิารณาเรยีนรูเ้ทคนิคการส่งผลงานวชิาการใหไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ไปเผยแพร ่(เอกสารหมายเลข 2.7.4.11 และ 2.7.4.12) 
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จดัโดยสถาบนั   

จากวสิยัทศัน์ “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและดี” และแผนพฒันามหาวทิยาลยั ฉบบั
ที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป้าหมายที ่3 “การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์” 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีได้จดัท าประกาศของมหาวทิยาลยั เรื่อง ก าหนดเกยีรตแิละศกัดิ ์
ของนักศกึษา (Code of Honor) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นพฤตกิรรมทางคุณธรรม 
จรยิธรรม และวนิยัของนกัศกึษาทีค่วรปฏบิตั ิโดยก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบันักศกึษาทีป่ระพฤตผิดิ Code of 
Honor ไว ้7 ระดบั เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึการพน้สภาพการเป็นนักศกึษา (เอกสารหมายเลข 
2.7.5.1)  

ส านักงานกจิการนักศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัในการผลกัดนัและประสานความร่วมมอืกบัคณะและ
ภาควชิาให้นักศกึษาประพฤตตินตาม Code of Honor หลกัเกยีรตยิศส าหรบันักศกึษาแห่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีประกอบดว้ย 

1. Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกต้อง นักศึกษายดึมัน่ในคุณธรรมและความ
ถูกต้อง ไม่คดัลอกงานอื่นที่ไม่ใช่ของตน และต้องรบัผดิชอบในสิ่งที่ตนท าไปรวมถึงผลของการกระท านัน้ 
ตลอดจนปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลยั ดว้ยความเขา้ใจในเจตนารมณ์ 

2. Respect and Care for Others ใหเ้กยีรตแิละใส่ใจผูอ้ื่น นักศกึษาใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่น รบัฟงัความ
คิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระท าที่ดีและถูกต้องเป็นหลกั แสวงหาโอกาสใน  
การช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเสมอ 

3. Continuous Improvement พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศกึษาเป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้ ัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีน และใชค้วามคดิเพื่อน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ เพื่อจะไม่ใหม้วีนัใดทีผ่่านไปโดยไม่ไดพ้ฒันา
ตนเอง 

4. Do Something ไมด่ดูาย นักศกึษาจะไม่ดูดายเมื่อพบการกระท าทีไ่ม่ถูกต้อง ขดัต่อจรยิธรรมอนั
ด ีทัง้ดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ 

ในปี 2556 ไดม้กีารกจิกรรม/โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
และบณัฑติศึกษา โดยส านักงานกิจการนักศึกษา ได้จดัโครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพชวีติส าหรบันักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 15 -18 กรกฎาคม 2557 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ใหน้กัศกึษารูจ้กัน าหลกัธรรมไปใชใ้นการด าเนินชวีติได ้และชมรม
นักศกึษามุสลมิ ไดจ้ดัโครงการกจิกรรมนักศกึษาในหวัขอ้ “กระบอกเสยีงอสิลาม” เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2557 
เป็นกจิกรรมการเสวนาให้ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัค าสอนของศาสนาอสิลามและรบัฟงัสถานการณ์ของมุสลมิทีอ่ยู่
ในพืน้ทีต่่างๆ (เอกสารหมายเลข 2.7.5.2 และ 2.7.5.3) 

ทัง้นี้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีได้มกีารจดัสรรทุนใหก้บันักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรแีละบณัฑติศกึษา เพื่อใหโ้อกาสและสรา้งคนดมีคีุณธรรม ทีเ่รยีกว่า “ทุนธรรมรกัษา” ทีจ่ดัสรรขึน้ตัง้แต่ในปี
การศกึษา 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บันักศกึษาทีบ่ดิามารดาหรอืผูอุ้ปการะตามกฎหมายไม่ได้
ส าเรจ็การศกึษาระดบัอุดมศกึษา และไม่เคยมบีุตรเข้าศกึษาในระดบัอุดมศกึษามาก่อน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน
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ทอ้งถิน่ทุรกนัดาร ห่างไกลความเจรญิ และพื้นทีเ่สี่ยงภยัต่อความมัน่คงของชาต ิ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันาทอ้งถิน่ทีต่นเองมภีูมลิ าเนาเดมิ หลงัส าเรจ็การศกึษา และ “ทุน 50 ปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี50 ทุน” สรา้งคนเก่งและคนด”ี ทีจ่ดัสรรขึน้ตัง้แต่ในปีการศกึษา 2554 เนื่องในโอกาสทีม่หาวทิยาลยั
ก่ อ ตั ้ง ค ร บ  5 0  ปี  โ ด ยมุ่ ง เ น้ น คัด ส ร ร นั ก เ รีย นที่ เ รี ย น ดี  มีคุ ณ ธ ร ร ม  จ ริย ธ ร ร ม  มี จิต ใ จ ใ น 
การบรกิารสงัคม และมฉีนัทะทีจ่ะเขา้ศกึษาต่อ (เอกสารหมายเลข 2.7.5.4) 

 
7. มีการพฒันาทกัษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ ์

เผยแพร่ ในวารสารระดบันานาชาติ ( เฉพาะกลุ่ม ง)  
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ก าหนดหน้าทีก่ารพฒันาทกัษะนักศกึษาในการจดัท า
บทความจากวทิยานิพนธแ์ละน าบทความดงักล่าวไปตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาตใิหแ้ก่หน่วยงาน
ระดบัคณะเป็นผูด้ าเนินการยกตวัอย่าง เช่น คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดจ้ดัโครงการเสรมิความรูด้า้น
การเขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ ์เพื่อใหน้ักศกึษาทีก่ าลงัจะจดัท าวทิยานิพนธ ์เขา้ใจถงึขัน้ตอน
และหลกัเกณฑป์ฏบิตัใินการเสนอโครงการการศกึษาวจิยัหรอืวทิยานิพนธ ์โดยคุณพรสถติย ์อชัวงักูล (หวัหน้า
กลุ่มงานบรกิารวชิาการและนวตักรรม) และ ดร.ผ่องศร ีเวสารชั หวัหน้าศูนยส์่งเสรมิงานวจิัยและทรพัยส์นิทาง
ปญัญา  ได้บรรยายเกี่ยวกับระเบียบวธิีวิจยัและจรรยาบรรณนักวิจยั รวมทัง้ ผศ.วิจยั ธีระศกัดิ ์หมากผิน                
(ผู้แทนที่ปรกึษาคณบดีฝ่ายวิจยั) ได้บรรยายเกี่ยวกับการเขยีนรายงานการวจิยัและวิทยาพนธ์  และตอบ                
ขอ้ซกัถาม โดยการจดัโครงการนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษาและผูส้นใจไดเ้ขา้ใจถงึการท าวจิยัทีถู่กต้องตาม
เกณฑ์ของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.7.7.1)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดัการเรยีนการสอน
เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารท าวจิยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ กลวธิแีละเครื่องมอืในการท าวจิยั การเขยีนบทความ
ทางวชิาการ และการน าเสนอหวัข้อการวจิยัในปจัจุบนั เน้นให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัผลงานและปญัหาร่วมกนัในห้องเรยีน โดยให้นักศกึษาท า 
Requirement Specification ของรายวชิาออกมาในรปูรายงานเชงิวชิาการ อาท ิรายวชิา CSC 710 Research 
Methodology/ INT 790 Dissertation  ในหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก (เอกสารหมายเลข 2.7.7.2 – 2.7.7.3) 
CSC 601 Research Methodology/ INT 700 Dissertation/ INT 605 System Analysis and Design ใน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท (เอกสารหมายเลข 2.7.7.4 – 2.7.7.6) เป็นต้น อกีทัง้มกีารเชญิวทิยากร ผูเ้ชีย่วชาญ
มาบรรยายให้ความรูเ้พื่อเกดิแนวคดิในการสรา้งผลงานวจิยั ซึ่งมนีักศกึษาระดบัปรญิญาเอก ปรญิญาโท และ
ปรญิญาตรทีีส่นใจเขา้ร่วมฟงั (เอกสารหมายเลข 2.7.7.7) โดยมกีารท าผลงานวจิยัและน าไปตพีมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ(เอกสารหมายเลข 2.7.7.8) 
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [6 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 7] 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.7.1.1 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุร ี 
2.7.1.2 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท า 

รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 
2.7.1.3 แบบฟอรม์บทสรปุผูบ้รหิาร 
2.7.1.4 
 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 หมวดที ่7 ขอ้ 6 

2.7.1.5 การประชุม 6+1 flagships track 3 
2.7.2.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท า 

รายละเอยีดหลกัสตูร ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2552 
2.7.2.2 บทสรปุผูบ้รหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
2.7.2.3 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555 – 2559 
2.7.2.4 
 
2.7.2.5 
2.7.2.6 
 
2.7.2.7 
2.7.2.8 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS)  
รุน่ที ่5 
โครงการปรบัปรงุหอ้งเรยีน Xclassroom 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “การออกแบบรายวชิาทีเ่น้นผลลพัธก์ารเรยีนรู้” (Outcome Based 
Course Design)  
การฝึกอบรมคณาจารยใ์นการใชร้ะบบ KMUTT Learning Environment (LE)  
การทดสอบเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และการวดัเจตคตติาม
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์(เอกสารหมายเลข 2.7.2.8) 

2.7.2.9 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการให้รางวลัยกย่องเชดิชูเกยีรตอิาจารยด์้าน
การเรยีนการสอน 

2.7.3.1 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 230 
2.7.3.2 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 109 – 123 
2.7.3.3 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 146 – 157 
2.7.3.4 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 160 
2.7.3.5 ผลการด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณ 
2.7.4.1 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 59 
2.7.4.2 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 61 
2.7.4.3 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
หมวดที ่8 การส าเรจ็การศกึษา 

2.7.4.4 บนัทกึขอ้ความประชาสมัพนัธ ์



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 52 2 - 52 บทที ่2 

2.7.4.5 
2.7.4.6 
2.7.4.7 
2.7.4.8 
2.7.4.9 
2.7.4.10 
 
2.7.4.11 
2.7.4.12 

ภาระหลกัของฝา่ยงาน RISP และ AA 
ขัน้ตอนการขอไปน าเสนอผลงานวจิยัและวชิาการของนกัศกึษา 
ระเบยีบสนบัสนุนทางการเงนิของคณะ 
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิIAIT 2013 
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิNCIT 2013 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษา 
เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษา 
เอกสารวชิาการในการเผยแพรร่ะดบันานาชาต ิ

2.7.5.1 Code of Honor 
2.7.5.2 
 
2.7.5.3 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศกึษา 2557 
โครงการกจิกรรมนกัศกึษาในหวัขอ้ “กระบอกเสยีงอสิลาม” 

2.7.5.4 รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2556 หน้า 100 -101 
2.7.7.1 
2.7.7.2 
2.7.7.3 
2.7.7.4 
2.7.7.5 
2.7.7.6 
2.7.7.7 
2.7.7.8 

โครงการเสรมิความรูด้า้นการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ 
มคอ.3 CSC710 Research Methodology 
มคอ.3 INT790 Dissertation 
มคอ.3 CSC601 Research Methodology 
มคอ.3 INT700 Dissertation 
มคอ.3 INT605 System Analysis and Design 
เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญมาบรรยาย 
ผลงานวจิยั 2556 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กับ
นักศึกษา 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 
                                                                                
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาทีต่้องการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาที่ต้องการส่งเสรมิ
ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร  คณาจารย ์ นกัศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้คณะ 

3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีก่ าหนดในขอ้ 1 โดย
ระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 

4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตวับ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3  โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้

5. มนีักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ร ับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมโดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

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

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5  ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

มจธ. มกีารก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์                 
ของมหาวิทยาลัย “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” โดยก าหนดเป็น “เกียรติและศักดิ ์            
ของนักศกึษา (Code of Honors)” ใหน้ักศกึษาทุกคนไดร้บัทราบและถอืเป็นหลกัปฏบิตัแิละมกีารประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั ไดแ้ก่ (เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) 

1.1 Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกต้อง นักศกึษายดึมัน่ในคุณธรรมและความ
ถูกต้อง ไม่คดัลอกงานอื่นที่ไม่ใช่ของตน และต้องรบัผดิชอบในสิ่งที่ตนท าไปรวมถึงผลของการกระท านัน้ 
ตลอดจนปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลยั ดว้ยความเขา้ใจในเจตนารมณ์ 
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1.2 Respect and Care ใหเ้กยีรตแิละใส่ใจ นักศกึษาพงึใหเ้กยีรตแิละใส่ใจตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม
แวดล้อม รบัฟงัความคดิเห็นที่แตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระท าที่ดแีละถูกต้องเป็นหลกั 
แสวงหาโอกาสในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเสมอ  

1.3 Continuous Improvement พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศกึษาเป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้ ัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีน และใชค้วามคดิเพื่อน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ เพื่อจะไม่ใหม้วีนัใดทีผ่่านไปโดยไม่ไดพ้ฒันา
ตนเอง 

1.4 Do something ไมด่ดูาย นกัศกึษาจะไมด่ดูายเมือ่พบการกระท าทีไ่มถู่กต้อง ขดัต่อจรยิธรรมอนั
ด ีทัง้ดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ  

 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา และผูเ้ก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถึงทัง้คณะ 
มจธ. มกีารถ่ายทอดและเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมนักศกึษาทีก่ าหนดเป็น “หลกั

เกยีรตยิศส าหรบันักศกึษา (Code of Honor)” โดยมปีระกาศเรื่องเกยีรตแิละศกัดิข์องนักศกึษา มจธ. ใน
เว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย http://freshy.kmutt.ac.th/parents/code-of-honors.php 
(เอกสารหมายเลข 2.8.2.1) โดยการส่งประกาศดงักล่าวให้แก่คณะ และภาควชิา เพื่อให้คณะ /ภาควิชา/
สาขาวชิาแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏบิตัิพร้อมทัง้สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน และส านักงานกิจการ
นักศกึษาไดจ้ดัท าภาพโปสเตอรก์ารส่งเสรมิหลกัเกียรตยิศส าหรบันักศกึษาเพื่อส่งไปยงัคณะและภาควชิาเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลยัทราบโดยทัว่กัน (เอกสารหมายเลข 2.8.2.2) รวมถึงป้าย
ประชาสมัพนัธข์นาดใหญ่เกี่ยวกบัหลกัเกยีรตยิศส าหรบันักศกึษาทีต่ดิประชาสมัพนัธไ์วท้ีอ่าคารพระจอมเกล้า
ราชานุสรณ์ 190 ปี (เอกสารหมายเลข 2.8.2.3) และเอกสารประชาสมัพนัธ์ภายในลฟิต์โดยสารของแต่ละ
อาคาร (เอกสารหมายเลข 2.8.2.4)  

 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดใน 

ข้อ 1 โดยระบตุวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเรจ็ท่ีชดัเจน 
มจธ. มโีครงการและกจิกรรมทีเ่ป็นการส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ตาม

หลกัเกยีรตยิศนกัศกึษา ดงันี้ 
หลกัเกยีรตยิศนกัศกึษาขอ้ที ่1 Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกตอ้ง 
1. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติส าหรบันักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศกึษา 2557 จดัขึน้เมื่อวนัที ่15 – 18 กรกฎาคม 2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม 
ให้นักศกึษารูจ้กัน าหลกัธรรมไปใชใ้นการด าเนินชวีติได ้มตีวับ่งชี้ของกจิกรรมคอื 1) ความรูค้วามเขา้ใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ และ 2) การน าความรูท้ี่ได้มาปรบัใช้ในการด าเนินชีวติ ซึ่งเป้าหมายวดัความส าเรจ็ของ
โครงการ คอื 1) รอ้ยละ 80 ของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรม 
และ 2) ผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 80 สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ (เอกสารหมายเลข 
2.8.3.1)  
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2. การจดัโครงการกจิกรรมนักศกึษาในหวัขอ้ “กระบอกเสยีงอสิลาม” จดัโดยชมรมนักศกึษามุสลมิ 
เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2557 เป็นกจิกรรมการเสวนาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหลกัค าสอนของศาสนาอสิลามและรบัฟงั
สถานการณ์ของมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยมตีัวบ่งชี้ของกิจกรรมคือ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัวถิมีุสลมิ 2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเกี่ยวกบัอสิลามทีแ่ทจ้รงิมากยิง่ขึน้ และ 3) นักศกึษา
มุสลมิมคีวามปรองดองกนัมากยิง่ขึน้ และมเีป้าหมายวดัความส าเรจ็คอื 1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 80 มี
ความรูข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัวถิมีสุลมิ 2) ผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 80 เขา้ใจหลกัค าสอนของอสิลามอย่างถูกต้อง 
และ 3) นกัศกึษามสุลมิมคีวามสามคัคกีนัมากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 2.8.3.2) 

หลกัเกยีรตยิศนกัศกึษาขอ้ที ่2 Respect and Care ใหเ้กยีรตแิละใส่ใจ 
1. โครงการกจิกรรมนักศกึษาของภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีจดักจิกรรมในโครงการการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร ์ส าหรบั
เดก็ในชุมชนใตส้ะพานโซน 1 เรือ่ง หุ่นยนตค์ุณธรรมจากขยะ จดัขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน 2557 โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตรใ์ห้กบัเดก็ที่อยู่ในชุมชนใต้
สะพานโซน 1 และเป็นการน าความรู้ด้านวชิาการของนักศึกษาไปใช้ในการปฏิบตัิจรงิ ซึ่งเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กบัชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิโดยมตีวับ่งชี้ของกจิกรรมคอื 1) มพีื้นที่การเรยีนรูท้ี่สามารถ
รองรบัเดก็ทีจ่ะมาใชง้านและ 2) เดก็ผูใ้ชง้านพืน้ทีม่คีวามพงึพอใจต่อแหล่งเรยีนรู ้ ซึง่เป้าหมายวดัความส าเรจ็
คอื 1) แหล่งเรยีนรูส้ามารถรองรบัผูใ้ชง้านไดจ้ านวนครัง้ละ 30 – 50 คน และ 2) ผูใ้ชง้านแหล่งเรยีนรูม้คีวาม
พงึพอใจต่อแหล่งเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมาก (เอกสารหมายเลข 2.8.3.3) 

2. โครงการในรปูแบบกจิกรรมนันทนาการที่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพและสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ BURJUMPA 3 PRAJOM จดัขึน้โดยชมรมนักศกึษามุสลมิ เป็นการแข่งขนั
กฬีาประเภทต่างๆ ระหว่างนักศกึษามุสลมิ จาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ซึง่ไดก้ าหนดตวับ่งชีข้องกจิกรรมคอื 1) นักศกึษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้ 3 สถาบนัสามารถตดิต่อสมัพนัธก์นัได้
อย่างดี 2) นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้มทีักษะทางกีฬา และเกิดสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี และ             
3) นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรู้จกัการเสียสละ และเกิดสัมพนัธภาพที่ดีต่อกันยิง่ขึ้น ซึ่งเป้าหมายวัด
ความส าเรจ็คอื 1) รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถตดิต่อสมัพนัธก์นัไดอ้ย่างด ี 2) รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดฝึ้กทกัษะทางกฬีา และมสีมรรถภาพทางร่างกายทีด่ขี ึน้ และ 3) รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการรูจ้กัการเสยีสละ และเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 2.8.3.4) 

หลกัเกยีรตยิศนกัศกึษาขอ้ที ่3   Continuous Improvement พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง  
โครงการ “พีน้่องสอนศลิป์ ครัง้ที ่4 (Arts camp)” โดยสโมสรนักศกึษาโครงการร่วมบรหิารหลกัสูตร

มเีดยีอาตส ์และเทคโนโลยมีเีดยี คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีจดัขึน้เมื่อวนัที ่28 – 30 มนีาคม 
2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยบูรณาการความรูแ้ละความสนุกสนานเขา้
ด้วยกนั โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมทดลองฝึกสอนในห้องปฏิบตัิการศิลปะ ให้แก่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ มตีวับ่งชีข้องกจิกรรมคอื 1) นักศกึษาทีจ่ดัโครงการมศีกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้
ดา้นวชิาการมากขึน้ 2) นักศกึษาได้เรยีนรูก้ารท างานร่วมกนัและมสีมัพนัธภาพทีด่ ีและ 3) ไดใ้ห้ความรูแ้ก่
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บุคคลภายนอกทีส่นใจงานดา้นมเีดยี ซึง่เป้าหมายวดัความส าเรจ็คอื 1) รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความเขา้ใจในการสรา้งผลงานดา้นมเีดยี 2) รอ้ยละ 80 ของผูจ้ดัโครงการสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างเป็น
ระบบและมทีศันคตทิี่ดต่ีอกนั และ 3) รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถสรา้งผลงานด้านมเีดยีได ้
(เอกสารหมายเลข 2.8.3.5)   

หลกัเกยีรตยิศนกัศกึษาขอ้ที ่4 Do something ไมด่ดูาย 
ชมรมอาสาพฒันาชนบทไดจ้ดัโครงการกจิกรรมค่ายกลางปี ประจ าปีการศกึษา 2556 ขึน้ในระหว่าง

วนัที ่12 – 27 ธนัวาคม 2556 ณ ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บา้นหว้ยขวาก อ าเภอบ่อเกลอื 
จงัหวดัน่าน  โดยมลีกัษณะกิจกรรมคือการสร้างอาคารเรยีนขนาด 4*9 เมตร ให้กบัหมู่บ้านขวากไว้ใช้
ประโยชน์ ตลอดจนเรยีนรูว้ถิชีวีติและแลกเปลี่ยนความรูก้บัชาวบา้นในชุมชนตลอดจนให้ความรูใ้นด้านต่างๆ
แก่เดก็และชาวบา้นในชุมชน มตีวับ่งชีข้องกจิกรรมคอื 1) นักศกึษาเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละแก้ไขปญัหา
ให้กบัชุมชน 2) นักศกึษาได้ท ากจิกรรมให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมด้วยการสรา้งอาคารเรยีนให้กบัชุมชน 3) 
นักศกึษาไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติและความเป็นอยู่ของสงัคมชนบท 4) นักศกึษาไดเ้รยีนรูแ้นวทางในการแก้ไขปญัหา
รว่มกนั 5 ) นกัศกึษาไดฝึ้กทกัษะการถ่ายทอดความรูแ้ละแสดงออกอย่างเหมาะสม และ 6) นักศกึษาไดเ้รยีนรู้
การใชช้วีติแบบพอเพยีง ซึง่มเีป้าหมายวดัความส าเรจ็คอื 1) นักศกึษารอ้ยละ 80 ไดใ้หค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ร่วมมอืแก้ไขปญัหาใหก้บัชุมชน 2) นักศกึษารอ้ยละ 80 ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 3) นักศกึษา
รอ้ยละ 80 ได้เรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมของสงัคมชนบท 4) นักศกึษารอ้ยละ 80 มจีติส านึกรกับา้นเกดิ      
5) นกัศกึษารอ้ยละ 80 ไดฝึ้กทกัษะการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและ 6) นักศกึษารอ้ยละ 80 
ไดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติแบบพอเพยีง (เอกสารหมายเลข 2.8.3.6)   
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตวั
บ่งช้ี 

มจธ. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัเกียรติยศ
นกัศกึษา โดยใชก้ารประเมนิตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ดงันี้ 

4.1 โครงการที่ส่งเสรมิ Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดับนความถูกต้อง นักศกึษายดึมัน่ใน
คุณธรรมและความถูกต้อง ไม่คดัลอกงานอื่นทีไ่ม่ใช่ของตน และต้องรบัผดิชอบในสิง่ที่ตนท าไปรวมถงึผลของ
การกระท านัน้ ตลอดจนปฏบิตัิตาม กฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลยั ด้วยความเข้าใจในเจตนารมณ์ (เอกสาร
หมายเลข 2.8.4.1 – 2.8.4.2) 
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โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

1. ส่งเสรมิ คุณธรรม 
จรยิธรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพชวีติ 
(ส านกังานกจิการ
นกัศกึษา) 
- เป็นกจิกรรมการ
บรรยายธรรม และ
สนัทนาการเกีย่วกบั
ธรรมะ โดยพระ
วทิยากร โครงการ
ธรรมะอารมณ์ด ี

1. ความรูค้วาม
เขา้ใจของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ  
 
 
 
2. การน าความรูท้ี่
ไดม้าปรบัใชใ้นการ
ด าเนินชวีติ   

1. รอ้ยละ 75 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการมี
ความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรือ่งของ
คุณธรรม จรยิธรรม  
 
2. รอ้ยละ 75 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
สามารถน าความรูท้ี่
ไดร้บัไปปรบัใชใ้น
การด าเนินชวีติ 

1. รอ้ยละ 81.9 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวาม
เขา้ใจในเรือ่งของ
คุณธรรมจรยิธรรม
ในระดบัมาก 
2. รอ้ยละ 77.93 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการสามารถ
น าความรูท้ีไ่ดไ้ป
ใชใ้นการด าเนิน
ชวีติ ในระดบัมาก 

 - บรรลุเป้าหมาย
รอ้ยละ 100 

2. กระบอกเสยีง
อสิลาม 
(ชมรมนกัศกึษา
มสุลมิ) 
- การเสวนาของ
นกัศกึษามสุลมิ
รว่มกบัวทิยากร
ภายนอก เกีย่วกบั
หลกัปฏบิตัทิาง
ศาสนา 

1. ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวามรู้
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
วถิมีสุลมิ   
 
 
2. ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเขา้ใจ
เกีย่วกบัอสิลาม 
ทีแ่ทจ้รงิมากยิง่ขึน้   
 
 
3. นกัศกึษามสุลมิมี
ความปรองดองกนั
มากยิง่ขึน้ 
 

1. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
มคีวามรูข้อ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัวถิมีสุลมิ   
 
 
2. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
เขา้ใจหลกัค าสอน
ของอสิลามอยา่ง
ถูกตอ้ง   
 
3. จากการตอบ
แบบสอบถามรอ้ยละ 
80 ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเกดิความ
ผกูพนัและมคีวาม
สามคัคกีนัมาก
ยิง่ขึน้ 

1. รอ้ยละ 92 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
มคีวามรู้
ขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัวถิมีสุลมิ
ในระดบัมาก 
2. รอ้ยละ 85 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
เขา้ใจหลกัค าสอน
ของอสิลามอยา่ง
ถูกตอ้งในระดบั
มาก  
3. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
มคีวามสามคัคกีนั
มากยิง่ขึน้ อยูใ่น
ระดบัมาก 

 - บรรลุเป้าหมาย
รอ้ยละ 100 

 



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 58 2 - 58 บทที ่2 

4.2 โครงการที่ส่งเสรมิ Respect and Care ให้เกยีรตแิละใส่ใจ นักศกึษาพงึใหเ้กยีรตแิละใส่ใจ
ตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคมแวดล้อม รบัฟงัความคดิเหน็ที่แตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระท าที่ดี
และถูกต้องเป็นหลกั แสวงหาโอกาสในการช่วยเหลอืผู้อื่นและสงัคมเสมอ (เอกสารหมายเลข 2.8.4.3 – 
2.8.4.4) 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

1. การพฒันาแหล่ง
เรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ
กระบวนการคดิแบบ
วทิยาศาสตร ์ส าหรบั
เดก็ในชุมชนใต้
สะพานโซน 1 เรือ่ง 
หุ่นยนตค์ุณธรรมจาก
ขยะ 
(ภาควชิาเทคโนโลยี
การศกึษา คณะครุ
ศาสตรอุ์ตสาหกรรม
และเทคโนโลย)ี 
- การสรา้งหอ้งเรยีน
เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
และสอนเดก็ในชุมชน
ใหรู้จ้กัการน าสิง่เหลอื
ใชม้าพฒันาใหเ้กดิ
ประโยชน์ 

1. มพีืน้ทีแ่หล่ง
เรยีนรูท้ีส่ามารถ
รองรบัเดก็ทีจ่ะมาใช้
งาน 
 
2. เดก็ผูใ้ชง้านพืน้ที่
มคีวามพงึพอใจต่อ
แหล่งเรยีนรู ้

1. แหล่งเรยีนรู้
สามารถรองรบั
ผูใ้ชง้านไดค้รัง้ละ 
30 – 50 คน  
 
2. ผูใ้ชง้านแหล่ง
เรยีนรูม้คีวามพงึ
พอใจต่อแหล่งเรยีน
รูอ้ยูใ่นระดบัมาก     

1. มพีืน้ทีแ่หล่ง
เรยีนรูส้ามารถ
รองรบัผูใ้ช ้งานได้
ครัง้ละ 30 – 50 
คน 
2. ผูใ้ชง้านมคีวาม
พงึพอใจต่อแหล่ง
เรยีนรูอ้ยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 4.42) 

 - บรรลุเป้าหมาย  
รอ้ยละ 100 

2. โครงการ 
BURJUMPA 3 
PRAJOM 
(ชมรมนกัศกึษา
มสุลมิ) 
- การจดัการแขง่ขนั
กฬีารว่มกนัของ
นกัศกึษามสุลมิจาก 3 
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
มจธ. มจพ. และสจล. 

1. นกัศกึษา
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ทัง้ 3 สถาบนั
สามารถตดิต่อ
สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่ง
ด ี
2. นกัศกึษา
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดม้ทีกัษะทางกฬีา 
และเกดิสมรรถภาพ

1. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
สามารถตดิต่อ
สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่ง
ด ี
   
2. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดฝึ้กทกัษะทาง
กฬีา และมี

1. รอ้ยละ 90 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
สามารถตดิต่อ
สมัพนัธก์นัไดใ้น
ระดบัมาก 
   
2. รอ้ยละ 85 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดฝึ้กทกัษะทาง
กฬีา และมี

 - บรรลุเป้าหมาย  
รอ้ยละ 100 



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 59 2 - 59 บทที ่2 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

ทางร่างกายทีด่ ี
 
 
3. นกัศกึษา 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รูจ้กัการเสยีสละ 
และเกดิ
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอ
กนั 

สมรรถภาพทาง
รา่งกายทีด่ขี ึน้   
 
3. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รูจ้กัการเสยีสละ 
และเกดิ
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอ
กนั 

สมรรถภาพทาง
รา่งกายทีด่ขี ึน้ ใน
ระดบัมาก  
3. รอ้ยละ 85 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รูจ้กัการเสยีสละ 
และเกดิ
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอ
กนัในระดบัมาก 

 
4.3 โครงการทีส่่งเสรมิ Continuous Improvement พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศกึษาเป็นผู้ที่

แสวงหาความรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน และใชค้วามคดิเพื่อน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ เพื่อจะไม่ใหม้วีนัใดทีผ่่าน
ไปโดยไมไ่ดพ้ฒันาตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.8.4.5) 

 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

1. พีน้่องสอนศลิป์ 
ครัง้ที ่4 (Arts camp) 
(สโมสรนกัศกึษา
โครงการรว่มบรหิาร
หลกัสตูรมเีดยีอาตส ์
และเทคโนโลยมีเีดยี) 
- กจิกรรมค่ายสอน
ศลิปะใหก้บันกัเรยีน
ชัน้มธัยมและผูส้นใจ 

1. นกัศกึษาทีจ่ดั
โครงการมศีกัยภาพ
ในการถ่ายทอด
ความรูด้า้นวชิาการ
มากขึน้ 
 
 
2. นกัศกึษาได้
เรยีนรูก้ารท างาน
รว่มกนัและมี
สมัพนัธภาพทีด่ ี  
 
 
 
3. ไดใ้หค้วามรูแ้ก่
บุคคลภายนอกที่
สนใจงานดา้นมเีดยี 

1. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการมี
ความเขา้ใจในการ
สรา้งผลงานดา้น
มเีดยี 
 
 
2. รอ้ยละ 80 ของผู้
จดัโครงการสามารถ
ท างานรว่มกนัได้
อยา่งเป็นระบบและ
มทีศันคตทิีด่ต่ีอกนั   
 
 
3. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดร้บัความรูจ้าก

1. รอ้ยละ 90.2 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวาม
เขา้ใจในการสรา้ง
ผลงานดา้นมเีดยี 
อยูใ่นระดบัมาก 
 
2. รอ้ยละ 92 ของ
ผูจ้ดัโครงการ
สามารถท างาน
รว่มกนัไดอ้ยา่ง
เป็นระบบและมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอกนั 
อยูใ่นระดบัมาก 
3. รอ้ยละ 95.2 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการสามารถ

 - บรรลุเป้าหมาย 
รอ้ยละ 100 



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 60 2 - 60 บทที ่2 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

การสอนของ
นกัศกึษาและ
สามารถสรา้งผลงาน
ดา้นมเีดยีได ้

สรา้งผลงานดา้น
มเีดยีได ้ 

 
4.4 โครงการทีส่่งเสรมิ Do something ไมด่ดูาย นกัศกึษาจะไม่ดูดายเมื่อพบการกระท าทีไ่ม่ถูกต้อง 

ขดัต่อจรยิธรรมอนัด ีทัง้ดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ (เอกสารหมายเลข 2.8.4.6) 
 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

1. กจิกรรมค่ายกลาง
ปี ประจ าปีการศกึษา 
2556 
(ชมรมอาสาพฒันา
ชนบท) 
- ค่ายอาสาพฒันา
ชนบท มกีจิกรรม
สรา้งอาคารเรยีน
ใหก้บัโรงเรยีน การ
เสวนารว่มกบัผูน้ า
และคนในชุมชนเพื่อ
หาแนวทางการ
แกป้ญัหาทีชุ่มชนมี
อยู ่และการสอน
หนงัสอืใหก้บัเดก็ใน
พืน้ที ่

1. นกัศกึษาเกดิ
กระบวนการเรยีนรู้
และแกไ้ขปญัหา
ใหก้บัชุมชน  
 
 
 
 
2. นกัศกึษาไดท้ า
กจิกรรมใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม
ดว้ยการสรา้งอาคาร
เรยีนใหก้บัชุมชน 
 
 
3. นกัศกึษาได้
เรยีนรูว้ถิชีวีติและ
ความเป็นอยูข่อง
สงัคมชนบท  
 
 
 
 

1. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 เกดิกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละแกไ้ข
ปญัหาใหก้บัชุมชน  
 
 
 
 
2. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 ไดใ้ชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชน์ต่อ
สงัคมดว้ยการท า
กจิกรรมการสรา้ง
อาคารเรยีนใหก้บั
ชุมชน  
3. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติ
และวฒันธรรมของ
สงัคมชนบท  
 
 
 
 

1. รอ้ยละ 86.2 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการไดใ้ห้
ความรูแ้ละสรา้ง
ความรว่มมอืแกไ้ข
ปญัหาใหก้บั
ชุมชนไดใ้นระดบั
มาก   
2. รอ้ยละ 93.4 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการไดใ้ช้
เวลาว่าง ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม
ไดใ้นระดบัมาก 
 
3. รอ้ยละ 90.4 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ ได้
เรยีนรูว้ถิชีวีติและ
วฒันธรรมของ
สงัคมชนบท ใน
ระดบัมาก 
 

 - บรรลุเป้าหมาย 
รอ้ยละ 100 
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บทที ่2 2 - 61 2 - 61 บทที ่2 

โครงการ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลเุป้าหมาย 

4. นกัศกึษาได้
เรยีนรูแ้นวทางใน
การแกไ้ขปญัหา
รว่มกนั  
 
 
5. นกัศกึษาไดฝึ้ก
ทกัษะการถ่าย 
ทอดความรูแ้ละ
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 
 
 
 
6. นกัศกึษาได้
เรยีนรูก้ารใชช้วีติ
ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 

4. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 มจีติส านึกรกั
บา้นเกดิ  
 
 
 
5. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 ไดฝึ้กทกัษะการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละ
สรา้งมนุษยสมัพนัธ์
ทีด่ ี 
 
 
 
6. นกัศกึษารอ้ยละ 
80 ไดเ้รยีนรูก้ารใช้
ชวีติแบบเรยีบงา่ย
และพอเพยีง 

4. รอ้ยละ 88.2 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ มี
จติส านึกรกับา้น
เกดิอยูใ่นระดบั
มาก  
5. รอ้ยละ 90.6 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการไดฝึ้ก
ทกัษะการ
ถ่ายทอดความรู้
และสรา้งมนุษย
สมัพนัธไ์ดใ้นระดบั
มาก 
6. รอ้ยละ 93.8 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเรยีนรู้
การใชช้วีติ แบบ
เรยีบง่ายและ
พอเพยีงไดใ้น
ระดบัมาก 

 
 เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีก่ าหนดตามขอ้ 1 มหาวทิยาลยัฯ จงึ
ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อพฒันานกัศกึษาในดา้นต่างๆตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์าม
เกณฑ์มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา  โดยก าหนดเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปที่รบัผดิชอบโดยส านักวชิาศึกษาทัว่ไป 
ก าหนดเป็นวชิาบงัคบั GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ Man and Ethics of Living 
รายวชิานี้มุ่งสอนแนวคดิในการด าเนินชวีติและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนาปรชัญาและจติวทิยา 
โดยเน้นส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม โดยจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้  เพื่อ
น าไปใช้ในการด าเนินชวีติและมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์เช่น ความซื่อสตัย์ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การ
เคารพผูอ้ื่น ความอดทนและการยอมรบัความแตกต่าง ความมวีนิัยในตนเอง เคารพในหลกัประชาธปิไตยและ
จติอาสา เป็นตน้ และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (เอกสารหมายเลข 2.8.4.7) 
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บทที ่2 2 - 62 2 - 62 บทที ่2 

5. มจธ. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคณุ
ด้านคณุธรรมจริยธรรม จากหน่วยงานองคก์รระดบัชาติโดยในปี 2556 ดงัน้ี   
 มหาวทิยาลยัไดค้ดัเลอืกนกัศกึษาเพื่อขอรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัอุดมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 
2556 ทีจ่ดัโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ซึง่นกัศกึษาตอ้งมคีุณลกัษณะพืน้ฐาน 4 ดา้น ดงันี้  
 - การศึกษาเล่าเรยีน นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามระดบัการศึกษา มี
ความสามารถในการคดิและแกป้ญัหา และมคีวามขยนัหมัน่เพยีรใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 
 - การมทีกัษะในการจดัการและการท างาน นักศกึษาต้องเป็นผูส้ามารถตดัสนิใจสรา้งงานและวาง
ระบบการท างาน สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถน าทรัพยากร ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยมีาใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 - สุขภาพอนามยั นักศกึษาต้องเป็นผูม้สีุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ตามวยั และมบีุคลกิภาพทีด่ ี
เป็นผูห้่างไกลและปลอดจากสิง่เสพตดิ 
 - ความประพฤติ คุณธรรม จรยิธรรม นักศกึษาต้องเป็นผู้มคีวามซื่อสตัย์   มรีะเบยีบวนิัยและมี
ความรบัผดิชอบ มคีวามกตญัญู เสยีสละและเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จกัประหยดัอดออมและใช้สิง่ของอย่างคุ้มค่า 
รวมทัง้มคีวามเป็นประชาธปิไตย มภีาวะผูน้ า มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ์ 
 - การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม นักศกึษาต้องเป็นผู้ใชภ้าษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์และใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังาน และสิง่แวดลอ้มทีม่อียูใ่หย้ ัง่ยนื 
 และเป็นผูม้กีจิกรรมและผลงานดเีด่นคอื ต้องมกีารปฏบิตักิจิกรรมดเีด่นและ หรอื มผีลงานดเีด่นที่
แสดงถงึคุณประโยชน์ต่อสงัคมของตน ทอ้งถิน่หรอืชุมชนในวงกวา้ง เป็นกจิกรรมหรอืผลงานทีม่คีุณภาพ และ
แสดงออกถงึคุณธรรม ความดงีามและสรา้งสรรค ์
 ซึง่มหาวทิยาลยัไดเ้สนอชื่อนายธนาคาร คุม้ภยั นักศกึษาชัน้ปีที ่4 ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะ
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเขา้รบัการคดัเลอืก และไดร้บัการคดัเลอืกจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ได้รบัรางวลัพระราชทานระดบัอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
2.8.5.1) 
 กลุ่มนกัศกึษาคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีผูด้ าเนินกจิกรรมในโครงการครชู่างหวัใจ
หล่อ ต่อยอดอาชพีซาเลง้ ได้รบัรางวลัโล่เกยีรตยิศโครงการจติอาสาต้นแบบยอดเยีย่มดา้นอาสาพฒันาชุมชน
ในระดบัอุดมศกึษา และรางวลับทความ เรือ่งเล่าบนัดาลใจอาสาสมคัรดเีด่น เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2557 ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เนื่องในการประกวดโครงการงาน
มหกรรมจติอาสาในสถาบนัการศกึษา ปีที ่2 ซึง่จดัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และองคก์รร่วมจดั 8 องคก์ร 
โดยนักศกึษาได้ส่งบทสรุปโครงการ“ครชู่างหวัใจหล่อ ต่อยอดอาชพีซาเล้ง” โดยการน าเสนอรูปแบบกจิกรรม
ดา้นจติอาสาทีม่คีุณภาพ ทัง้ดา้นกระบวนการและผลสมัฤทธิต่์อสงัคม โครงการดงักล่าวเป็นการส่งเสรมิคุณค่า
และกระบวนการท างานอาสาสมคัรที่ทางสถาบนัการศกึษาได้ด าเนินการ อนัก่อให้เกดิความตระหนักถงึการ
ส่งเสรมิกจิกรรมอาสาสมคัรอยา่งสรา้งสรรคใ์นสถาบนัการศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.8.5.2) 
 



 
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

บทที ่2 2 - 63 2 - 63 บทที ่2 

การประเมินตนเอง  (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้  :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.8.1.1  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การพิจารณาเกียรติและศักดิข์อง
นกัศกึษา 

2.8.2.1  ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง ก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม  
และจรยิธรรมของนกัศกึษา http://freshy.kmutt.ac.th/parents/code-of-honors.php 

2.8.2.2  บนัทกึขอ้ความเพื่อประชาสมัพนัธไ์ปยงัคณะ/ภาควชิา 
2.8.2.3  ภาพป้ายไวนิล โรงอาหาร อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี 
2.8.2.4  ภาพป้ายภายในลฟิต ์
2.8.3.1 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ 
2.8.3.2 โครงการกระบอกเสยีงอสิลาม 
2.8.3.3 โครงการการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร ์ส าหรบัเดก็ในชุมชน

ใตส้ะพานโซน 1 เรือ่ง หุ่นยนตค์ุณธรรมจากขยะ 
2.8.3.4 โครงการ BURJUMPA 3 PRAJOM 
2.8.3.5 โครงการพีน้่องสอนศลิป์ ครัง้ที ่4 (Arts camp) 
2.8.3.6 โครงการค่ายกลางปี ประจ าปีการศกึษา 2556 
2.8.4.1 สรปุโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ 
2.8.4.2 สรปุโครงการกระบอกเสยีงอสิลาม 
2.8.4.3 สรุปโครงการการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร ์ส าหรบัเดก็ใน

ชุมชนใตส้ะพานโซน 1 เรือ่ง หุ่นยนตค์ุณธรรมจากขยะ 
2.8.4.4 สรปุโครงการ BURJUMPA 3 PRAJOM 
2.8.4.5 สรปุโครงการพีน้่องสอนศลิป์ ครัง้ที ่4 (Arts camp) 
2.8.4.6 สรปุโครงการค่ายกลางปี ประจ าปีการศกึษา 2556 
2.8.4.7 หลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป http://gened.kmutt.ac.th/paper/GEN_KMUTT.pdf 
2.8.5.1  ประกาศรายชื่อนกัศกึษารางวลัพระราชทาน สกอ. ปี 2556 นายธนาคาร คุม้ภยั 
2.8.5.2 ภาพข่าวรางวัลเกียรติยศโครงการจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมด้านอาสาพัฒนาชุมชนใน

ระดบัอุดมศกึษา และรางวลับทความ เรือ่งเล่าบนัดาลใจอาสาสมคัรดเีด่น 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 1  :  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
เกณฑก์ารประเมิน   

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มุ่งผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพและสามารถเรยีนรู้ตลอดชีวิตรองรบัความต้องการของสงัคม                       
จงึสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาของมหาวทิยาลยัได้พฒันาตนเอง                  
อย่างต่อเนื่องสูงสุดตามศกัยภาพ เน้นกลไกการปรบักระบวนทศัน์ในการเรยีนรูแ้นวใหม่ และสรา้งมาตรการ           
ในการปรบัการสอนนักศกึษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรยีนรู ้(Learning Oriented) ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั            
(Learner Centered Learning) โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู ้และสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ ยกตวัอย่าง
เช่น การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรยีนรูร้่วมกบัการท างาน (Work integrated Learning – WIL)   
การเรยีนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) หรอืการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรยีนการสอน 
(Activity - based Learning) ในหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) ตลอดจนการเพิม่พื้นที่
สนับสนุนการเรยีนรู้ (Learning Space) บรเิวณพื้นทีต่่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น ส านักหอสมุด ภาควชิา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์เป็นต้น รวมถงึการจดัใหม้รีะบบ Wireless Internet ทีค่รอบคลุมทัว่
ทัง้มหาวทิยาลยั  

จากกลไกการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละสิง่สนับสนุนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ส่งผลใหปี้การศกึษา 
2556 มบีณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษา จ านวน 2,816 คน โดยจากการส ารวจภาวะการหางานท าของบณัฑติ                     
พบว่า มบีณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 2,743 คน ในจ านวนนี้มบีณัฑติทีไ่ดง้านท า หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 77 คน และมบีณัฑติทีศ่กึษาต่อ จ านวน 353 คน (เอกสารหมายเลข 1-1) 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

1. จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 2,743 
2. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 2,816 
3. จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ 1,486 
4. จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 353 
5. จ านวนบณัฑติทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา 172 
6. จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 87 
7. จ านวนบณัฑติทีไ่มไ่ดง้านท า 645 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

8. จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบปีนัน้ทีต่อบแบบส ารวจ (ไมน่บั
รวมผูท้ีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา ผูศ้กึษาต่อ ผูท้ีไ่ดร้บัการเกณฑท์หาร 
และลาอุปสมบท) 

2,131 

9. รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 69.73 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 69.73 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3.49 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: 
 
วิธีการค านวณ 
 

 
จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

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

 

 
1,486 

x  100 
 2,131 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1-1 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2556 ทีไ่ดง้านท า และประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 2  : คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 
 
การด าเนินงาน 
 มจธ. มกีลไกตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษา เพื่อใช้เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัส าหรบัมหาวทิยาลยั โดยแบ่งออกเป็น          
3 ส่วน คอื ส่วนแรก ไดแ้ก่ การตดิตามภาวะการหางานท า และผลการศกึษาต่อของบณัฑติ ส่วนทีส่อง ไดแ้ก่              
การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส่วนที่สาม ได้แก่ การสอบถามคุณภาพของบัณฑิต                 
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษา (กรณีที่บณัฑติศึกษาต่อ) เพื่อน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูร และคุณภาพของบณัฑติใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในปจัจุบนั 
 ในปี 2556 มจธ. ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที่มต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2555             
โดยก าหนดกรอบแบบส ารวจความพงึพอใจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ5 ดา้น คอื              
(1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทางปญัญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล และความรบัผดิชอบ และ (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ  

(ปีการศกึษา) 
จ านวน 

1. ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ N/A 
2. จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก 
906 

3. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 4,298 
4. ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ 4.51 

 
เมือ่พจิารณาในภาพรวมของผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ 

มจธ. ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ในปี 2556 พบว่ามคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 
(เอกสารหมายเลข 2-1 และ 2-2)  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
≥ 3.51 4.51 บรรลุเป้าหมาย 4.51 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: 
 
วิธีการค านวณ  

 

 
ผลรวมค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ  

x  100 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด ( ≥ 20% ของผูส้ าเรจ็
การศกึษาแต่ละระดบั) 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

2-1 ผลประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2556 
2-2 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2556 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี  3   : ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่   

 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

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

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ
1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ 
 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

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

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 
การด าเนินงาน 
  มจธ.เป็นมหาวทิยาลยัที่เน้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยมคีณะที่ด าเนินการเรยีนการสอน                  
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยถีงึ 8 คณะ โดยที่ 4 คณะเตบิโตจากการด าเนินการเรยีนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีและน าความเชี่ยวชาญขยายสู่การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์             
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะที่อีก                
4 คณะ เป็นคณะที่เปิดสอนระดบับณัฑติศึกษา ที่ผลิตผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมสู่                  
ความยัง่ยนื ได้แก่ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีบณัฑติวทิยาลยั
รว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม  
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 นอกจากนี้ยงัมอีกี 3 คณะวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนมติต่ิาง ๆ ไดแ้ก่                
คณะศิลปศาสตร์ที่ท าหน้าที่เสรมิความสมบูรณ์ให้แก่บณัฑติทุกคณะในทุกระดบั ในความรู้ด้านภาษาและสงัคม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ซึ่งแรกก่อตัง้ไดบู้รณาการความเชีย่วชาญด้านวศิวกรรมโยธา และขยายสู่การผลติ
บณัฑติวชิาชพีสาขาอื่น ๆ ดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม เพื่อเสรมิ
ศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยขีองบณัฑติสู่นกับรหิารจดัการมอือาชพี  
 จะเหน็ไดว้่า ความหลากหลายของหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทของ มจธ. ทัง้วชิาชพีพืน้ฐานและขัน้สูงนัน้ 
ผลงานของนักศกึษาทีไ่ดเ้ป็นทัง้สารนิพนธห์รอืวทิยานิพนธ์ (3 – 12 หน่วยกติ) ตามความเหมาะสมกบัธรรมชาติ
ของศาสตร์หนึ่ง ๆ ซึ่งมทีัง้ส่วนที่สามารถตีพมิพ์ได้และไม่ได้ แต่ก็เป็นงานที่สามารถตอบความต้องการของ
สงัคมไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้จะไดน้ าเสนอเฉพาะผลงานที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ ดงันี้ (เอกสาร
หมายเลข 3-1) 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 
 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบั
ที ่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.25) 247 61.75 
2. มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิ(proceeding) (0.50) 
208 104.00 

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

183 137.25 

4. มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ(1.00) 46 46.00 
5. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพ์ 684 349.00 
6. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 1,401 
7. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการตพีมิพ ์
24.91 
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ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอื

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
(1.00) 

- - 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพ์ - - 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 1,401 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการเผยแพร่ 
- 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2556 มจี านวนรวม 684 ชิ้น คดิเป็นผลงาน

ผูส้ าเรจ็การศกึษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 349.00 จากจ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษา 1,401 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.91 เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 4.98 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 24.91 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.98 คะแนน 
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หมายเหต ุ:  
 
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท X 100 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด  

 

 
349.00 

X 100 
1,401 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

3-1 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรข่อง มจธ. ปี 2556 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี  4   : ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือ
   เผยแพร่ 
 
เกณฑก์ารพิจารณา 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.25 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี

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

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

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

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

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
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การด าเนินงาน 
 มจธ. มกีารจดัท าระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ.2547 ก าหนดใหน้ักศกึษาปรญิญาเอกแผน ก ต้องมบีทความวจิยัเตม็รปูแบบ (Full Paper) 
ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน 
(Referee) จ านวนไม่ต ่ากว่า 2 ชิน้ เป็นกลไกส าคญัทีช่่วยผลกัดนัใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาเอกมผีลงานวจิยั
ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ดงัผลการด าเนินงานดงันี้ (เอกสารหมายเลข 4-1) 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 
 
 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมกีารตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI  (0.25) 

162 40.50 

2. มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.  (0.50) 

0 0 

3. มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏ
อยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.75) 

0 0 

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

23 23.00 

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

75 75.00 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพ์ 260 138.50 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด 69 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการตพีมิพ์ 
200.72 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2556 มจี านวนรวม 260 ชิ้นคดิเป็นผลงาน

ผูส้ าเรจ็การศกึษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 138.50 จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 200.72 
เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5 คะแนน 

 
ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอื

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
(1.00) 

- - 

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีเ่ผยแพร่ - - 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  69 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการเผยแพร่ 
- 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 200.72 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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หมายเหต ุ:  
 
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก X 100 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  

 

 
138.50 

X 100 
69 

 
   รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละไมม่ตี าแหน่งทาง
วชิาการ (0) 

14.5 0 

2. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละมตี าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย ์(1) 

4.0 4.00 

3. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละมตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(3) 

3.0 9.00 

4. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละมตี าแหน่ง
ศาสตราจารย ์(6) 

0 0.00 

5. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ (2) 

153.0 306.00 

6. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและมตี าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย ์(3) 

33.0 99.00 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

7. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและมตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(5) 

20.0 100.00 

8. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและมตี าแหน่ง
ศาสตราจารย ์(8) 

0 0.00 

9. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ (5) 

164.5 822.50 

10. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย ์(6) 

154.5 927.00 

11. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์(8) 

123.0 984.00 

12. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่ง
ศาสตราจารย ์(10) 

14.0 140.00 

รวม 683.5 3,391.50 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
≥ 4.50 4.96 บรรลุเป้าหมาย 4.13 คะแนน 

 
หมายเหตุ: 
วิธีการค านวณ  
 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 

X 100 
 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 
 3,391.50 

X 100 
 683.5 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

14-1 ผลการพฒันาคณาจารย ์ปีการศกึษา 2556 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

 

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

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

ตวับ่งช้ี 2.1 5 ข้อ 2 ข้อ (1,2) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
456.00 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 
 

49.27 
4.48 

11 

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 

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

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

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

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

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

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

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

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

  4.71 
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 
  
  
  
  

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.62 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 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.59 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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3 - 4 บทที ่3 

ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
 
  
  
  
  

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2   

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.59 4.44 - 4.49 การด าเนินงานระดบัดี 

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.59 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
 
 
 
 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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3 - 5 บทที ่3 

ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 
  
  
  
  

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.67 - 4.70 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านการเงิน 4.48 5.00 - 4.74 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.44 5.00 - 4.72 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.59 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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3 - 6 บทที ่3 

ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

  

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  

   (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 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.62 4.50 - 4.53 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา  

   (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 4.72 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี
มาก 

การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   3.51- 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51- 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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3 - 7 บทที ่3 

ตารางผลการประเมินรายตวับ่งช้ี สมศ. 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่1 
รอ้ยละ 70 

1,486 / 2,131 * 100 69.73 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

3.49 

ตวับ่งชีท้ี ่2 3.51 - 4.51 บรรลุเป้าหมาย 4.51 

ตวับ่งชีท้ี ่3 รอ้ยละ 25 349.00 / 1,401 * 100 24.91 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

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 

ตวับ่งชีท้ี ่6 รอ้ยละ 20 231 / 710 * 100 32.50 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่7 รอ้ยละ 10 30.50 / 710 * 100 4.30 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

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 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่10 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่11 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.56 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 
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3 - 8 บทที ่3 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ตวับ่งชีท้ี ่12 4 4.68 บรรลุเป้าหมาย 4.68 

ตวับ่งชีท้ี ่13         

ตวับ่งชีท้ี ่14 4.50  3,391.5 / 701.5  4.96 
ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

4.13 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 4.41 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.53 
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3 - 9 บทที ่3 

สรปุประเดน็จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ฉบบัที ่11 โดยถอดจากแผนพฒันา มจธ. ระยะยาว 15 ปี (KMUTT 

Roadmap 2020) ซึง่มคีวามเชื่อมต่อกบัแผนกลยุทธฉ์บบัที ่10 ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงกบันโยบายของรฐับาล 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันาระดบัประเทศอื่นๆ  ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อเนื่องตามกรอบและ
ทศิทางทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้

2. ประชาคมของ มจธ. ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยั ซึง่ส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของและมสี่วนรว่มในการพฒันามหาวทิยาลยั 

3. มจธ. มกีระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ู่การปฏบิตัโิดยผ่านกลไกการจดัท าแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณประจ าปี 1+2 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งตามเป้าหมายแผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) และแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ
ยาว KMUTT Roadmap 2020 

4. มจธ. มกีารก าหนด Super KPI เป็นกลไกการกระจายเป้าหมายของมหาวทิยาลยัทัง้ 6 ดา้น ลงสู่
คณะ ส านักงาน หรอืสถาบนั ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมอืในการวดัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกบั
นโยบายหลกัและเป้าหมายหลกัตามแผนกลยทุธฉ์บบัที ่11 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน 

โดยเฉพาะกระบวนการเรยีนการสอนทีม่รีปูแบบ Active Learning หรอื Problem/Project Based Learning 
หรอื Case study ตลอดจนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการกบัภาคอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning, WIL) 
ซึง่ช่วยเพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะการแกป้ญัหาและการปฏบิตังิานจรงิในสถานปฏบิตังิานจรงิ 

2. มจธ. มีการส่ งเสริมด้านศักยภาพด้านการเ รียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยพัฒนา
สภาพแวดล้อม และพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้(Learning Space) รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรยีนรู ้หรอืสื่อการเรยีนรู ้แบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั ซึ่งช่วยกระตุ้นใหน้ักศกึษามี
ส่วนรว่ม (Engagement) แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

3. มจธ. เป็นผู้น าด้านนวตักรรมกระบวนการเรยีนการสอน โดยรเิริม่การสอนด้วยระบบ Residential 
College Intellect Attributes ที่ มจธ. ราชบุร ีมุ่งเน้นให้เกดิการเรยีนรูท้ี่พฒันาความรู ้สมรรถนะทางวชิาชพี 
และทกัษะชวีติและสงัคม 
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3 - 10 บทที ่3 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรน าผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษามาเชื่อมโยงกบัการจดัท าแผนการพฒันา

อาจารยท์ัง้ดา้นเทคนคิการสอน การวจิยั และการวดัผล 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ.  มงีานวจิยัที่มผีลกระทบสูงและท างานใกลช้ดิกบัภาครฐัและภาคเอกชน โดยเน้นการท างาน

วจิยัเชงิบูรณาการในสหสาขาวชิาที่เน้นงานวจิยัด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยวีศิวกรรม และกลุ่ม 
ชวีภาพและอาหาร ตลอดจนมกีลไกการบรหิารงานวจิยัในรปูแบบของคลสัเตอร ์(R&D Cluster) ซึง่ช่วยต่อยอด 
และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

2. มจธ. มกีารจดัปจัจยัส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและจงใจใหอ้าจารย ์และ
นักวจิยัท าวจิยัในมหาวทิยาลยัอย่างกว้างขวาง อาท ิการจดัสรรต าแหน่งเพื่อการวจิยัและบรกิาร การก าหนด
เกณฑเ์พื่อจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยั การลงทุนครภุณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็ 
มจธ. มกีารน าความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาช่วยพฒันาชุมชน 

สงัคม และภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการงานด้านดงักล่าวเขา้กบัการเรยีนการสอน การวิจยั และการท านุ 
บ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างอาจารย์ นักวจิยั นักศึกษา และปราชญ์
ชาวบา้นทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่รวมถงึการเป็นหุน้ส่วนกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาองคค์วามรูห้รอืผลติภณัฑท์ีส่่งผล
ต่อฐานรากเศรษฐกจิของประเทศ  

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัที่มวีสิยัทศัน์และมบีทบาทส าคญัในการให้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อ

การพฒันามหาวทิยาลยัให้มคีวามสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิองสภา
มหาวทิยาลยัยงัมบีทบาทรวมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเพื่อให้เกิดการขบัเคลื่อนและ
ก ากบัตดิตามการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

2. มจธ. มทีมีผูบ้รหิารทีเ่ขม้แขง็ มวีสิยัทศัน์ ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน ตลอดจนผลกัดนัให้
เกดิวฒันธรรมการท างานเป็นทมีโดยผ่านกลไกการประชุมหรอืเสวนาสญัจร 6 + 1 Flagships ทัง้ 3 Track อกี
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3 - 11 บทที ่3 

ทัง้ยงัใชก้ลไกดงักล่าวในการสรา้งความเขา้ใจ สื่อสารแผน และถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานของ มจธ. ไปสู่
บุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ 
1. ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบคุณภาพ มนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบั

มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ ตลอดจนตระหนกัถงึการมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
2. มกีารพฒันา KMUTT’s TQM Model โดยใชเ้กณฑ ์EdPEx เป็นกรอบการพฒันาสถาบนัใหเ้กดิ

คุณภาพ โดยมกีลไกการใหค้วามรู ้เรื่อง TQM Concept, Customer, PDCA, Pull System ผ่านกระบวนการ 
Trainer ของหน่วยงาน ทีม่คีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูด้า้นคุณภาพกบับรบิทของหน่วยงาน 
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คณะผูจ้ดัท ำ SAR (Self Assessment Report) 
 

ท่ีปรึกษำ    
รศ.ดร.ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน อธกิารบด ี
ดร.เกษรา วามะศริ ิ ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี
รศ.ดร.สุวทิย ์    เตยี รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ 
ผศ.ดร.ประเสรฐิ  คนัธมานนท ์ รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร 
ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล รองอธกิารบดฝีา่ยการเงนิและทรพัยส์นิ 
อาจารยธ์นิตสรณ์ จริะพรชยั รองอธกิารบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ 
รศ.ดร.บณัฑติ   ฟุ้งธรรมสาร รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 
ผศ.ดร.บณัฑติ   ทพิากร         รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา 
รศ.ดร.เชาวลติ ลิม้มณวีจิติร รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
ผศ.สุภาณ ี เลศิไตรรกัษ์ รองอธกิารบดฝีา่ยบุคคล 
ดร.ทศพร         ทองเทีย่ง       ผูช้่วยอธกิารบดวีทิยาเขตราชบุร ี
อาจารยช์ลารตัน์ ชยัสทิธิ ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายบุคคล 
ผศ.ดร.มณฑริา นพรตัน์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ 
ดร.วมิลสริ ิ ปรดีาสวสัดิ ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันานกัศกึษา 
   
วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง 
ดร.นนัทน์ ถาวรงักูร ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 
ดร.วรีะพนัธุ ์ ชนิวตัร คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.ธรีาพร      ชยัอรณุดกุีล               ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ 
อาจารยม์นตร ี สุภทัทธรรม ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์
ดร.วรรณา  เตม็สริพิจน์ ผูอ้ านวยการส านกังานยุทธศาสตร ์
คุณปรญิดา  เจมิจาตุผล ผูอ้ านวยการส านกังานคลงั 
คุณสมพร  น้อยยาโน ผูอ้ านวยการส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณฉนัทนา  ภู่ธราภรณ์ ผูอ้ านวยการส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณกนกรตัน์ นาคหฤทยั ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคล 
คุณสุจติรา ไขม่กุ หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั 
คุณกนก แตงอ่อน กลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั 
คุณกมลธร จรลัรมัย ์ กลุ่มงานบรกิารสุขอนามยั 
ดร.ผ่องศร ี   เวสารชั  ส านกังานวจิยันวตักรรมและพนัธมติร 



2 ภาคผนวก ก 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณสุเมธ ท่านเจรญิ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
คุณโสภดิา บุญเอนกทรพัย ์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
ดร.สรญัญา ทองเลก็ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
คุณประพนธ ์ เรอืงวุฒชินะพชื ผูอ้ านวยการส านกับรหิารอาคารและสถานที่ 
ผศ.ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ ผูอ้ านวยการส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
รศ.ดร.สกักมน   เทพหสัดนิ ณ อยธุยา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร 
คุณหทยัรตัน์ ตัง้วราวุธ สถาบนัการเรยีนรู ้
คุณสุทธพิร ตัง้เลศิธนาทรพัย ์ สถาบนัการเรยีนรู ้
คุณเรอืงอุไร       เพยีกขนุทด ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณนพรตัน์       รุง่พราน ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณบุญเลศิ  แซ่อึง้      กลุ่มงานส่งเสรมิและจดัการงานวจิยั 
คุณรุง่นภา เตาทองนนัตสนิ ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คุณศริพิร       เป็นสงูเนิน ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ดร.กอ้งกาญจน์ วชริพนงั คณะศลิปศาสตร ์
คุณอมัพกิา    เกตุกราย  ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณสาคร   กองสุวรรณ ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณกฤษณา คงลา ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณสาธติา ผลอนิทร ์ ส านกังานยทุธศาสตร ์ 
คุณอาทร       สงัขสมทิ  ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร  
คุณศศธิร ธไนสวรรค ์ ส านกังานพฒันาการศกึษาและบรกิาร   
คุณรตัน์สตา ด ารงจรยิาสหี ์ ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล  
คุณสุชาดา ศาสตรานุรกัษ์กุล ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณกนัยล์ภสั   ประดบัเวทย ์ ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คุณเลอสริ ิ ลิม้ควรสุวรรณ ส านกังานพฒันาทรพัยากรบุคคล  
คุณอนุสรณ์  จ าปีเรอืง ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณปนาล ี แทนประสาน ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณสุกฤษณ์   สุวรรณกุฏ ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณนฤดม  จิว๋ประดษิฐกุ์ล ส านกังานกจิการนกัศกึษา 
คุณนงลกัษณ์ อ่องสุวรรณ ส านกังานอ านวยการ 
คุณศริพิร หนวดหอม ส านกังานอ านวยการ 
คุณจรีกาญจน์ ศรวีเิศษ ส านกัหอสมดุ 
คุณทรงเกยีรต ิ วโิรจน์กูลทอง ส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
คุณวนัทนา ภาคถนิ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
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วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณเยาวลกัษณ์ ดารา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
คุณสุดเขต แจง้กระจ่าง ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณศศกิร สงขาว ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณธรณ์ธนัย ์ วงศจ์นัทร ์ ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณจารยิา มุง่ด ี ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณชุตมิา ศกัดิช์นิบุตร ส านกังานประกนัคุณภาพ 
คุณนิศรา ก าไลแกว้ ส านกังานประกนัคุณภาพ 

 
 




