
    

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King  Mongkut’s  University  of  Technology  Thonburi 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
รอบการประเมินปี 2554 





 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
 

ข  

สารบญั 
            
   หน้า 
ค าน าอธิการบดี ก 
บทสรปุผูบ้ริหาร  ง 
บทท่ี 1 ส่วนน า   

 1.1 ชื่อหน่วยงาน ทีต่ัง้ และประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อ 1-1 

 1.2 ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 1-1 
 1.3 โครงสรา้งองคก์ร  1-3 
 1.4 รายชื่อผูบ้รหิาร  1-4 
 1.5 จ านวนหลกัสตูร และจ านวนนกัศกึษา 1-6 
 1.6 จ านวนอาจารย ์และบุคลากร 1-7 
 1.7 ขอ้มลูพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกบังบประมาณ และอาคารสถานที ่ 1-7 
    
บทท่ี 2 ส่วนส าคญั   
 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  

ปีการศึกษา 2553 
 

 องคป์ระกอบที ่ 1  ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ  1-1 

 องคป์ระกอบที ่ 2  การเรยีนการสอน  2-1 

 องคป์ระกอบที ่ 3  กจิกรรมพฒันานิสตินกัศกึษา  3-1 

 องคป์ระกอบที ่ 4  การวจิยั  4-1 

 องคป์ระกอบที ่ 5  การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  5-1 

 องคป์ระกอบที ่ 6  การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  6-1 

 องคป์ระกอบที ่ 7  การบรหิารและการจดัการ  7-1 

 องคป์ระกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ 8-1 

 องคป์ระกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  9-1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
 

ค  

สารบญั (ต่อ) 
 

   หน้า 
บทท่ี 3 ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา  
 3.1 ตารางที ่ส 1 สรุปการประเมนิรายตวับง่ชีเ้ฉพาะตวับ่งชีข้อง สกอ. 3-1 

 3.2 ตารางที ่ส 2 สรุปการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพเฉพาะตวับ่งชีข้อง สกอ. 3-3 

 3.3 ตารางที ่ส 3 สรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตวับ่งชี ้
ของ สกอ. 

3-4 

 3.4 ตารางที ่ส 4 สรุปการประเมนิตามมมุมองดา้นการบรหิารจดัการเฉพาะตวับง่ชีข้อง สกอ. 3-5 

 3.5 ตารางที ่ส 5 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 3-6 

 3.6 ตารางผลการประเมนิรายตวับง่ชี ้สมศ. 3-8 

 สรุปประเดน็จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะ 3-10 
  

ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก คณะผูจ้ดัท า SAR (Self Assessment Report)                   1 

    
    

 



    ง 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
 

บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) เดมิคอื “วทิยาลยัเทคนิคธนบุร”ี (วท.ธ.) ก่อตัง้                     
เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2503 สงักดักองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ต่อมาในปี 2517                   
ไดเ้ปลีย่นเป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั และเมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2541 “สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาในการควบคุมของรัฐ                          
เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร”ี ซึ่งเป็น
มหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัรฐับาล มจธ. เป็นสถาบนัการศกึษา                     
ทีมุ่่งเน้นพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปจัจุบนั มจธ. มพีื้นที่ด าเนินการ                    
4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่บางมด เป็นพื้นที่หลกัและเป็นศูนย์กลางการบรหิารการเรยีนการสอนและการวิจยั                  
พืน้ทีบ่างขุนเทยีน เป็นพืน้ทีข่ยายของ มจธ. ศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร ีและศูนยบ์รกิารทางการศกึษาใน
เมอืง (Bangkok Code) 

 

มจธ. มุ่งเน้นการพฒันานักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดี มคีวามสมบูรณ์ทัง้ในด้านวชิาการและการ
ใชช้วีติ เป็นผูท้ีเ่รยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม ผ่านแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
ทีจ่ะช่วยหล่อหลอมใหน้กัศกึษาเหน็ความเชื่อมโยงระหว่างมติคิวามรูท้างวชิาการเพื่อการประกอบอาชพี และมติิ
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ ในการพฒันานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง มจธ. ได้
ถ่ายทอดนโยบายพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานและคณะวิชาน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เช่น Active Learning, 
Problem/Project Based Learning ตลอดจนมกีระบวนการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมผ่าน
ประสบการณ์ในสถานทีท่ างานจรงิ (Work – Integrated Learning : WiL) ซึง่จะช่วยให้นักศกึษาไดแ้ก้ปญัหา
และประยุกต์ความรูจ้ากห้องเรยีนมาใช้ในการท างานจรงิ เกดิการพฒันาทกัษะที่เอื้อต่อการท างานในอนาคต 
เช่น ทกัษะการสื่อสารและการสรา้งความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ตลอดจนการสนับสนุนทรพัยากรสารสนเทศ
แบบ Online Database/ e-Book หรอื e-Learning เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูทุ้กทีแ่ละทุกเวลา ในส่วนของการ
พฒันานักศึกษาให้เป็นคนดี มคีุณธรรม และจรยิธรรม มจธ. ได้พฒันาหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป (General 
Education) ซึง่ก าหนดเนื้อหาสาระแต่ละรายวชิาทีส่อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์อง มจธ. โดย
บูรณาการกิจกรรมในรายวชิาลงสู่พื้นที่ชุมชนและสงัคม เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งในคุณค่า วถิชีวีติ 
ศิลปวฒันธรรม และความงดงามตามบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน ตลอดจนช่วยปลูกฝงัให้นักศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของกลุ่มคนใน
สงัคม นอกจากนี้ มจธ. ยงัไดก้ าหนด “เกยีรตแิละศกัดิข์องนักศกึษา (Code of Honors)” เป็นพฤตกิรรมดา้น
คุณธรรมจรยิธรรมทีเ่ป็นแนวปฏบิตัใิหแ้ก่นกัศกึษาประพฤตแิละปฏบิตัติาม 
 

มจธ. มุ่งปฏิบัติภารกิจตามความเข้มแข็งและเอกลักษณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเน้นการวิจยัทีท่ างานเชงิบูรณาการในรปูแบบสหสาขาวชิาทีม่กีารบูรณการใน
ลกัษณะ R&D Cluster เชื่อมโยงระหว่างความตอ้งการของเทคโนโลย ี(Demand Pull) และการสรา้งความรูใ้หม่ 
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(Supply Push) ตลอดจนการสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ บ่มเพาะและสนับสนุน
ผู ้ประกอบการระดบัต่าง ๆ โดยใช้กลไกของสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบและส านักสวน
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี มจธ. ยงัมปีจัจยัส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัให้มคีวามคล่องตวัและจูงใจให้เกดิ
การท าวจิยัในมหาวทิยาลยัอย่างกว้างขวาง อาท ิการจดัสรรต าแหน่งเพื่อการวจิยัและบรกิาร การก าหนด
เกณฑเ์พื่อจดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยั FTERO (Full Time Equivalent Research Output) เพื่อให้
เหมาะสมกบัผลงานวจิยัแต่ละประเภท การลงทุนครุภณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั โดยมุ่งเน้นที่ครุภณัฑท์ี่มขีนาด
ใหญ่ประมาณ 5-10 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัสามารถใช้ครุภณัฑ์ดงักล่าวร่ วมกัน 
ก่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่มีลูค่าสูงต่อมหาวทิยาลยั และในปี 2553 มจธ. ไดร้บัการประกาศเป็น “มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิ(National Research University – NRU) โดยในปี 2554 มจธ. ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก 
สกอ. จ านวน 112.99 ลา้นบาท ผ่านคลสัเตอรว์จิยั (NRU Cluster) จ านวน 5 กลุ่ม  

 

มจธ. มีนโยบายให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครฐั อุตสาหกรรม และชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการเข้ากับการเรยีนการสอน การวิจยั และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการร่วมกนัระหว่างอาจารย ์นักวจิยั 
และนักศกึษาของ มจธ. กบัชาวบา้นทีอ่ยู่ในพืน้ที ่เพื่อเพิม่และใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันา
รูปแบบการจดัการที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างให้เป็นชุมชนที่มี
เศรษฐกจิฐานรากเขม้แขง็ทนัต่อการเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ มจธ. ได้ด าเนินการผ่านกจิกรรมหลกั 3 ส่วน คอื (1) 
มหาวทิยาลยักับโรงเรยีนและการเรยีนรู้ ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพทางการศึกษาแก่นักเรยีน ให้มคีวาม
ตระหนักและใฝ่เรยีนรู้ตลอดชวีติ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพครูให้สามารถจดัการศึกษาแก่นักเรยีนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ (2) มหาวทิยาลยักบัการพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิการน าองค์ความรู้
ทางวชิาการและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกต์ต่อยอดภูมปิญัญาที่มอียู่ในท้องถิน่ใหส้ามารถพึง่ตนเองได้
อย่างยัง่ยนื ตลอดพฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มแก่ชุมชนรอบมหาวทิยาลยัและพื้นทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
(3) มหาวทิยาลยักบัมูลนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิน าความสามารถและทกัษะทาง
วชิาการดา้นพลงังาน วศิวกรรม และสิง่แวดลอ้ม มาใชใ้นการสนบัสนุนงานการเกษตรของมลูนิธโิครงการหลวง 
โรงงานหลวงอาหารส าเรจ็รปู และโครงการตามพระราชด าร ิภายใต้แผนงานทีเ่รยีกว่า Energy, Engineering 
and Environment for Agriculture หรอื 3E for A  

 

มจธ. ตระหนักในความส าคญัของการส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม ดว้ยเชื่อ
ว่ากิจกรรมดงักล่าวจะช่วยปลูกฝงัรากฐานอนัดงีานภายในจติใจและช่วยเสรมิคุณค่าให้บณัฑติและบุคลากรของ 
มจธ. เป็นทรพัยากรที่มคีุณภาพ ทัง้นี้ มจธ. ก าหนดนโยบายส่งเสรมิใหทุ้กคณะเป็นกลไกขบัเคลื่อนกจิกรรมควบคู่
กบัหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ กองกจิการนักศกึษา กองบรกิารการบรหิาร และส านักหอสมุด ซึง่มี
กิจกรรมที่จดัเป็นประจ าทุกปี อาทิ กิจกรรมวนัไหว้ครู พิธีวางพานพุ่ม และพิธวีางพวงมาลาถวายแด่พระบรม      
ราชานุสาวรยี์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมทางประเพณีและศาสนาที่



    ฉ 
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ด าเนินการตามรอบปีแล้ว มจธ. ยงัให้ความส าคญักับกิจกรมส่งเสรมิค่านิยมและวฒันธรรมไทยที่ดีงามในการ
ช่วยเหลือและแบ่งปนั ดังเช่น ช่วงวิกฤตการณ์น ้ าท่วม มจธ. ได้จดัตัง้ “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ าท่วม” 
(KMUTT Flood Relief Center) ขึน้ โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ อาท ิการจดัถุงยงัชพี สุขาเคลื่อนที่ ไมต้รวจ
กระแสไฟฟ้ารัว่ น ้าจุลนิทรยี ์น ้าบรสิุทธิ ์น ้ายาก าจดัเชื้อรา “ราอะเวย์” ฯลฯ รวมถงึการเดนิทางไปช่วยเหลอื
ประชาชนในพืน้ทีน่ ้าท่วม การขดุลอกคลองในเขตบางขนุเทยีน และการช่วยฟ้ืนฟูพืน้ทีป่ระสบภยั  
 

มจธ. ใช้กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาระบบ
คณุภาพและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั โดยน าแนวคดิการบรหิาร
แบบองค์รวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ (Total Quality Management, TQM) มาบูรณาการเข้ากบัระบบบรหิาร
ของมหาวทิยาลยั และได้น ากรอบตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิหรอื Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการผลกัดนัใหเ้กดิ TQM โดยถ่ายทอด
แนวความคดิดา้นลูกคา้ (customer) ดา้นการบรหิาร (PDCA) และดา้นการด าเนินการปฏบิตักิารดว้ยหลกั pull 
system ส่งเสรมิให้หน่วยงานจดัท า SIPOC เป็นกลไกเชื่อมโยงไปสู่การระบุปญัหาเพื่อแก้ไขและปรบัปรุง
คุณภาพ พฒันา trainer ของหน่วยงานใหเ้ขา้ใจความหมายและหลกัการของ TQM และน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบั
ให้เหมาะกบับรบิทของหน่วยงานเพื่อน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานของตน นอกจากนี้ยงัได้
ส่งเสรมิใหห้น่วยงานเกดิการปรบัปรุงกระบวนการท างานทีม่ ีผลกระทบต่อผูร้บับรกิารผ่านการจดัท า Services 
Level Agreement (SLA) เพื่อพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตังิานและการให้บรกิารแก่ผู้รบับรกิาร  

 

จากผลการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น ผลการประเมนิตนเองของ มจธ. อยู่ในระดบัดมีาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.70 โดยองค์ประกอบที่มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา องค์ประกอบที่ 
5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม องค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากนั 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ 4 การวจิยั มคี่าเฉลี่ย 4.81 ส าหรบั
องค์ประกอบที่มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลติบณัฑติ มคี่าเฉลี่ย 4.22 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
 

1 - 1 บทที ่1  

บทท่ี 1 
 

ส่วนน ำ 
 

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

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

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

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

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

 พนัธกิจของมหำวิทยำลยั 
1. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานักศึกษาให้มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ      

มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี  
2. พฒันาระบบการศกึษา ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ระบบการเรยีนรูแ้ละระบบการบรหิารงาน

ใหม้คีุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  
3. วจิยัและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

โดยรวม 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ * ทีป่รกึษาอาวโุสอธกิารบด ี(ดร.เกษรา วามะศริ)ิ ภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดแูล คอื สว่นอาคารและสถานที่ 
              **  ทีป่รกึษาอธกิารบด ี(รศ.ดร.สมชาย จนัทรช์าวนา) ภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดูแล คอื โรงเรยีนดรณุสกิขาลยั

  มจธ.บางขนุเทยีน 

  งานประชาสมัพนัธ์ 
  ศนูยน์วตักรรมนโยบาย 

รองอธิกำรบดีอำวโุสฝ่ำยวิชำกำร 
(รศ.ดร.สวิุทย ์เตีย) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั 
(รศ.ดร.บณัฑิต ฟุ้ งธรรมสำร) 

  ส านกับณัฑติศกึษา 

  สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 

  ศนูยส์อบเทยีบเครื่องมอืวดัอุตสาหกรรม 

   ส านกัคอมพวิเตอร์ 

  ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ส านกัหอสมุด 

 คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม   
  และเทคโนโลย ี

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ      
  การออกแบบ 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

  คณะวทิยาศาสตร์ 

  คณะศลิปศาสตร์ 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี

  บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังาน 
  และสิง่แวดลอ้ม 

รองอธิกำรบดีอำวโุสฝ่ำยบริหำร / CIO 
(ผศ.ดร.ประเสริฐ คนัธมำนนท์) 

  ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 
(อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชยั) 

   กองแผนงาน 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและทรพัยสิ์น 
(ผศ.ดร.ทิพวรรณ ป่ินวนิชยก์ลุ) 
  กองคลงั 

รองอธิกำรบดี มจธ. บำงขนุเทียน 
(รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน) 

คณะ (หน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำ) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำนักศึกษำ 
(รศ.ดร.เชำวลิต ล้ิมมณีวิจิตร) 
  กองบรกิารการศกึษา 

  กองกจิการนกัศกึษา 

  ส่วนทะเบยีนและประเมนิผล 

  บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 

  สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำกำรศึกษำ 
(ผศ.ดร.บณัฑิต ทิพำกร) 

  งานพยาบาล 

  งานจดัการผลประโยชน์และทรพัยส์นิ 

 ส่วนคดัเลอืกนกัศกึษา 

  สถาบนัการเรยีนรู ้ ** 

  โครงการวจิยัมหาวทิยาลยั 

  หอพกัชาย / หญงิ 

 ศนูยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืง 

   ศนูยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร ี

  ศนูย์การจดัการดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้ม      
  ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

  วทิยาลยัสหวทิยาการ 

ศนูยห์นงัสอืพระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบุคคล 
(ผศ.สุภำณี  เลิศไตรรกัษ์) 

  กองบรกิารการบรหิาร 

 ส านกัสวนอุตสาหกรรม 

 Technology Licensing /Technology     
 Transfer, Office of (TLO) 

 Sponsored Programs, Office of (OSP) 

  งานกจิการนานาชาต ิ

  ส่วนอาคารและสถานที่   * 

อธิกำรบดี 
(รศ.ดร.ศกัรินทร ์ภมิูรตัน) 

สภาวชิาการ 
คณะกรรมการบรหิารการเงนิและ

ทรพัยส์นิมหาวทิยาลยั 

 

ทีป่รกึษาอาวโุสอธกิารบด ี/   
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี

สภาคณาจารยแ์ละพนกังาน 
คณะกรรมการสวสัดกิารประจ า มจธ. 

คณะกรรมการมลูนิธฯิ 
สหกรณ์ออมทรพัย ์มจธ. จ ากดั 

รา้นสหกรณ์ มจธ. จ ากดั 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ

การควบคมุภายใน 

สมาคมนกัศกึษาเก่า มจธ.              
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล 

สภำมหำวิทยำลยั 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยั 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวทิยาลยั 

กองแผนงำน / 1 ส.ค. 2554 
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1.4 รำยช่ือผูบ้ริหำรชุดปัจจบุนั  

  ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

อธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน 
อุปนายกสภามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร. หรสิ สตูะบุตร 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร. ไพบูลย ์ หงัสพฤกษ์ 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั อาจารย ์ดร. กฤษณพงศ์ กรีตกิร 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร. ไกรวุฒ ิ เกยีรตโิกมล 
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ชชูพีสกุล 
ทีป่รกึษาอาวุโสอธกิารบด ี อาจารย ์ดร. เกษรา วามะศริ ิ
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย จนัทรช์าวนา 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร. วนิดา พวกุล 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร. ชติ เหล่าวฒันา 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยอ์ภญิญา ลิม้ไพบลูย ์
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยย์ทุธศกัดิ ์ รุง่เรอืงพลางกูร 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยส์ุชาต ิ เพรดิพริง้ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยว์สิุทธิ ์ ดามาพงษ์ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี อาจารยพ์ชิยั โฆษติพนัธวงศ ์
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี ดร. พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี รองศาสตราจารย ์ดร. ภาณุวฒัน์ สุรยิฉตัร 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ 
ทีป่รกึษาอธกิารบด ี ศาสตราจารย ์ดร. นกัสทิธิ ์ ควูฒันาชยั 
รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ รองศาสตราจารย ์ดร. สุวทิย ์ เตยี 
รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร/ ผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสรฐิ คนัธมานนท ์

รองอธกิารบด ีมจธ.บางขุนเทยีน รองศาสตราจารย ์ดร. โสฬส สุวรรณยนื 
รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. บณัฑติ ทพิากร 

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

ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายกจิการนานาชาต ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อนรรฆ ขนัธะชวนะ 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ อาจารย ์ดร. นนัทน์ ถาวรงักูร 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายพฒันานกัศกึษา อาจารย ์ดร. วมิลสริ ิ ปรดีาสวสัดิ ์
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายการเงนิและทรพัยส์นิ นางปราณี คงสาคร 
ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร มณฑริา นพรตัน์ 
ผูช้่วยอธกิารบดวีทิยาเขตราชบุร ี อาจารย ์ดร. ทศพร ทองเทีย่ง 
คณบดคีณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

รองศาสตราจารย ์ดร. สทิธชิยั แกว้เกือ้กูล 

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

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พาสทิธิ ์ หล่อธรีพงศ ์

ผูอ้ านวยการสถาบนัการเรยีนรู ้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ 
ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาและฝึกอบรม-
โรงงานตน้แบบ 

รองศาสตราจารยบ์ุษยา บุนนาค 

ผูอ้ านวยการสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์-
ภาคสนาม 

รองศาสตราจารย ์ดร. ชติ เหล่าวฒันา 

ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์ อาจารยพ์ชิยั โฆษติพนัธวงศ ์
ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ผูช้่วยศาสตราจารยน์ิธ ิ บุรณจนัทร ์

ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ ดร. ธรีาพร ชยัอรณุดกุีล 
ผูอ้ านวยการส านกัสวนอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย ์ดร. โสฬส สุวรรณยนื 
ผูอ้ านวยการศูนยช์ุมชนน่าอยู ่กรงุเทพ อาจารยพ์รเทพ                           ฉตัรอภญิญาคุปต ์
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ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ต่อ) 

โรงเรียนประถมศึกษำ / โครงกำรควำมร่วมมือ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนดรุณสกิขาลยั นายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา 
ผูอ้ านวยการบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังาน 
และสิง่แวดลอ้ม 

รองศาสตราจารย ์ดร.สรินิทรเทพ เตา้ประยรู 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา นายสุวชิยั เศรษฐเสถยีร 
ผูอ้ านวยการกองคลงั นางปรญิดา เจมิจาตุผล 
ผูอ้ านวยการกองบรกิารการบรหิาร นายสมพร น้อยยาโน 
ผูอ้ านวยการกองบรกิารการศกึษา นางวราภรณ์ ตราชู 
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน ดร. วรรณา เตม็สริพิจน์ 
ผูอ้ านวยการส่วนคดัเลอืกนักศกึษา นางสาวสุวรรณา เจยีมกจิจาเวโรจน์ 
ผูอ้ านวยการส่วนทะเบยีนและประเมนิผล นางอาภากร ผดุงสตัยวงศ ์
ผูอ้ านวยการส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล นางญาณี ศรแีสน 
ผูอ้ านวยการส่วนอาคารและสถานที่ นายประพนธ ์ เรอืงวุฒชินะพชื 
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักบณัฑติศกึษาและ
กจิการนานาชาต ิ

นายรุง่ฤทธิ ์ หวงัอารยี ์

รกัษาการผูอ้ านวยการโครงการวจิยั
มหาวทิยาลยั 

นางสุนิตย ์ เทพไพฑรูย ์

หวัหน้าศูนยน์วตักรรมนโยบาย ดร. วรรณา เตม็สริพิจน์ 
ผูจ้ดัการศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน 
สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุชาดา ไชยสวสัดิ ์

หวัหน้างานพยาบาล นางสริพิร จกัรวาลพทิกัษ์ 
 

1.5 จ ำนวนหลกัสตูร และจ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนหลกัสตูร 

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

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

  มจธ. มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 150 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี 45 หลกัสูตร หลกัสูตร
ระดบัปรญิญาโท 74 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 31 หลกัสตูร  
 จ ำนวนนักศึกษำ 

มจธ. มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 17,898 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 12,005 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 5,154 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 739 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในรุ่น
ปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 3,832 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2,551 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
1,200 คน และระดบัปรญิญาเอก 72 คน  
 

1.6 จ ำนวนอำจำรยแ์ละบคุลำกร 
มจธ. มบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 2,200 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏบิตัิ

หน้าทีด่า้นการสอน/การวจิยั จ านวน 866 คน และปฏบิตัหิน้าทีส่ายสนบัสนุนจ านวน 1,334 คน  
 

1.7 ข้อมลูพื้นฐำนโดยย่อเก่ียวกบังบประมำณและอำคำรสถำนท่ี 
 งบประมำณ 

มจธ. มรีายรบัรวมทัง้สิ้น 3,466.89 ล้านบาท โดยมรีายรบัที่ส าคญั ได้แก่ รายรบัจากเงนิอุดหนุนของ
รฐับาล 1,278.24 ล้านบาท รายรบัจากโครงการวจิยัแหล่งทุนภายนอก 406.24 ล้านบาท รายรบัจากการบรกิาร
วชิาการ 433.50 ลา้นบาท และรายรบัจากค่าเล่าเรยีน 965.23 ลา้นบาท  

อำคำรสถำนท่ี 
มจธ. มพีืน้ทีด่ าเนินการรวม 4 แห่ง ไดแ้ก่ พืน้ทีบ่ำงมด พืน้ทีบ่ำงขนุเทียน ศนูยบ์ริกำรทำงกำร

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

มจธ. บางมด ตัง้อยู่เลขที ่126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 
134 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา เป็นพืน้ทีเ่ช่าส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์เริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2503  
ประกอบดว้ยอาคารจ านวน  39 หลงั (รวมอาคารย่อย 2 หลงั) จากเดมิ 41 หลงั แต่ไดด้ าเนินการรือ้ถอนไป 2 หลงั 
คอื อาคารวศิวกรรมอุตสาหการ 2 และอาคารวศิวกรรมอุตสาหการ 3 ปจัจุบนัมพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 306,638.05 ตาราง
เมตร มจธ.บางมดถอืเป็นพื้นที่หลกัและศูนย์กลางในการบรหิาร/จดัการ และการจดัการเรยีนการสอนของ
มหาวทิยาลยั 

ในส่วนของการก่อสรา้งอาคารใหม่ ณ มจธ. บางมด ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งในปี 2554 ไดแ้ก่ 
“อำคำรท่ีจอดรถ” มลีกัษณะเป็นอาคารสูง 14 ชัน้ (High-rise Building) พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกที่
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ทนัสมยั ประกอบดว้ย Student Plaza รา้นอาหาร รา้นคา้ ไปรษณยี ์ธนาคาร สถานทีจ่บัจ่ายสนิคา้ และสถานที่
ออกก าลงั ฯลฯ มแีผนว่าจะก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2555 รวมถงึการก่อสรา้ง “อาคารปฏิบติัการพื้นฐาน” ในพืน้ที ่
7 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ซึง่เป็นทีด่นิใหม่ทีม่หาวทิยาลยัจดัซือ้เพื่อรองรบัการขยายตวัของมหาวทิยาลยั พรัง่
พรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบถว้นตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัในระดบัสากล มแีผนว่าจะก่อสรา้งเสรจ็
ในปี 2555 เช่นกนั 

มจธ. บางขนุเทียน ตัง้อยู่เลขที่ 49 ซอยเทยีนทะเล 25 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150 เป็นพื้นท่ีขยายของ มจธ. บางมด ห่างจาก มจธ. บางมด ประมาณ 10-12
กโิลเมตร เป็นทีร่าชพสัดุพืน้ที ่200 ไร่ เริม่การใชพ้ืน้ทีต่ ัง้แต่ปี 2543 ปจัจุบนัมอีาคารตามแผนแม่บทในระยะแรก
จาก 3 ระยะ จ านวน 15 หลงั พืน้ทีใ่ชส้อย 109,303.88 ตารางเมตร  

ทัง้นี้ ในปี 2554 มจธ. บางขุนเทยีน ไดด้ าเนินการก่อสรา้งอำคำรศูนยกี์ฬำ มจธ.บำงขนุเทียน (Sport 
Complex) แลว้เสรจ็ เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2554 ปจัจุบนัไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัและประชาชน
ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัเข้าใช้บรกิารได้  ส่วนกำรก่อสร้ำงอำคำรวิจยัและนวตักรรมกระบวนกำร
ชีวภำพ จ านวน 1 หลงั ซึ่งได้รบังบสนับสนุนจากรฐัในโครงการแผนปฏบิตัิการไทยเข้มแขง็ 2555 ฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิระยะทีส่อง (2553-2554) จ านวน 360 ลา้นบาท มแีผนว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม 2555 
 ในส่วนของศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี ตัง้อยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ีมพีืน้ทีร่วมทัง้สิ้น 1,117 ไร่ มหาวทิยาลยัไดร้บัความร่วมมอื
จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการใหค้ าปรกึษาแผนแม่บท และร่วม
วางแนวคดิหลกั  

ศูนย์บรกิารทางการศึกษาราชบุรีมอีาคารที่ก่อสร้างและใช้งานแล้วจ านวน 6 หลงั (รวมอาคารย่อย 4 
หลงั) ได้แก่ อาคารบรกิารวชิาการพร้อมที่พกั (ปฐมาคาร) อาคารหอพกั อาคารห้องน ้า เรอืนเพาะช า อาคารเก็บ
ของ และอาคารเรอืนเพาะเหด็ มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 2,658.08 ตารางเมตร 

ในปี 2554 ศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุรี ได้มกีารพฒันาโครงสรา้งทางกายภาพต่างๆ ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากรฐัภายใต้แผนปฏบิตัิการไทยเข้มแขง็ 2555 วงเงนิจ านวน 400 ล้านบาท จ านวน 8
รายการ โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553 ทุกรายการ ไดแ้ก่ 

1. อาคารเรยีนรวม 1 หลงั 
2. อาคารวจิยัและบรกิาร 1 หลงั 
3. อาคารปฏบิตักิาร 1 หลงั 
4. อาคารหอประชุม 1 หลงั 
5. อาคารหอสมดุ 1 หลงั 
6. สนามกฬีากลางแจง้  
7. ถนนสญัจรสายหลกั 
8. งานสาธารณูปโภค 1 ระบบ 

 ส่วนพื้นที่ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง เป็นพื้นที่เช่าด าเนินการที่มหาวิทยาลยัจดัให้เป็น
ศูนยบ์รกิารวชิาการใจกลางย่านธุรกิจ และตัง้อยู่บนถนนสาทร ตรงขา้มโรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีน (ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าบทีเีอสสุรศกัดิ)์ มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 4,258.82 ตารางเมตร 
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 จุดประสงค์หลกัของการจดัตัง้เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง ถ่ายทอด และบรกิารวชิาการแก่สงัคม ให้แก่
บุคคลทัว่ไป ดว้ยการสรา้งใหเ้ป็นสถานทีน่ัดพบ (Meeting Place) ส าหรบัแลกเปลีย่นความรู ้ประสบ- การณ์ และเน้น
ใหเ้ป็นสถานทีใ่นการด าเนินกจิกรรมใน 4 กจิกรรมหลกั คอื 

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

Market)  
4. จดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป 
นอกจากการใชจ้ดักจิกรรมดงักล่าวแลว้ ในปจัจบุนัศูนยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืงยงัเป็นเป็นสถานที่

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

การเลือกจดัตัง้ศูนย์ฯ ให้อยู่ในย่านธุรกิจดงักล่าว เพื่อเป็นการช่วยส่งเสรมิให้บุคคลภายนอกและ
ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ สามารถเดนิทางมาตดิต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยั
ได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทัง้ยงัช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จกัของนักเรียน 
นกัศกึษา นกัธุรกจิ และประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง 

ปจัจุบนัเพื่อให้มหาวทิยาลยัมพีื้นที่ถาวรเป็นของมหาวทิยาลยัเอง มหาวทิยาลยัจงึได้เริม่วางแผนการ
ก่อสรา้ง “โครงกำร KMUTT City Center” ขึน้ ณ บรเิวณถนนกรงุธนบุร ีใกลส้่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีน
ใหญ่ในพืน้ทีใ่หม่ทีไ่ดม้กีารจดัซือ้ไว ้โครงการ KMUTT City Center ถอืเป็นมติใิหม่ของวงการการศกึษาทีต่้องการ
เชื่อมโยงโลกแห่งการเรยีนรูก้บัสงัคมเขา้ด้วยกนัอย่างลงตวั พื้นทีภ่ายในอาคารนอกจากจะเป็นพื้นทีส่่วนการ
เรยีนรูแ้ลว้ยงัจะประกอบดว้ย พืน้ทีร่า้นคา้ พืน้ที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องสมุด ฯลฯ ซึง่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา และประชาชนทัว่ไปที่ต้องการพฒันาตวัเองให้มศีกัยภาพมากขึ้น และจะเป็น
ศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยัต่อไปในอนาคต 
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ 

ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2554 
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องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพฒันาแผน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร
ทางดา้นวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกจิหลกัสถาบนัอุดมศกึษา
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินการของสถาบนั เพื่อใหส้ถาบนัด าเนินการสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ สถาบนัต้องก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยทุธแ์ละแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
สถาบนัในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพจิารณาอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้นของสถาบนัแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงหลกัการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ยทุธศาสตรด์า้นต่าง ๆ ของชาตริวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมชาติ  และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถาบนัเป็นไปอยา่งมคีุณภาพ เป็นทีย่อมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดัท าแผนกกลยุทธท์ี่สอดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร

สถาบันและได้ร ับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบญัญตัสิถาบนัตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551–2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตัิการประจ าปีครบ 4พนัธกิจ คอื ด้านการ

เรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางดา้นวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4พนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล

ต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
มจธ.มรีอบระยะเวลาในการจดัท าแผนกลยทุธท์ุกๆ5 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ จะเป็นปี

สุดทา้ยของแผนกลยทุธฉ์บบัที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และในระหว่างปีนี้ไดม้กีารจดัท าโดยใชก้ลไกต่างๆ ดงั
รายละเอยีดดา้นล่าง เพื่อจดัท าแผนกลยุทธฉ์บบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 ในการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ครัง้นี้ซึง่ก็
เป็นเหมอืนกนัทุกๆ ครัง้ที่ผ่านมา กล่าวคอืเป็นการจดัท าแผนกลยุทธ์ฯ ที่เน้นการมสี่วนร่วมของประชาคม 
มจธ. ทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะของหลายฝ่าย เช่นคณะวิชา/ส านักต่างๆ ตลอดจน
ผูป้ฏบิตังิานมาพจิารณา และในปี 2554 ก็เช่นเดยีวกนั มหาวทิยาลยัใช้กลไกการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ โดยให้
หน่วยงานระดบัคณะมสี่วนร่วมมากขึน้โดยกองแผนงานซึง่น าโดยรองอธกิารบดฝี่ายแผนและสารสนเทศไดจ้ดั
ให้มกีารให้ความรู ้มกีารหารอื ตลอดจนแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นรายคณะและร่วมกนัจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อ
เป็นกรอบแผนกลยทุธ ์ฯ ฉบบัที ่11 การด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวท าใหใ้นการจดัท าแผนกลยุทธ ์ฯ ฉบบัที ่
11 มคีวามครอบคลุม มคีวามเชื่อมโยง และมคีวามชดัเจนมากขึน้ 

  
1. มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสถาบนัและได้รบัความเหน็ชอบจากสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรชัญาหรือปณิธาน
และพระราชบญัญติัสถาบนัตลอดจนสอดคล้องกบัจดุเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบอดุมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551–2554) 
  มจธ. ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานทีข่บัเคลื่อนองคก์รดว้ยแผนกลยุทธ ์ซึง่ต้องมกีาร
น าแผนกลยุทธ์นัน้ๆ ไปสู่การปฏบิตัิ และมกีารติดตามและประเมนิผลตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยทราบและมัน่ใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถท างานได้ตามแผนกลยุทธ์และหรอืมปีญัหาและ
อุปสรรคใดๆ บา้งหรอืไม ่จงึท าใหม้กีารตดิตามการท างานตามแผนเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่อง 
 การท างานโดยใช้แผนเป็นตวัขบัเคลื่อนองค์กรนัน้ (มหาวทิยาลยัมแีผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ
ยาว 15 ปี พ.ศ.2549 – 2563 หรอืทีเ่รยีกว่าKMUTT Roadmap 2020) โดยเริม่จากการถอดแผนพฒันาฯ 15 ปี 
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวที่ได้รบัอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย เมื่ อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2549 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) มาเป็นแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
และในปีงบประมาณ 2554 นี้ไดม้กีารจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 ซึง่กค็อืช่วงหา้ปีทีส่อง
ของแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาวนัน่เอง โดยเน้นกระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากร และจดัใหม้ปีระชุม
หารอื/ระดมสมอง เพื่อจดัท าแผนกลยุทธฯ์ 5 ปี ผ่านทีป่ระชุมต่างๆ ในมหาวทิยาลยัไดแ้ก่ การประชุมผูบ้รหิาร
ระดบัสูงคณะกรรมการประสานงานบรหิารคณะกรรมการสภาวชิาการและไดร้บัอนุมตัแิผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2550 – 2554) จากสภามหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2550 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2)โดยมี

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
8 ขอ้ 
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รายชื่อผูม้สี่วนร่วมการประชุมประมาณ 200 คน (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3) ส าหรบัแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 
พ.ศ. 2555-2559 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.4) ซึง่มจี านวนผู้
มสี่วนร่วมในการประชุมต่างๆ ตลอดเวลาของการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 ประมาณ 
150 คน  
 การจดัท าแผนกลยุทธ์ฯ ฉบบัที่ 10 และแผนกลยุทธ์ฯ ฉบบัที่ 11 นี้ มจธ. ได้ศกึษาปจัจยัต่างๆ 
วเิคราะหส์ถานการณ์แวดลอ้มทีส่่งผลกระทบต่อมหาวทิยาลยั ปจัจยัภายในและภายนอก รวมถงึการเชื่อมโยง
ทศิทางการพฒันา นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.5) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 และแผนพฒันาระดบัประเทศอื่นๆ ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อ
การท างานของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.1.1.6) 
 ประเด็นกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับแผนระยะยาวของ
มหาวทิยาลยั KMUTT Roadmap 2020 และแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) ในทีน่ี้ขอ
ยกตวัอยา่งประเดน็ส าคญัไดแ้ก่  

ก. ในกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว ฉบบัที ่2 ระบุถงึกรอบการพฒันาอุดมศกึษาไดห้ลายประการ 
เช่น การพฒันานกัศกึษาแบบบรูณาการ คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเรยีนรู ้
การจดัการศึกษา Liberal Arts เป็นต้นซึ่งมหาวทิยาลยัน ากรอบดงักล่าวมาเป็นแนวทางการพฒันาตาม
เป้าหมายมหาวทิยาลยั เป้าหมายที ่1 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนมกีารก าหนดมาตรการ
ดงันี้ การพฒันาระบบการเรยีนการสอนให้มปีฏสิมัพนัธท์ุกระดบั (Interaction) การบูรณาการ (Integration) การ
เรยีนการสอน วจิยั และบรกิารวชิาการ การสร้างนวตักรรม (Innovation)ด้านการเรยีนการสอนและวจิยัการ
สรา้งความสนใจ ใฝ่เรยีนรู ้(Intention) และการสรา้งและพฒันาสื่อและแหล่งเรยีนรู ้นอกจากนี้มจธ.น ากรอบ
แผนระยะยาวดงักล่าวมาเป็นแนวทางการพฒันาตามเป้าหมายมหาวทิยาลยัเป้าหมายที ่3 การสรา้งบณัฑติและ
บุคลากรที่มคีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์มกีารก าหนดมาตรการดงันี้ เพิม่ความหลากหลายของศาสตร์ ศลิปะ 
วฒันธรรม ดนตร ีและกฬีา ส่งเสรมิให้นักศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิในชุมชน ทอ้งถิน่ อุตสาหกรรม 
หรอืต่างประเทศ ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมผ่านกระบวนการเรยีนการสอน วจิยัและการท างานแก่บุคลากรและ
นกัศกึษาและกจิกรรมนอกหลกัสตูร   

ข. การพฒันาขดีความสามารถเพื่อการแข่งขนัระบบวจิยัและนวตักรรม ซึ่งมหาวทิยาลยัน ากรอบ
ดงักล่าวมาเป็นแนวทางการพฒันาตามเป้าหมายมหาวทิยาลยั เป้าหมายที ่2 การสรา้งความเป็นเลศิทางดา้น
วชิาการและวจิยัมกีารก าหนดมาตรการดงันี้ การบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อพฒันาความเป็นเลศิเชงิสห
วทิยาการ (Multidisciplinary) การปรบัปรงุวธิกีารท างาน การเรยีนการสอนและวจิยัแบบ Program Based หรอื
การรวมกลุ่มการท างานทีเ่รยีกว่า Cluster 
 เช่นเดยีวกบัการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 นี้ มหาวทิยาลยัถอืว่าเป็นการถอดแผนพฒันาระยะ
ยาว 15 ปี ช่วงห้าปีที่สองของแผนฯ ซึ่งต้องมีการทบทวนการท างานที่ผ่านมาคอืการประเมนิแผนกลยุทธ์ฯ 
ฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550-2554 ระยะครึง่แผน และรายงานผลด าเนินงานประจ าปี (ปี 2553 และ ปี 2554) ซึง่มกีาร
ก ากบัและตดิตามการด าเนินงานตามแผนฯ โดยในแผนกลยุทธ์ฯ ฉบบัที่ 11 นี้ มหาวทิยาลยัการก าหนด
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เป้าหมายการพฒันาได ้6 ดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 และกรอบการ
พฒันาในแผนพฒันาระยะยาว 15 ปีของ มจธ.  
  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
 ส าหรบัการจดัท าแผนกลยุทธฉ์บบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ซึง่จดัท าในปีงบประมาณ 2554 ยงัคงใชก้ลไกการมสี่วนร่วม โดยเฉพาะการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ 
มจธ. ฉบบัที่ 11 ตามเป้าหมายหลกั 6 ด้าน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม โดยมผีู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
คณบดแีละผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก ผู้แทนอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ เป็นคณะท างาน โดยมผีู้บรหิารระดบัสูง
เป็นทีป่รกึษา และมบีุคลากรจากกองแผนงานเป็นทมีเลขานุการรวมทัง้สิน้ 102 คน (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1)  
การจดัตัง้คณะท างานซึ่งเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาร่วมกนัท างานเพื่อที่จะให้ผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้ เขา้ใจและน ากรอบทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัตามแผนฯ ไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อจดัท าแผน
กลยทุธฯ์ ของหน่วยงานทีต่อ้งสอดคลอ้งกบัทศิทางแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 และแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ
ยาว 15 ปี ของมหาวทิยาลยั  
 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลยั (อธิการบดีและรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบรหิาร) มีการให้
นโยบาย กรอบทศิทางของแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 และมกีารท าความเขา้ใจหลกัการและ
แนวทางการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 1+2 เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 
1.1.2.2)   
 นอกจากนี้ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัได้ถ่ายทอดและท าความเขา้ใจการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ 
ด้วยการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 1+2 ด้วยการเดนิสายไปพบผู้บรหิารหน่วยงานทุก
หน่วยงานระดบัคณะ ส านักและสถาบนั เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ
ประจ าปี 1+2 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ 5 ปีของมหาวทิยาลยัและให้หน่วยงานจดัท าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณโดยตอ้งค านึงถงึแผนกลยุทธฯ์ เป็นส าคญั (เอกสารหมายเลข 1.1.2.3)   
 มจธ. มีนโยบายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม มจธ.จึงจัดให้มีการประชุมระดมสมองเชิง
ปฏบิตักิาร ซึง่จดัต่อเนื่องทุกๆ 2-3 เดอืน ในชื่อโครงการ 6+1 Flagships ซึง่เป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอด
วิสยัทศัน์ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวคิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัมคีวามเข้าใจและ
รบัทราบทศิทางการพฒันาตามแผนฯและเตรยีมความพร้อมและปรบัตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้การ
ประชุมระดมสมองดงักล่าวไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมประชุมไว ้3 Tracks ดงันี้ Track 1 เน้นบุคลากรสาย
วชิาการและผู้บรหิาร Track 2 เน้นบุคลากรสายสนับสนุนและ Track 3 เน้นกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholders) (เอกสารหมายเลข 1.1.2.4)  
 ประเดน็ตวัอยา่งจากเป้าหมายแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) เป้าหมายที ่1 
การพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนและเป้าหมายที ่3 การสรา้งบณัฑติและบุคลากรทีม่คีวามเป็น
คนอย่างสมบูรณ์   มจธ.ไดจ้ดัประชุมระดมสมองผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง ในชื่อโครงการ 6+1 Flagships Track 1 ถงึ 
Track 3 จนน าไปสู่การปฏบิตัใินโครงการ “การพฒันาคุณภาพบณัฑติตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง มจธ. 
(KMUTT Qualification Framework : KMUTT QF) ” ของโครงการ6+1 Flagships Track 1 และโครงการ “การ
ระดมความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าผูป้กครองและชุมชน” ของโครงการ 6+1Flagships Track 3 (เอกสารหมายเลข 
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1.1.2.5 – 1.1.2.6) ซึง่การพฒันานักศกึษาในยุคปจัจุบนั ต้องเน้นทัง้ในด้านวชิาการ ทกัษะในหอ้งเรยีน การ
สรา้งความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั ชุมชน สงัคม โดยผ่านกจิกรรมชุมชนในการพฒันานักศกึษาใหม้สี่วน
รว่มกบัสถานประกอบการควบคู่กนัไปดว้ย   
 

 3. มีกระบวนการเปล่ียนแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางด้านวิชาการ และการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 มจธ. จดัท าแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ฯ ฉบบัที ่10 และการจดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 ดงัทีก่ล่าว
มาขา้งต้นแลว้นัน้ และเมื่อมรีฐับาลชุดใหม่กม็กีารจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ.2551 – 2554 และจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 (รฐับาลคุณยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร)ี เพื่อใชเ้ป็นแผนการ
ด าเนินงานในระยะ 4 ปี ภายใต้กรอบนโยบายของรฐับาล (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1- 1.1.3.2)และสอดคลอ้ง
กบักรอบทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี (KMUTT Roadmap 2020) จากแผนฯ ดงักล่าว
ขา้งต้น มหาวทิยาลยัไดถ้อดมาเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าซึง่มหาวทิยาลยัได้ปรบัมาเป็นแผน
ด าเนินงานและงบประมาณประจ า เป็นแบบแผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2 ซึง่จะครอบคลุมภารกจิหลกั
ของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ยการจดัการเรยีนการสอน งานสนับสนุนการเรยีนการสอน งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ และท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และภารกจิเพื่อผลกัดนัวสิยัทศัน์หรอืผลกัดนัแผนกลยทุธ์  
 โดยการจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี มหาวทิยาลยัก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
จดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าและแผนล่วงหน้าอกี 2 ปี (เอกสารหมายเลข1.1.3.3)  ทีส่อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 และ แผนกลยุทธ์ฯ ฉบบัที่ 11 และจดัท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี จ าแนกตามแผนงานหรอืภารกิจหลกัของ มจธ. แบ่งเป็นแผนงานผลติบณัฑติ แผน
งานวจิยัและบรกิาร แผนงานบรกิารวชิาการ แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม แผนงานวสิยัทศัน์หรอื
แผนด าเนินงานเพื่อผลกัดนักลยทุธฯ์ ทีก่ าหนดไวใ้นแผนกลยุทธฯ์ และแผนงานสนับสนุนการผลติบณัฑติ ซึง่มี
แผนงานย่อย ไดแ้ก่ งานบรหิารทัว่ไปมหาวิทยาลยัเป็นแผนการท างานของส านักงานอธกิารบดี มจธ. บางขุน
เทยีน และ มจธ. ราชบุร ีและแผนงานในกลุ่ม Knowledge and Learning Cluster ทัง้นี้แผนงานดงักล่าวจะเน้น
แผนงานของส านักหอสมุดส านักคอมพวิเตอร ์และสถาบนัการเรยีนรู้พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายผลผลติแต่ละ
แผนงานหลกั ทัง้นี้ ไดย้กตวัอยา่ง เอกสารแผนของคณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์(เอกสารหมายเลข1.1.3.4)  
 

4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือ
วดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 มหาวทิยาลยัก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554)  
จ าแนกตามเป้าหมายหลกัของมหาวทิยาลยั 6 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(1) พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน 
(2) การสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการและวจิยั 
(3) การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์  
(4) การปรบัโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ  
(5) การเพิม่และใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(6) สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการพฒันาความเป็นสากล  
 ในระดับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554) ซึ่งเป็นแผนฯ ที่หน่วยงานที่ได้ร ับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครฐัต้องด าเนินการจดัท าแผนฯ นี้ โดยแผนดงักล่าวจะต้องสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรฐับาล ทัง้นี้ มจธ. ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิาร 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) ซึง่มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดตวัชีว้ดัแยก
ตามผลผลติหลกั (ตามค าของบประมาณแผ่นดนิ) สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบั
ที ่10 (พ.ศ.2550-2554) เนื่องจากช่วงเวลาของแผนฯ ทัง้สองทบัซอ้นกนัการก าหนดค่าเป้าหมายทัง้เชงิปรมิาณ 
คุณภาพ เวลา ต้นทุน จ าแนกตามผลผลิต จงึเป็นการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารค าของบประมาณ
แผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) และมหาวิทยาลยัน างบประมาณแผ่นดินรวมกับเงนิรายได้ มาจดัท า
แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี มกีารก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อวดั
ความส าเรจ็ตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีตามแผนกลยทุธ ์(เอกสารหมายเลข 1.1.3.3)   
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ  
 ในแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2554 มจธ. ไดด้ าเนินงานตามพนัธกจิหลกัๆ 4 ดา้น 
คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  โดยมจธ. ไดก้ าหนด
เป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยัตามแผนฯ เพื่อให้การท างานตามพนัธกจิเป็นไปตามวสิยัทศัน์ที่ก าหนดไว ้
อย่างไรก็ดใีนการก้าวเดนิตามทศิทางที่ มจธ. ต้องการนัน้ หน่วยงานภายในของ มจธ. ต้องด าเนินงานให้
สอดคล้องกบัแผนของมหาวทิยาลยัด้วยเช่นกนั ซึ่ง มจธ. ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนปฏบิตัิงาน
ประจ าปี แยกตามแผนงาน/ภารกจิหลกั และก าหนดเป้าหมายผลผลติแยกรายเดอืน(เอกสารหมายเลข1.1.5.1) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและสะดวกต่อการตดิตามความก้าวหน้าและประเมนิผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา   
 มจธ. มวีธิกีารติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในโดยผ่านกลไกการรายงานผลการ
ด าเนินงานปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็นรายงานผล 6 เดอืน และรายงานผลทัง้ปี 12 เดอืน โดยคณบด/ีผูอ้ านวยการ
ส านักหรอืสถาบนั จะรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ช่วยให้ผูบ้รหิารมจธ.
รบัทราบความก้าวหน้า ปญัหา และอุปสรรคการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรบัการ
ปรบัปรุงแผนและกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้กลไกการรายงานผลการด าเนินงานเป็นเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มรบัฟงัการรายงานผล (เอกสารหมายเลข 1.1.6.1)   
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา  
 มจธ. ก าหนดให้มกีารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข 
1.1.7.1) ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาเชงิกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่10 (ปี 2550-2554) โดย มจธ. ต้องน าเสนอผล
การด าเนินงานตามแผนฯ ทุกๆสิ้นปี ต่อสภามหาวทิยาลยัในช่วงต้นปีงบประมาณถดัไป อย่างไรก็ตามในการ
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เสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าซึง่มหาวทิยาลยัต้องเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัภิายในเดอืน
กนัยายนของทุกปี เพื่อทีจ่ะไดใ้ชง้บประมาณไดท้นัทเีมื่อเริม่งบประมาณประจ าใหม่ กต็้องมกีารรายงานผลการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงนิในปีมีผ่่านๆ มา และรวมทัง้ผลด าเนินงานและผลการใชง้บประมาณรายจ่าย
ประจ าปีประมาณ 9 - 10 เดอืน ตวัอย่างเช่น ในการขออนุมตัแิผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2555 
(เอกสารหมายเลข 1.1.7.2)  
 มจธ. ได้ด าเนินการประเมนิแผนพฒันาเชงิกลยุทธ ์ฉบบัที ่10 ระยะครึง่แผน (พ.ศ.2550 - 2552)
รายงานต่อคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครัง้ที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.7.3) โดยปกติการประเมนิแผนกลยุทธ์ฯ จะด าเนินการสองครัง้ กล่าวคือเมื่อด าเนินการได้
ประมาณ 2-3 ปี จงึด าเนินการประเมนิผลระยะครึ่งแผนฯ ซึ่งมหาวทิยาลยัได้ด าเนินการดงักล่าวแล้วข้างต้น 
มจธ. ไดน้ าผลการประเมนิระยะครึง่แผนฯ ไปปรบัปรุงแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 - 2554) และได้
จดัท าแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่10 พ.ศ.2550 - 2554 (ฉบบัปรบัปรุง) ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานในครึง่แผน
หลงั (เอกสารหมายเลข 1.1.7.4) ตลอดจนน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ประกอบการจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) และมกีารรายงานผลด าเนินงานตามแผนและเสนอสภามหาวทิยาลยัทุกปี 
 นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรอืประเดน็ยุทธศาสตรท์ีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากปจัจยัภายนอกที่คาดว่าจะมผีลกระทบกบัการด าเนินงานของ มจธ.โดยผ่านกลไก
การน าเสนอและระดมสมองระหว่างกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้บรหิารในการประชุม Retreat ซึ่งจดั
ประชุมเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการท างานและศกึษาแนวทางการพฒันาในอนาคต 
โดยการประชุม Retreat แต่ละครัง้ มจธ.จะไดร้บัแนวทางและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
และผู้บรหิารจะน าผลนัน้มาปรบัปรุงและทบทวนกระบวนการท างานตามแผนการด าเนินงานของมจธ. อย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.1.7.5) 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผน     
กลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี  
 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ในการประชุม Retreat ของปี 2554 ทีจ่ดั
ประชุมปีละ 2 ครัง้นัน้ มจธ.ได้น าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรบัปรุงแผนพฒันามหาวทิยาลยัในด้านต่างๆอาท ิ
ครัง้ที่ 1 เป็นเรื่องของยุทธศาสตรว์จิยัของ มจธ. ไดต้ัง้เป้าหมายไว ้3 ดา้นไดแ้ก่ ด้าน Research Excellence  
ดา้น Research Relevance และด้าน Research Governance และครัง้ที่ 2 เป็นเรื่อง สรา้งระบบประกนั
คุณภาพของตนเอง (KMUTT’s TQM Model) เน้นนโยบายการจดัการทีเ่ขม้แขง็ในทศิทางเดยีวกนั โดยเน้น
ลูกคา้ เน้นกระบวนการดา้นคน ใหเ้ป็นไปแนวทาง Kaizen และ PDCA กบั DPSR (Design, Produce, Sale, 
Research)  นอกจากนี้ยงัข้อเสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยัในเรื่องของแผนพฒันา มจธ.ราชบุร ี (หรอื
ศูนยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร)ี โดยให้มหาวทิยาลยัน ามาปรบัปรุงแผนพฒันา มจธ.ราชบุรใีหช้ดัเจนเพิม่ขึน้ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.7.5) อยา่งไรกต็าม มหาวทิยาลยัไดน้ าประเดน็ทัง้ในเรื่องของ ยุทธศาสตรว์จิยั มจธ.และ
การประกนัคุณภาพ  มาเป็นกรอบหนึ่งของการพฒันาในแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ต่อไป  
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน [8 ขอ้ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1.1.1.1 แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2549 – 2563 KMUTT Roadmap 

2020 
1.1.1.2 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) หน้า 79 
1.1.1.3 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) หน้า 83-90 
1.1.1.4 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555 – 2559)  
1.1.1.5 แผนภูมคิวามเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์ฉบบัที ่10 
1.1.1.6 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  มจธ. หน้า 5-22 การวิเคราะห์

สถานการณ์แวดลอ้ม  
1.1.2.1 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555 – 2559) หน้า 73-74 กระบวนการจดัท าแผน

กลยทุธแ์ละการถ่ายทอด 
1.1.2.2 เอกสารการท าความเข้าใจหลกัการและแนวทางการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ

ประจ าปี 1+2 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2554 
1.1.2.3 สรปุรายงานการเดนิสายทมีบรหิาร รว่มกบัคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี

สรปุการหารอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัคณะวทิยาศาสตร ์
สรปุรายงานการเดนิสายทมีบรหิาร รว่มกบัคณะพลงังานและวสัดุ  

1.1.2.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 6+1Flagships ประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 
30 กนัยายน 2554)  

1.1.2.5 สรุปผลการประชุม โครงการ 6+1Flagships Track 1 “การพฒันาคุณภาพบณัฑติตาม
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง มจธ. (KMUTT Qualification Framework : KMUTT QF)”  

1.1.2.6 สรุปผลการประชุม โครงการ 6+1FlagshipsTrack 3 เรื่อง “การระดมความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่า
ผูป้กครองและชุมชน” 

1.1.3.1 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ.2551 – 2554 หน้า 4 
1.1.3.2 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ มจธ. พ.ศ.2555 – 2558   
1.1.3.3 แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 

2557   
1.1.3.4 แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวทิยาศาสตร ์
1.1.4.1 เอกสารงบประมาณ ฉบบัที ่3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หน้า 56 - 70 
1.1.5.1 แผนปฏบิตักิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวทิยาศาสตร ์ 
1.1.6.1 ตวัอยา่งรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
1.1.7.1 รายงานผลการด าเนินงานของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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1.1.7.2 แผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 
2557   

1.1.7.3 รายงานการประเมนิแผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์ฉบบัที ่10 ระยะครึง่แผน (พ.ศ.2550 -2552) 
1.1.7.4 แผนพฒันาเชงิกลยทุธฯ์ ฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550 - 2554 (ฉบบัปรบัปรงุ)  
1.1.7.5 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ.หน้า 106 - 112 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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องคป์ระกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
 

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

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
3. ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบ

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

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

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

กบัวชิาชพีของหลกัสูตร มากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวชิาชพีทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 

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

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

 

หมายเหต ุ  : 
1. การนบัหลกัสตูรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ใหน้ับหลกัสูตรทีม่นีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนใน

รอบปีการศกึษาที่ท าการประเมนิ ส าหรบัการนับหลกัสูตรทัง้หมดให้นับหลกัสูตรที่ได้รบัอนุมตัใิห้เปิดสอนทุก
ระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรที่งดรบันักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลกัสูตรที่สภามหาวทิยาลยัอนุมตัใิห้ปิด
ด าเนินการแลว้ 

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

3. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่ร ับผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรอื
เสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที่รบัผดิชอบบรหิารหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกนัทัง้หมดหรอืต่างชุดกไ็ด้ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 1.  เกณฑท์ัว่ไป  
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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2.  เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ         

ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรงุหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  มจธ. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และหลกัสูตรปรบัปรุง  ตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และไดจ้ดัท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี เรื่อง 
ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)  
ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2554 หลกัสูตรใหม่  และหลกัสูตรปรบัปรุง ได้มกีารด าเนินการตามระบบที่ไดก้ าหนดไว ้
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 
 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มจธ. มีระบบและกลไกการยุบรวมหรือการปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และไดจ้ดัท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรื่อง ระบบ
และกลไกของการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1)  ทัง้นี้ 
ในปีการศกึษา 2554 ไดม้กีารปิดหลกัสตูรตามระบบทีไ่ดก้ าหนดไว ้(เอกสารหมายเลข 2.1.2.2) 
 

3. ทุกหลกัสตูรมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน กรณีท่ี
หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา” ท่ีก าหนดในภาคผนวก ค ส าหรบัหลกัสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รบัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรบัปรุงท่ียงัไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548) 
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  ในปีการศึกษา 2554   มจธ. มีหลกัสูตรระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา จ านวน 141 
หลกัสูตร  โดยในปีดงักล่าว มจธ. ได้จดัท าหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ครบทุกหลกัสตูร  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1) 
 

4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคมุก ากบัให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ  
2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสตูร 
 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541  มกีารก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั ในการควบคุมก ากบัให้มกีารด าเนินการ
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิโดยคณะอนุกรรมการวชิาการจะท าหน้าที่กลัน่กรองหลกัสูตรทุกหลกัสูตรก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4.1 - 2.1.4.2)    
  กรณีหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิทุกหลกัสูตรมกีารควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้
แรกและอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีท้ีก่ าหนดในแต่และปี โดยระบุไวใ้น มคอ. 2 หมวดที ่7 การประกนั
คุณภาพของหลกัสตูร  “ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา” ดงันี้ 
 ขอ้ 1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร   
 ข้อ 2.  มรีายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวชิา(ถา้ม)ี   
 ขอ้ 3.  มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา   
 ขอ้ 4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 
 ขอ้ 5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั         
ปีการศกึษา 
 

5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคมุก ากบัให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสตูร 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 5 บทที ่2 

มจธ. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการใหค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 
3  และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในขอ้ 4  โดยใน มคอ.2   หมวดที ่1 ขอ้ 7 มกีาร
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ และขอ้ 12 การพฒันาหลกัสตูร  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1)    
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
 7. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
  มจธ. มหีลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 105 หลกัสูตร  จ าแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 
31 หลกัสตูร  ระดบัปรญิญาโท 74 หลกัสตูร  และระดบัปรญิญาตร ี45 หลกัสตูร (รวมหลกัสูตรทีง่ดรบันักศกึษา
และยุบรวมหลกัสูตร 9 หลกัสูตร) รวมทัง้สิน้ 150 หลกัสูตร  ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้พบว่า มจธ. มหีลกัสูตรระดบั
บณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก  และปรญิญาเอก) จ านวน 105 หลกัสูตร  คดิ
เป็นรอ้ยละ 70  ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา  (เอกสารหมายเลข 
2.1.7.1) 
 

8. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลกัสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมด
ทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
  มจธ. มนีักศึกษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท (เฉพาะแผน ก)  จ านวน 1,234 คน  และระดบั
ปรญิญาเอก จ านวน 601 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.26 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนนักศกึษาทัง้หมดทุก
ระดบัการศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.1.8.1) 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 2 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน  [ 2 ขอ้ : 1, 2 ] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.1.1.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 (หน้า 1-5) 

2.1.1.2 ขอ้มลูสรปุการด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรปีการศกึษา 2554 

2.1.2.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 (หน้า 6-7) 

2.1.2.2 ขอ้มลูสรปุการด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรปีการศกึษา 2554 
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2.1.3.1 ขอ้มลูสรปุการด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรปีการศกึษา 2554 

2.1.4.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 

2.1.4.2 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 

2.1.5.1 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 

2.1.5.2 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 

2.1.7.1 สรปุจ านวนหลกัสตูรแยกตามคณะ และระดบัการศกึษา ปีการศกึษา 2554 

2.1.8.1 สรปุจ านวนนกัศกึษาและรอ้ยละของนกัศกึษาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยั 
 

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

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 

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

 

เกณฑก์ารประเมิน :  สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ               

ปีทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

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

หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 

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

ขึน้ไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

กบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 
 

สตูรการค านวณ : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก = 
        
 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนที่ได้     =  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 100 
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หรือ 
1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา   = 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกในปีที่ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าทีม่กีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได ้
=   
 

หมายเหต ุ: 
1. คุณวุฒปิรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิี่ได้รบัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คุณวุฒขิองกระทรวงการศกึษาธกิาร กรณีที่มกีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายใน
รอบปีการศกึษานัน้ ทัง้นี้ อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้ าหรบัทีก่รณีบางสาขาวชิาชพี ทีคุ่ณวุฒิ
อื่นทีเ่หมาะสมกว่า ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2554 มจธ. มอีาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาตร ีจ านวน 24 คน วุฒปิรญิญาโท จ านวน 220 คน 
และวุฒปิรญิญาเอก จ านวน 432 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 676 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.91 เมื่อ
เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 5.325 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 63.91] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.2.1 สรปุวุฒกิารศกึษาของอาจารย ์ประจ าปี 2554 

 

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

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบั 
ปีทีผ่่านมาทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปญัญาของประเทศ และมีความรบัผิดชอบ          
ทีจ่ะต้องส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์นสถาบนัท าการศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิา
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิของสถาบนั 

 

เกณฑก์ารประเมิน :   สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

หรือ  
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทียบกับ             

ปีทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

รวมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 

และศาสตราจารยร์วมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 
 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค. และ ง 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรือ 
2) ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

รวมกนั เปรยีบเทยีบกบัทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 

สตูรการค านวณ 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 

 
 
 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                  

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

คะแนนทีไ่ด ้  =      
 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัทีผ่่านมา =   รอ้ย

ละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการในปีที่ประเมนิ ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการในปีก่อนหน้าปีทีป่ระเมนิ 

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

 
คะแนนทีไ่ด ้=  

 
  
 

หมายเหต ุ:  การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2554 มจธ. มอีาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์จ านวน 338.5 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์จ านวน 185.5 คน รองศาสตราจารย ์137 คน และศาสตราจารย ์15 คน จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 676 คน เมื่อพิจารณาเฉพาะอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย ์จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.49 เมือ่เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 3.74 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 3.74 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [รอ้ยละ 22.49] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.3.1 สรปุต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์ประจ าปี 2554 

 

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

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                        
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมา 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมาทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมแีผน

บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้างขวญัก าลงัใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันา

มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง 
5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ
6. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน       
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และ

บุคคลากรสายสนบัสนุน 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

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

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

นอกจากนี้ มจธ. จดัให้มกีารปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานใหม่ 
ท าใหไ้ดพ้บผูบ้รหิารของ มจธ. ไดร้บัฟงัขอ้มลูของ มจธ. สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีต่นเองพงึจะไดร้บั และยงัไดจ้ดัให้
นกัเรยีนทุนทีส่ าเรจ็การศกึษา และคณาจารยท์ีก่ลบัมาจากการลาศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศไดเ้ขา้พบอธกิารบดี
และผู้บรหิารอื่นๆ เพื่อรบัทราบนโยบายและหารอืร่วมกนัซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานต่อไป รวมถงึยงัใช้
กลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดบั โดยมกีจิกรรมการพฒันาบุคลากร 
ประกอบด้วยการจดัฝึกอบรม/สมัมนา การให้ทุนการศกึษา การสนับสนุนการลาศกึษาต่อ ลาดูงานและท าวจิยั
รวมทัง้การส่งบุคลากรเขา้รว่มประชุม อบรม/สมัมนา ทัง้ภายในและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2) 

ในปี 2553 มจธ.ได้ด าเนินการแต่งตัง้ “คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty 
Development KMUTT)” ทีม่วีตัถุประสงค์ในการเสนอนโยบายและแผน รวมถงึโครงการหรอืหลกัสูตรการพฒันา
คณาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. ใหม้คีวามสามารถในการเป็นครแูละนักวจิยัทีด่มีทีกัษะ ความรู ้ความสามารถที่
จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่(เอกสารหมายเลข 2.4.1.3) และจากทีป่ระชุม “คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยั
ของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัการเรยีนรูร้่วมกบัส่วนพฒันาทรพัยากร
บุคคลด าเนินการพฒันาคณาจารย์และนักวจิยัที่บรรจุตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ภายใต้โครงการพฒันา
บุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) ทีจ่ดัใหค้ณาจารยแ์ละนักวจิยัไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น
ครูและนักวจิยัที่ด ีมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่ มจีติอาสาในการบรกิารวชิาการ 
สามารถปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมการท างานของ มจธ. และเขา้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องทุกวนัพฤหสับดแีละ 
วนัศุกร ์เป็นระยะเวลา 6 เดอืน โดยเริม่ด าเนินโครงการรุ่นที ่1 ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2554 ถงึพฤษภาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1.4) 

ในปี 2554 มจธ. ได้แต่งตัง้ “คณะท างานแผนพัฒนาการศึกษา” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
การศกึษาเป็นประธาน รว่มกบัผูบ้รหิารและผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นพฒันาการศกึษาระดมความคดิเหน็ใน
การก าหนดทศิทางการพฒันาการศกึษาและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิเป็น “แผนปฏบิตักิารด้านพฒันา
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การศกึษา พ.ศ.2555-2559” และมกีลยุทธ์ที ่1 การพฒันาอาจารย ์ที่มวีตัถุประสงคพ์ฒันาอาจารยใ์ห้มคีวามรู้
และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น สอดรับการปรับเปลี่ยนและความต้องการด้านการเรียนรู้ ของนักศึกษา การ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสาร ตลอดจนการศกึษาในศตวรรษที ่21 ซึง่หมายรวมถงึ
การพฒันาคณาจารยท์างดา้นเทคนิคการสอนและการวดัผลดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.1.5)  

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

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน            
ท่ีก าหนด 

มจธ. มกีารบรหิารและการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัทัง้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด โดยใชก้ลไกของคณะท างานและคณะอนุกรรมการในการบรหิารและสนับสนุนแผน 
การพฒันาดงักล่าว กล่าวคอื มจธ. แต่งตัง้ “คณะท างานกลัน่กรองการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั”  ที่มี
หน้าที่กลัน่กรองงานด้านพฒันาบุคลากรและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์เพื่อเสนอเป็นนโยบาย และแผน
เสน้ทางการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั (Training Road Map) รวมถงึแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี 
ให้กบั “คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั” เพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั ซึ่งคณะอนุกรรมการพฒันา
บุคลากรมหีน้าทีส่นับสนุนการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ของ มจธ. ใหด้ าเนินการตามแผนที่
ก าหนดดงัที่ไดก้ล่าวในขอ้ 1 ผ่านการจดัการประชุมคณะท างานและคณะอนุกรรมการดงักล่าวขา้งต้น ทุกรอบ 
2 เดอืน ซึ่งคณะท างานและคณะอนุกรรมการจะพจิารณาผลการด าเนินการโครงการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1)  

โดยในปีทีผ่่านมาบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการบรรจุใหม่ทุกคนไดเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศ นักเรยีนทุน
ทีส่ าเรจ็การศกึษา และคณาจารยท์ีก่ลบัมาจากการลาศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศทุกคนไดเ้ขา้พบอธกิารบดี
และผูบ้รหิารอื่น ๆ และเมื่อพจิารณาการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) 
และแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปีรวมถงึบุคลากรที่ไดร้บัการพฒันาตามกลไกการพฒันาบุคลากร เพื่อให้เกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ โดยก าหนด KPI การพฒันาบุคลากร มจธ. คอื บุคลากรทุกระดบั
ต้องไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 5 วนั/คน/ปี ทัง้นี้ นับรวมหมวด Function ทีใ่หห้น่วยงานทีบุ่คลากรสงักดัเป็น
ผูด้ าเนินการ เช่น คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยจีดัโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนและการวดัผล
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.2.2) 

นอกจากนี้ “คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” 
ได้มกีารประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรหิารและสนับสนุนการพฒันาคณาจารยภ์ายใต้ “โครงการพฒันาบุคลากร
ใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS)” โดยสถาบนัการเรยีนรูแ้ละส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลได้
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รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมถงึปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ การแก้ไขปญัหา ทัง้น้ีคณะท างานฯ ยงัให้
ความเหน็และแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.2.3) 

มจธ. สนับสนุนและบรหิาร “แผนปฏบิตักิารด้านพฒันาการศกึษา พ.ศ.2555-2559” ที่มกีลยุทธ์การ
พฒันาอาจารยใ์ห้มคีวามรูแ้ละทกัษะต่างๆ ที่จ าเป็น สอดรบัการปรบัเปลี่ยนและความต้องการดา้นการเรยีนรู้
ของนักศกึษา การเปลีย่นแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสาร ตลอดจนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 
โดยใหร้องอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษาขบัเคลื่อนแผนการด าเนินงานในฐานะผูก้ ากบักลยุทธ ์และใหค้ณบด/ี
ผูอ้ านวยการ และหน่วยงานที่มภีารกจิที่สอดรบักบักลยุทธ์เป็นผู้รบัผดิชอบ ผ่านกลไกการสื่อสารแผนปฏบิตักิารฯ 
ไปยงัส่วนงานต่างๆ พร้อมกับท าความเข้าใจถึงเป้าหมายหลกั และสร้างกลไกการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นพลังร่วมในการขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.4.2.4) 

มจธ. สนบัสนุนและบรหิารระบบพีเ่ลีย้งพนักงานใหม่ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน โดยใหห้น่วยงาน
ก าหนดรายชื่อพี่เลี้ยงให้กบัคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ คดิเป็นผลส าเรจ็ 100% กล่าวคอื 
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมพีี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ ตามที่ก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2.5) จากผลส าเรจ็ที่ได้กล่าวขา้งต้นอาจจะกล่าวได้ว่า มจธ. มกีารบรหิารและให้การสนับสนุน
การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไวใ้นทุกกจิกรรม 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขสภาพท่ีดีและสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร                
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี มสีวสัดกิารสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ใีหก้บัคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน  โดยงานพยาบาล  สงักดัส านักงานอธกิารบดรีบัผดิชอบดา้นสุขภาพและอนามยั  และมี
งานสวสัดกิาร  สงักดัส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลรบัผดิชอบดา้นสวสัดกิารของบุคลากร  ซึง่เป็นการสรา้งขวญั
และก าลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยงานพยาบาล
ไดด้ าเนินการดา้นต่าง ๆ  ดงันี้ 

   ด้านการดูแลรกัษาพยาบาลบุคลากรและนักศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 ผู้ใช้บรกิารด้านดูแล
รกัษาพยาบาล มจี านวนทัง้สิน้  41,815 ราย (นบัจากจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร) เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีง่านพยาบาล
บางมด  37,233 ราย ผู้ใช้บรกิารที่งานพยาบาลบางขุนเทยีน 4,582 ราย เมื่อพจิารณาตามประเภทกจิกรรม  
พบว่าในปีงบประมาณ  2554 ประเภทบรกิารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา ไดแ้ก่ บรกิารจ่าย
ยาสามญัโดยพยาบาลวชิาชพี คดิเป็นร้อยละ 54.77 รองลงมาได้แก่ตรวจรกัษาโดยแพทย์ และให้บรกิาร
พยาบาลอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 26.44 และ 17.08 ตามล าดบั (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1) ทัง้นี้ งานพยาบาลไดม้ี
การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโดยแบบส ารวจออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
พงึพอใจมากที่สุดในดา้นสถานทีก่วา้งขวาง สะอาด เพยีงพอ คดิเป็นรอ้ยละ 94.35 ในขณะที่ผูใ้ชบ้รกิารพงึ
พอใจน้อยทีสุ่ดในดา้นการไดร้บัทราบผลการตรวจวนิิจฉยั คดิเป็นรอ้ยละ 81.49 (เอกสารหมายเลข 2.4.3.2) 

   ด้านส่งเสรมิ / สรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค งานพยาบาลได้ให้ความส าคญัด้านการส่งเสรมิ/
สร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัโดยได้จดัโครงการต่าง ๆ ได้แก่  
โครงการจดัตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการเรารกัษ์สุขภาพ โครงการเฝ้าระวงัโรคตดิต่อและวางแผนควบคุม
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เมือ่เกดิโรคระบาด โครงการส่งเสรมิการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  โครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค โครงการเฝ้า
ระวงัคุณภาพน ้าดื่ม โครงการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร เป็นตน้   

   อนึ่ง โครงการจัดตรวจสุขภาพประจ าปี  งานพยาบาลได้ร่วมกับงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดัโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากรทุกปี โดยจดัสปัดาหท์ี ่3 ของ
เดือนสงิหาคม ในปีงบประมาณ 2554 มวีตัถุประสงค์ในการจดัโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร มจธ. 
ตระหนกัในการดูแลสุขภาพตนเอง ดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและคน้หาความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ ลด
ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลที่อาจเกดิจากการเจบ็ป่วยที่รุนแรง และเพื่อทราบถึงสถานะสุขภาพบุคลากร 
มจธ . ที่ได้ร ับบริการตรวจสุขภาพประจ า ปี   โดยได้ร ับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ในการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร X-RAY ปอด และจดัแพทยม์าใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาดา้น
สุขภาพ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ในการตรวจมะเรง็ปากมดลูกและคล าหาก้อนเนื้อทีเ่ต้านม  ซึง่มคีวามเสีย่ง
ต่อมะเรง็เต้านมในสตร ี บรษิทัภูมริงัสจี ากดัในการตรวจ  Mammogram และ Ultrasound เต้านม Ultrasound 
ช่องทอ้ง  และการตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก เป็นต้น  ในส่วนของงานพยาบาลทีไ่ดด้ าเนินการเองนัน้  
ไดแ้ก่  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) ซึง่ผูร้บับรกิารส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 62.3) มคีวามพงึพอใจในระดบัด ีและ
ผูร้บับรกิารรอ้ยละ 30.7 มคีวามพงึพอใจระดบัดมีาก (เอกสารหมายเลข 2.4.3.3)   

   ในส่วนของโครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคให้แก่บุคลากรและครอบครวั  เช่น  โครงการฉีดวคัซนี
ป้องกนัไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2549 ส าหรบัในปีงบประมาณ 2554  งาน
พยาบาลได้ด าเนินการโครงการฉีดวคัซนีไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากรและครอบครวั มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ภูมคิุ้มกนัและป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล  ด าเนินการในระหว่างเดอืนพฤษภาคม - มถุินายน 2554
จ านวนผูร้บับรกิารทัง้สิน้ 970 ราย ซึง่จ าแนกเป็นบุคลากร มจธ. จ านวน  717 Doses  และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/
ญาต ิจ านวน 253 Doses  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.4)   

   ทัง้นี้ งานพยาบาลได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่
ตามฤดูกาล  พบว่า  ผู้รบับรกิารมคีวามพึงพอใจในระดบัมากที่สุดในทุกด้าน นอกจากนี้ได้มกีารสอบถาม
หลงัจากไดฉ้ีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่แลว้  ปีทีผ่่านมาไมเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคไขห้วดัหรอืไขห้วดัใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 78   
ในกลุ่มทีป่ว่ยซึง่มรีอ้ยละ 22  นัน้มคีวามถีใ่นการป่วยดว้ยโรคไขห้วดัหรอืไขห้วดัใหญ่น้อยลงรอ้ยละ 38.7  และ
ปว่ยมากขึน้เพยีงรอ้ยละ 1 เท่านัน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.5)    

   ส าหรบัโครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าดื่ม  เพื่อตรวจตดิตามคุณภาพน ้าดื่มฟรภีายในมหาวทิยาลยัให้
เป็นไปตามมาตรฐานดา้นสุขาภบิาลน ้าดื่ม  ในปีงบประมาณ 2554 งานพยาบาลได้ด าเนินการรวมทัง้สิ้น  2  
ครัง้ ผลการตรวจครัง้ที่ 1 พบว่าจ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 91 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน 9 จุด  ผลการตรวจซ ้าเพื่อยนืยนัผลการตรวจครัง้ที ่1  โดยเกบ็ตวัอย่างน ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มาตรวจวดัซ ้าเพื่อยนืยนัผลการวเิคราะห์ จ านวน 9 จุด นัน้  พบว่าจ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมมจี านวน 5 จุด ยงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มจี านวน 4 จุด  ผลการตรวจครัง้ที่ 2  
พบว่า  จ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 69 จุด  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 4 จุด  
ผลการตรวจซ ้าเพื่อยนืยนัผลการตรวจ โดยเกบ็ตวัอย่างน ้าทีไ่ม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานจากการตรวจครัง้ที ่2  มา
ตรวจวดัซ ้าเพื่อยนืยนัผลการวิเคราะห์ จ านวน 4 จุด พบว่าจ านวนจุดบรกิารน ้าดื่ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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เพิม่เตมิจ านวน 3 จุด ยงัไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 1 จุด  จากผลการตรวจทัง้ 2 ครัง้  จะพบว่ามจีุด
บรกิารทีย่งัไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานลดน้อยลง  จาก 4 จุด  เหลอืเพยีง 1 จุด  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.6)  ซึง่
ไดด้ าเนินการแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบและด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข   
             นอกจากน้ี  งานพยาบาลไดด้ าเนินการโครงการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารรวมทัง้สิน้  2 ครัง้ โดยครัง้
ที ่1  จากสุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารจากรา้นอาหารที่ใหบ้รกิารภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 23 รา้นคา้  เพื่อตรวจ
สารปนเป้ือนและเชือ้ก่อโรคทีเ่กดิจากน ้าและอาหารเป็นสื่อทัง้หมดจ านวน 213 ตวัอย่าง   พบว่ารอ้ยละ 100  ที่
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  และการตรวจครัง้ที ่2  จากการสุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารจากรา้นอาหารทีใ่หบ้รกิารภายใน
มหาวทิยาลยั จ านวน 34 รา้นคา้ เพื่อตรวจสารปนเป้ือนและเชือ้ก่อโรคทีเ่กดิจากน ้าและอาหารเป็นสื่อ ทัง้หมด
จ านวน 174 ตวัอย่าง  พบว่ารอ้ยละ 100  ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.7)  จากผลการ
ตรวจคุณภาพน ้าดื่มและอาหารขา้งต้น  แสดงให้เหน็ว่ามหาวทิยาลยัไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ  ด้านสุขภาพ
อนามยัอยา่งต่อเนื่อง  อนัจะส่งผลต่อคุณภาพชวีติของประชาคมในมหาวทิยาลยัทีด่ขี ึน้ 

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน                  
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

มจธ. มกีารติดตามการพฒันาบุคลากรทัง้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในหลากหลาย
รปูแบบ เช่น การจดักจิกรรมให้คณาจารยแ์ละนักวจิยัพบผู้บรหิารหรอืผู้ที่มปีระสบการณ์ในดา้นการสอนและ
การวิจยั เพื่อเป็นเวทีที่จะได้น าความรู้ที่ได้รบัจากการพัฒนาไปแล้วนัน้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นการติดตามการพัฒนาบุคลากรทัง้ด้านงานสอนและงานวิจยัด้วย 
(เอกสารหมายเลข 2.4.4.1) นอกจากนี้ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลมกีลไกในการตดิตามผูเ้ขา้รบัการอบรมใน
โครงการต่างๆ ที่ผ่านการอบรมไปแลว้อย่างน้อย 6 เดอืน ไปยงัผู้บงัคบับญัชาผ่านแบบสอบถามเพื่อทราบถงึ
การน าความรูแ้ละทกัษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อย
เพยีงใด อาท ิโครงการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร ระดบัต้น 1 พบว่าผูบ้งัคบับญัชามี
ความเหน็ว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมเีจตคตทิีด่ต่ีองานทีท่ าสูงมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืความสามารถในการ
พฒันางานอย่างต่อเนื่อง มคีวามรูใ้นงานที่ท า มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี และสามารถสื่อสารสรา้ง
ความเข้าใจกับบุคคลโดยรอบได้อยู่ในระดบัดีมาก (เอกสารหมายเลข 2.4.4.2) โครงการพฒันาทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การจดัรูปแบบและเค้าโครงเอกสารเพื่อการจดัท าวิทยานิพนธ์ พบว่าผู้บงัคบับญัชามี
ความเหน็ว่าผู้เขา้รบัการอบรมมกีารน าความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิานไดแ้ละตรงกบัความคาดหวงั รวมถงึการ
สามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กบับุคลากรในหน่วยงานได้ในระดบัดมีาก (เอกสารหมายเลข 2.4.4.3) รวมถึง 
“โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS)” ที่สถาบนัการเรยีนรูแ้ละส่วน
พฒันาทรพัยากรบุคคลจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้สดงความเหน็และบอกเล่าถงึการน า
ความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากโครงการไปประยกุตใ์ช/้พฒันาการท างานอกีดว้ย (เอกสารหมายเลข 2.4.4.4) 

นอกจากนี้ยงัมกีลไกในการตดิตามคณาจารยใ์ห้น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ผ่านแบบประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นวชิาการ 
ส าหรบัพนักงานกลุ่มวชิาการ (ว) ในเรื่องขอ้เสนอแนะในการส่งเสรมิและพฒันา รวมถงึจุดเด่นและ/หรอืสิง่ที่
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ควรปรบัปรุง ทีส่ะท้อนถงึความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาที่มต่ีอการพฒันาของคณาจารย ์(เอกสารหมายเลข
2.4.4.5) 

ทัง้นี้ระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่เป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กับการติดตามให้
พนักงานใหม่น าความรูแ้ละทกัษะที่ได้จากพี่เลี้ยงไปใช้ในการปฏบิตังิาน เนื่องจากพี่เลี้ยงมหีน้าที่ในการก ากบั
ดแูลพนกังานใหมใ่หส้ามารถปฏบิตังิานได้ กล่าวคอื พีเ่ลีย้งพนักงานใหม่สายวชิาการสามารถช่วยใหค้ าแนะน าและ
พฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัใหม่ให้สามารถปฏบิตัิงานด้านการสอนและงานวจิยัได้อย่างดยีิง่ขึน้ รวมถงึพี่เลี้ยง
พนักงานใหม่บุคลากรสายสนับสนุน สามารถให้ค าแนะน าและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เอกสารหมายเลข 2.4.4.6) 
 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม              
ให้คณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุนถือปฏิบติั 

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

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
พ.ศ. 2553 

- ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลกูจา้ง พ.ศ. 2553 

- หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct)  

 มจธ. มกีระบวนการส่งเสรมิการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ู้สอน เรื่อง จรรยาบรรณวชิาชพี
และบทบาทหน้าที่ในการเป็นอาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษา โดยผ่านกลไกการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.2) ในระยะแรก มจธ. ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธท์าง Web Site ของมหาวทิยาลยัเมื่อวนัที ่ 
29 กนัยายน 2553 และบนัทกึแจง้เวยีนหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 (บนัทกึ
ขอ้ความ ที่ศธ. 5801.8/สทบ.585/1 ลว. 20 ตุลาคม 2553) พรอ้มกนันี้ได้ประชาสมัพนัธ์ถงึบุลากรโดยตรง 
ทุกท่านผ่านระบบ E-mail ของแต่ละบุคคล เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2554 จดัท าบอรด์และโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์
ภายในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3) รวมถึงการจดัท าคู่มอืหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กร 
ฉบบัพกพา เพื่อมอบใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยัทุกท่าน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.4) 
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  มจธ. จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสรมิการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม หลกัปฏบิตัดิ้าน
จรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) และการสรา้งค่านิยมองค์กร (Core Values) ของมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 2.4.5.5) และมกีารก ากับดูแลการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยผ่านกลไกของ
ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัในการสอดส่อง ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานของตน นอกจากนี้ในการประเมนิผล  
การปฏบิตังิาน ได้ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิในส่วนที ่2 คุณลกัษณะในการปฏบิตังิานและคุณสมบตัเิฉพาะตวั 
ซึง่ประเมนิทุก 6 เดอืน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.6) นอกจากนี้ มจธ.ยงัมกีลไกการด าเนินการกบัผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณวชิาชพี โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ วนิิจฉัยการประพฤติผดิจรรยาบรรณ 
และก าหนดกระบวนการด าเนินการทางวนิัยของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.4.5.7) 
  ในปี 2554 มจธ. ได้ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามโครงการส่งเสรมิหลักปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณ
องคก์ร (Code of Conduct) และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบั
การปฏบิตัขิองบุคลากรในการน าหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณองคก์รมาใช้ในการปฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยั 
เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและวเิคราะหม์าปรบัปรุงกระบวนการส่งเสรมิและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหลักปฏบิตัิ
ดา้นจรรยาบรรณองค์กร (เอกสารหมายเลข 2.4.5.8) ทัง้นี้ ผลการประเมนิพบว่า มกีารรบัรูห้ลกัปฏบิตัดิ้าน
จรรยาบรรณองค์กรของบุคลากรอย่างถูกต้องเฉลีย่ 91.72% ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด และ
บุคลากรน าหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณองค์กรมาใช้ในการปฏบิตัิงานภายในมหาวทิยาลยัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.88 จากคะแนนเตม็ 5) ท าให ้มจธ. สามารถรบัรูถ้งึเสยีงสะทอ้นจากบุคลากรและจะเพิม่ช่องทางใน
การเผยแพรห่ลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) และสรา้งค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) 
เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิการปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.5.9) 
 

6. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

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

ในปี 2554 มจธ. ไดด้ าเนินการโครงการพฒันาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพฒันาบุคลากร (Training 
Road Map) และแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี จ านวน 33 โครงการ จาก 38 โครงการ คดิเป็นผลส าเรจ็ 87% 
และมบีุคลากรไดร้บัการพฒันาจ านวน 1,507 คน จาก 1,610 คน คดิเป็นผลส าเรจ็ 93.6% (เอกสารหมายเลข 
2.4.6.3 นอกจากนี้ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลยงัตดิตามการพฒันาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของ มจธ.ทุกปี
ตามกลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อให้เกดิการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามตวัชี้วดัการพฒันาบุคลากร
ของ มจธ. คอื 5 วนั/คน/ปี โดยปี 2554 มผีลส าเรจ็ค่าเฉลีย่ 6.67 วนั/คน/ปี รวมถงึผลการตดิตามการพฒันา
บุคลากรจากแบบประเมนิผลโครงการภายหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการแลว้ เปรยีบเทยีบกบัการตดิตามและประเมนิผล
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โครงการภายหลงัจากบุคลากรได้รบัการพฒันาตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรไปแลว้อย่างน้อย 6 เดอืน 
พบว่า หลายโครงการมผีลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของการพฒันาบุคลากรที่ต้องการเพิม่ความรู/้ทกัษะให้กบั
บุคลากร และสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้กีดว้ย เช่น การพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันา
บุคลากร (Training Road Map) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

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

ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลไดป้ระเมนิผลส าเรจ็ของระบบพีเ่ลีย้งผ่านแบบประเมนิผลพนักงานใหม่
โดยระบบพี่เลี้ยง กล่าวคือพนักงานใหม่สายสนับสนุนที่ผ่านระบบพี่เลี้ยงครบ 1 ปี ในปี 2254 สามารถ
ปฏบิตังิานไดโ้ดยไม่ต้องก ากบัดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 78.57 (เอกสารหมายเลข 2.4.6.5) ทัง้นี้ มจธ. คาดหวงัให้
รอ้ยละของพนกังานใหมส่ามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยไม่ต้องก ากบัดูแลเมื่อผ่านระบบพีเ่ลีย้งครบ 1 ปี เพิม่ขึน้ทุกๆ ปี 
จนกระทัง่ครบ 100% ในปีแรก 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารประเมนิผลการสอนของคณาจารยโ์ดยนักศกึษาเมื่อสิ้นภาคการเรยีนซึ่ง
สะท้อนถึงผลความส าเรจ็ของการพฒันาคณาจารย์ด้านต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสอนและการวดัผลอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 2.4.6.6) 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรบัปรงุการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุน 

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

การพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งแต่เดิมเป็นการให้ความรู้ทัว่ไปในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และเมื่อพิจารณาผลประเมนิของ
โครงการ มจธ. จงึเปลีย่นแปลงการพฒันาบุคลากรโดยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเตรยีมขอ้มลูในงานทีต่นเองปฏบิตัิ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอบรมในหลกัสูตรนัน้ ๆ มาใช้ในการทดสอบในห้องเรยีนเพื่อเป็นการพสิูจน์ว่าผูเ้ขา้รบัการ
อบรมสามารถน าไปในการปฏิบตัิงานได้จรงิ และวิทยากรจะให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้ฝึกปฏิบตัิจรงิโดยการ
ทดสอบท ากรณีศึกษาในชัน้เรยีน และมอบหมายงานให้กบัผู้เข้ารบัการอบรมน ากลบัไปท าและส่งงานให้กบั
หน่วยงานผูจ้ดัโครงการเพื่อท าการประเมนิผล หน่วยงานผูจ้ดัจะท าการส่งผลการประเมนิใหผู้บ้งัคบับญัชาของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรมทราบต่อไป ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิจากความเหน็จากการพจิารณาการประเมนิผล



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 20 บทที ่2 

ความส าเร็จของการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 2.4.7.1)  

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

นอกจากนี้ มจธ. ยงัได้มกีารปรบัปรุงแผนการพฒันาคณาจารย์และนักวจิยัอย่างต่อเนื่องภายใต ้
“คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนักวจิยัของ มจธ. (Faculty Development KMUTT)” ซึง่มหีน้าทีใ่นการเสนอ
นโยบายและแผน รวมถงึโครงการหรอืหลกัสตูร การพฒันาคณาจารยแ์ละนักวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึง่แผนและ
หลกัสูตรการพฒันาดงักล่าวมรีปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นระหว่างคณาจารยอ์าวุโ ส
และคณาจารยใ์หม่ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสอน และการวดัผล โดยคณะท างานฯ ไดม้กีารประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.4.7.3) 
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.4.1.1 แผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั (Training Road Map) 
2.4.1.2 
2.4.1.3 
 
2.4.1.4 

รายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ค าสัง่มหาวทิยาลยัฯ ที ่660/2554 เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของ 
มหาวทิยาลยั (Faculty Development KMUTT) 
โครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ  

2.4.1.5 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
พ.ศ.2555-2559 

2.4.1.6 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ 
2.4.1.7 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหม่สายวชิาชพีอื่นๆ 
2.4.2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร ปี 2554 
2.4.2.2 โครงการอบรม เรือ่ง เทคนิคการสอนและการวดัผลทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.4.2.3 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
2.4.2.4 
 
2.4.2.5 

 (Faculty Development KMUTT) ปี 2554 
แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
พ.ศ.2555-2559 
รายชื่อพีเ่ลีย้งพนกังานใหม่สายวชิาการและสายวชิาชพีอื่นๆ 
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2.4.3.1  รายงานประจ าปี 2554  งานพยาบาล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 16-18 
2.4.3.2 รายงานประจ าปี 2554  งานพยาบาล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 19 
2.4.3.3 แบบสรปุผลแบบสอบถามเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสุขภาพ 
2.4.3.4 รายงานประจ าปี 2554 งานพยาบาล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีหน้า 28 
2.4.3.5 แบบสรปุผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ 
2.4.3.6 แบบสรปุผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าดื่มทางดา้นจลุชวีวทิยา ภายในมหาวทิยาลยั 
2.4.3.7 แบบสรปุผลการวเิคราะหค์ุณภาพอาหาร ในโครงการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร 
2.4.4.1 โครงการ Research Forum 
2.4.4.2 ผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการพฒันา

บุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร ระดบัตน้ 1 
2.4.4.3    ผลการตดิตามการพฒันาบุคลากรจากผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาทกัษะ

ดา้นคอมพวิเตอร ์เรือ่ง การจดัรปูแบบและเคา้โครงเอกสารเพื่อการจดัท าวทิยานิพนธ์ 
2.4.4.4 ผลการประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (The New Academic Staff; NAS) 

รุน่ที ่1 

2.4.4.5    แบบสรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นวชิาการ ส าหรบัพนกังานกลุ่มวชิาการ (ว) 
2.4.4.6 แบบประเมนิผลพนกังานใหมโ่ดยระบบพีเ่ลีย้ง  
2.4.5.1 หลกัปฏบิตัดิา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.4.5.2 รายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
2.4.5.3 ภาพบอรด์และโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธห์ลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร 
2.4.5.4 คู่มอืหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร ฉบบัพกพา  
2.4.5.5  การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติด้าน

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

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

และ ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลกูจา้ง พ.ศ. 2553 

2.4.5.8 
2.4.5.9 

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

2.4.6.1 แบบประเมนิผลโครงการภายหลงัเสรจ็สิน้การพฒันาบุคลากร  
2.4.6.2 แบบตดิตามและประเมนิผลโครงการภายหลงับุคลากรไดร้บัการพฒันาอยา่งน้อย 6 เดอืน 
2.4.6.3 
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากร เรื่อง ผลการด าเนินการพฒันาบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั ปี 2554 
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2.4.6.4 ค าสัง่มหาวทิยาลยัฯ ที ่626/2555 เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างานกลุ่มยอ่ย (ประเมนิโครงการพฒันา
บุคลากรใหมส่ายวชิาการ)  

2.4.6.5 
2.4.6.6 

แบบประเมนิผลพนกังานใหมโ่ดยระบบพีเ่ลีย้ง 
แบบประเมนิผลการสอนของอาจารย ์

2.4.7.1 สรปุการประเมนิผลการพฒันาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.4.7.2 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
(Faculty Development KMUTT) ปี 2554 

2.4.7.3 รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
(Faculty Development KMUTT) ปี 2554 

 

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

ชนิดของตวับ่งช้ี :        ปจัจยัน าเขา้ 
 

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

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้ักศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ

เครือ่ง 
2. มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใช้

งานใหแ้ก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 
3. มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่างน้อยใน

ดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปการณ์การศกึษา  และจดุเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา 
5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยใน

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

สนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเคร่ือง 
มจธ. จดับรกิารเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัให้บรกิารนักศึกษา โดยหน่วยงานหลกัที่ให้บรกิาร คอื 

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

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

กบัสถาบนั จ านวน 10,566 คน  
1.4 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ดับรกิารใหน้กัศกึษาทีห่อ้งสมดุ จ านวน 216 เครือ่ง 
1.5 จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีภ่าควชิาใหบ้รกิารนกัศกึษา จ านวน 1,831 เครือ่ง 
ดงันัน้ จงึสรุปได้ว่า มจธ. มจี านวนเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ Mobile Device ทีใ่หบ้รกิารนักศกึษา 

จ านวน 12,701 เครือ่ง เฉลีย่ 1.28 FTES/เครือ่ง ซึง่เป็นอตัราทีไ่มส่งูกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมนิ  
 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

นอกจาก ส านักหอสมุด มจธ. จะให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบสิง่พมิพ์ซึ่งผู้ใช้บรกิาร
สบืคน้และจองออนไลน์ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์หรอืสามารถเขา้มาเรยีนรูด้ว้ยตนเองในส านักหอสมุด
ตัง้แต่เวลา 8:00 – 21:00 น. ของทุกวนัแลว้ ส านักหอสมุดยงัจดัใหม้บีรกิารทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต ์
www.lib.kmutt.ac.th โดยรายละเอยีดของทรพัยากรสารสนเทศดงักล่าวประกอบดว้ย 

2.1 ทรพัยากรสารสนเทศดจิติอล ประกอบด้วยวารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์/หนังสือออนไลน์ 
วทิยานิพนธ/์โครงงานศกึษาทัง้ในรปูบทคดัย่อ เอกสารฉบบัเต็ม ฐานขอ้มลูเฉพาะเรื่องทีเ่น้นตามทศิทางการ
พฒันาของประเทศและทศิทางการวจิยั บทความดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีีน่่าเชื่อถอืซึง่คดัสรร และแนะน า
โดยบรรณารกัษ์ สรุปข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อโสตทศันวสัดุ มาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.)/Standards ฯลฯ การรวบรวมและคดัสรรทรพัยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซต์
ต่าง ๆ เพื่อให้บรกิารแบบ i-Service ที่สนับสนุนการเรยีนรูด้้วยตนเอง/ตามอธัยาศยั ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ทุกที ่ทุกเวลา (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lib.kmutt.ac.th)  

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

2.3 สื่อการเรยีนรู ้Courseware แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู ้(Learning 
Management System, LMS) เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการทบทวน และหรอืการเรยีนรูด้้วยตนเองของ
นักศกึษาและบุคลากร มจธ. ซึ่งประกอบด้วย บนัทกึวดีทีศัน์การเรยีนการสอน (เน้นเฉพาะกลุ่มวชิาพื้นฐาน) 
ชุดวชิาทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั และเกมเพื่อการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรบ์น
เวบ็ นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยงัท าการถ่ายทอดสดการบรรยายจากหอ้งเรยีน 4 หอ้งเรยีน และการบรรยาย
พิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ และบนัทึกเก็บในรูปแบบดิจติอลซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากทุกสถานที่และทุกเวลา  
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://eu.lib.kmutt.ac.th) 

2.4 บทเรยีนออนไลน์ผ่านระบบเครอืข่ายไรส้าย Wi-Fi : Hotspot เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกบั
คอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (Server) ทีใ่หบ้รกิารบทเรยีนออนไลน์ในรูปแบบ VDO Streaming ผ่านระบบเครอืข่าย  
ไร้สาย (Wi-Fi) เพื่ออ านวยความสะดวกในการทบทวนบทเรยีน และให้บรกิารสารสนเทศแบบส่งถึงมอื
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยส านกัหอสมดุไดน้ าบทเรยีนออนไลน์วชิาพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คณติศาสตร ์ฟิสกิส ์และวชิามนุษย์ กบั
หลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ ให้นักศึกษาสามารถทบทวนและ Download บทเรยีนดงักล่าวได้ผ่าน
อุปกรณ์แท๊บเลต็/สมารท์โฟนระบบ Android หรอื iPad/iPhone โดยใช ้Application “Air Playit”  

ส าหรบัการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ ฐานขอ้มูลออนไลน์ และ
แหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัศกึษา ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ทีเ่อื้อต่อการท างานวจิยัของนักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา เช่น การท าบรรณานุกรมโดยใชโ้ปรแกรม Endnote การใชโ้ปรแกรมตรวจสอบการคดัลอก
ผลงานทางวรรณกรรม (Turn it in) เป็นต้น ส านักหอสมุดไดจ้ดัเป็นแผนปฏบิตังิานประจ าปี และตามค ารอ้งขอ
ของผูใ้ชบ้รกิาร ในปี 2554 จดักจิกรรมทัง้สิน้ 68 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 2,041 คน (เอกสารหมายเลข 
2.5.2.1) 

 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อปุการณ์การศึกษา  และจดุเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต 

มจธ. จดัพฒันาพืน้ที่กายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาให้
ครอบคลุมทุกดา้น ดงันี้ 

3.1 พืน้ทีส่นับสนุนการเรยีนรู ้(Learning Space) มหาวทิยาลยัค านึงถงึการปรบัสภาพแวดลอ้มที่
เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักศกึษาและบุคลากร เพื่อสรา้งบรรยากาศและโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ในปี 
2548 ไดป้รบัปรุงพื้นทีช่ ัน้ 1 บางส่วนของอาคารส านักหอสมุดเพื่อเป็นโครงการน าร่องส าหรบัการพฒันาพืน้ที่
สนับสนุนการเรยีนรู้ (Learning Space) โดยมชีื่อเรยีกอย่างเป็นทางการว่าห้อง KLINICS1 (KMUTT’s 
Learning and Information Commons) ใหเ้ป็น “บา้นหลงัทีส่องแห่งการเรยีนรู้” เพื่อเป็นสถานทีส่ าหรบัการ
เรยีนรู้ร่วมกนั เรยีนรู้ด้วยตนเอง สร้างทกัษะพื้นฐานด้านการวจิยัและสารสนเทศ รวมทัง้ลดช่องว่างดจิทิลั      
ปี 2549 ได้สรา้งห้อง KLINICS2 ที่พื้นที่บางขุนเทยีน โดยจ าลองรูปแบบการใช้งานจากห้อง KLINICS1 ในปี 
2551 ส านักหอสมุดไดพ้ฒันาหอ้ง KLINICS3 (ชัน้ 5) เพื่อให้เกดิการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ กระตุ้นใหเ้กดิ
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ความอยากรู้ อยากเห็น มกีารปฏสิมัพนัธ์เกิดเป็นสงัคมแห่งความรู้ มคีวามรู้ใหม่ที่เกิดจากการร่วมแบ่งปนั
ความรู ้รวมทัง้ท าใหค้วามรูถู้กน ากลบัมาใช ้และเกบ็เป็นองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และในปี 2553 ได้
พฒันาโดยขยายพืน้ที ่KLINICS4 (ชัน้ 1 ทัง้ชัน้) ภายใตก้รอบแนวคดิและการท าใหห้อ้งสมุดเป็นบา้นหลงัทีส่อง
แห่งการเรยีนรู ้บวกกบัโจทยท์ีส่รา้งความทา้ทายเรื่องการกระตุ้นใหน้ักศกึษาและผูใ้ชบ้รกิารเกดิความร่วมมอื 
ความคดิสรา้งสรรค ์และน าไปสู่การสรา้งนวตักรรม (Collaborative, Creative & Innovative) อกีทัง้ปจัจยัดา้น
การเปลีย่นแปลงของนกัศกึษาและผูใ้ชบ้รกิารยคุ Net Gen   

การตดิตามประเมนิผล ส านกัหอสมดุไดต้ดิตามประเมนิผลการใชพ้ืน้ทีส่นับสนุนการเรยีนรูก้าร
ปรบัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้พบว่า การจดัพืน้ทีส่นับสนุนการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช้
ทัง้การท างานกลุ่ม ท างานเดี่ยว มบีรรยากาศและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสม ท าใหเ้ป็นจุดนัดพบของ
ผู้ใช้บรกิารและเกดิการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกนั ผลการตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานด้านการพฒันา
และส่งเสรมิศกัยภาพด้านการเรยีนรู้ตลอดชวีติ จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 3,373 
ตวัอยา่ง พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัด ีโดยมคีะแนนเฉลีย่ 4.28 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน  และ
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้รกิารจ านวน 352 กลุ่ม (1,408 คน) พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เขา้มา
ใช้บรกิารห้องสมุดถี่ขึน้ ใช้เวลาว่างในการอยู่ห้องสมุดนานขึน้ วตัถุประสงคห์ลกัของผู้ทีม่าใช้บรกิารเป็นกลุ่ม 
คอื ท ารายงาน ท าขอ้เสนอโครงการ (Project Proposal) เขยีนรายงานทางวชิาการ โดยเตรยีมขอ้มลู (อ่าน
หนังสอื) แลว้มาระดมสมอง/แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อใหไ้ดง้าน/ขอ้มูลทีต่้องการเพิม่เตมิ นอกจากนี้ อาจารยแ์ละ
นกัศกึษาบางกลุ่มใชพ้ืน้ที ่KLINICS เพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในการเตรยีมสอบวทิยานิพนธ ์การน าเสนอผลงาน
แบบกลุ่มเพื่อรบัฟงัข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากอาจารย์หรอืเพื่อนในกลุ่มก่อนการน าเสนอผลงานจริง 
(เอกสารหมายเลข 2.5.3.1) 

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

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

ส าหรบัห้องปฏบิตัิการทุกห้องปฏบิตัิการจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามประเภทของ
หอ้งปฏบิตักิาร โดยมชี่างเทคนิค หรอืครวูทิยาศาสตร ์เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัหา ดูแล และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้จากการจดัสรรงบประมาณของมหาวทิยาลยั และหรอืคณะ/ส านกั และหรอืภาควชิา                                
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3.3 การให้บรกิารคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน การให้บรกิารคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีน   
การสอนของ มจธ. จะแบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นเดยีวกบัห้องเรยีน คอื ห้องบรกิารคอมพวิเตอร์ส าหรบัแต่ละ
ภาควชิา และหรอืคณะ/ส านกั และหอ้งคอมพวิเตอรล์านแดง ณ อาคารเรยีนรวม 2 ซึง่มสี านักคอมพวิเตอรเ์ป็น
ผู้รบัผดิชอบดูแลการให้บรกิารคอมพวิเตอร์แก่นักศกึษาของมหาวทิยาลยั ทุกวนั ตลอด 24 ชม. โดยการ
ใหบ้รกิารประกอบดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ ระบบงานต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

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

(กระดกูง)ู เครือ่งเยบ็กระดาษ และเครือ่งเจาะกระดาษชนิด 2 ร ู
- โต๊ะส่วนกลางส าหรบันัง่ใช้งาน Wireless LAN หรอือ่านหนังสอืและประชุมกลุ่มย่อย 

จ านวน 6 ตวั 
ทัง้นี้ ส านักคอมพวิเตอร์จดัให้มนีักศึกษาพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรกึษา ช่วยแก้ไข

ปญัหาในการใชง้าน 
 

ข้อมลูสถิติการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอรห้์อง KLINICS1 และห้องลานแดง ปี 2554 
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4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 
 มจธ. ไดด้ าเนินการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ดงันี้ 

4.1 งานทะเบยีนนกัศกึษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์  
 ส่วนทะเบยีนและประเมนิผล เป็นหน่วยงานที่มภีารกิจหลกัในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกบั

นกัศกึษาตัง้แต่แรกเขา้จนกระทัง่ส าเรจ็การศกึษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษา การผลติบณัฑติ และการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การให้บรกิารงานต่าง ๆ แก่นักศกึษา บุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอก  
ตลอดจนศษิยเ์ก่า และบุคคลทัว่ไป เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร โดยไดน้ าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารการศกึษา (Academics Information System : ACIS) มาใช้กบัระบบงานทะเบยีนนักศกึษา 
(เอกสารหมายเลข 2.5.4.1) 

4.2 การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 
 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัการคงไว้ซึ่งระดับการเรียนที่ดีและการมคีุณภาพชีวิตที่ด ี 

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

4.3 การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหาร  
 มจธ. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารด้านอาหารให้กบันักศกึษาและบุคลากร โดยสถานที่หลกัใน

การใหบ้รกิาร คอื อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) และโรงอาหารทีบ่รเิวณหอพกันักศกึษา
หญงิและชาย เพื่อรองรบัการใชบ้รกิารของนกัศกึษาและบุคลากร  

4.4  สนามกฬีา 
  กองกิจการนักศึกษาได้จดับรกิารทางกายภาพที่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

ไดแ้ก่ สนามกฬีากลางแจง้ และโรงยมิฯ รวมทัง้หอ้งบรกิารออกก าลงั (Fitness)  
 

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

 มจธ. มพีนัธกจิเพื่อพฒันาระบบการศกึษา โดยจดับรกิารด้านกายภาพอย่างครบถ้วน ดงัประเดน็
ต่อไปนี้ 

 5.1 การจดัการดา้นระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั 
มจธ. มกีารจดับรกิารดา้นกายภาพอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในเรือ่งการบรกิารสิง่อ านวยความ

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

5.2  การจดัการด้านระบบรกัษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภยัของอาคารและบริเวณ
โดยรอบมหาวทิยาลยั 

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

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

 

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

ขอ้ที ่2 มบีรกิารหอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละมกีารฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศกึษา มีผลการประเมิน  4.01 คะแนน จากเกณฑ์ 5 คะแนน (เอกสาร
หมายเลข 2.5.6.1) 

ขอ้ที ่3 มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่าง
น้อยด้านห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา มีผลการประเมิน 4.18 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.2) 
ระบบเครอืข่ายหลกั มีผลการประเมิน 3.79 (เอกสารหมายเลข 2.5.6.3) และระบบเครอืข่ายไรส้าย มีผลการ
ประเมิน 3.74 จากเกณฑ ์5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.4) 

ขอ้ที่ 4 มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศกึษาผ่าน
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล มีผลการประเมิน 3.71 (เอกสาร
หมายเลข 2.5.6.5) การจดัการหรอืการบรกิารดา้นอาหาร มผีลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (เอกสารหมายเลข 2.5.6.6)  

ขอ้ที ่5 ระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรือ่งประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
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อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง มผีลการประเมิน 3.74 จากเกณฑ ์5 คะแนน (เอกสาร
หมายเลข 2.5.6.7) 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจดับริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รบับริการ 

จากผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ที ่6 มหาวทิยาลยัไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้น
กายภาพทีส่นองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ยกตวัอยา่งเช่น  

7.1 ปรบัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน พรอ้มใหบ้รกิารสารสนเทศ 
และองคค์วามรูท้ีส่นับสนุนการเรยีนรู ้เพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัการเรยีนรูร้่วมกนั เรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ 
และน าความรูไ้ปใชใ้หท้นัตามความตอ้งการของนักศกึษาตลอดจนผูร้บับรกิาร โดยส านักหอสมุดไดจ้ดักจิกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการให้บรกิารเชงิรุกเพื่อผูใ้ช้บรกิารอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเรื่องการสบืค้นขอ้มูล
สารสนเทศ การใชโ้ปรแกรม EndNote การเรยีนรูส้ารสนเทศเพื่อชุมชน ตลอดจนการใหบ้รกิารเชงิรุก i-Service 
การใหบ้รกิารช่วยคน้ควา้วจิยัของบรรณารกัษ์ และการเผยแพร่ขอ้มลูจากหอ้งตวิ (KM Room) บนเวบ็ไซต์ อกี
ทัง้มคีวามร่วมมอืในการจดักจิกรรมสนับสนุนการเรยีนรูจ้ากภาควชิา/คณะต่างๆ เช่น ส านักวชิาศกึษาทัว่ไป 
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์โดยการจดันิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่ของนกัศกึษา การน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก
วชิา PHY 103 มาจดันิทรรศการ “รถพลงัหนังยาง” เพื่อให้นักศึกษาผ่านกระบวนการคดิ การทดลอง หรอื 
“นิทรรศการแสงสุดท้ายที่ปลายน ้า” เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เน้นฟิสกิส์ และฟิสกิส์ทศัน
ศาสตร ์โดยน าผลงานสรา้งสรรค์บูรณาการเข้ากบัการเรยีนการสอน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.5.7.1 – 
2.5.7.2) 

7.2 มหาวิทยาลยัส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่
ภายในมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ ในปีการศกึษา 2554 คณะท างานแผน Learning Space มจธ. (เอกสารหมายเลข
2.5.7.3)  ไดด้ าเนินการออกแบบพืน้ทีส่นบัสนุนการเรยีนรูบ้รเิวณคณะวทิยาศาสตร ์คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็
ภายในปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 2.5.7.4) รวมทัง้ปรบัปรุงห้องเรยีนเพื่อรองรบัการพฒันาและ
ปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบของ Active Learning หรอื Problem/Project Based 
Learning เช่น วชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) โดยดดัแปลงหอ้งประชุม LIB 108 ทีส่ านักหอสมุดให้
เป็นห้องเรยีน และใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการเรยีนรู ้และอยู่ใน
ระหว่างการปรบัปรุงห้องเรยีนที่อาคารเรยีนรวมเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนแนวใหม่ใหเ้พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูส้อนมากขึน้ 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.5.2.1 สรปุโครงการฝึกอบรมประจ าปี 2554 ส านกัหอสมดุ 
2.5.3.1 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 38 
2.5.4.1 ตวัอยา่งหน้าระบบ ACIS  
2.5.4.2 รายงานประจ าปีงานพยาบาล ประจ าปี 2554 (ทัง้เล่ม) 
2.5.5.1 รายงานประจ าปี 2554 ของส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 34 - 41  
2.5.5.2  ภาพถ่ายระบบขอความช่วยเหลอื และภาพถ่ายสภาพแวดลอ้มของ มจธ. 
2.5.6.1 รายงานประจ าปี 2554 ของส านกัหอสมดุ หน้า 72 - 73 
2.5.6.2 ตารางสรปุขอ้มลูผลประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
2.5.6.3 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจต่องานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554 หน้า 43 - 45 
2.5.6.4 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจต่องานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554 หน้า 50 – 51 
2.5.6.5 รายงานประจ าปี 2554 งานพยาบาล หน้า 19 
2.5.6.6 ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพอาหาร 
2.5.6.7 รายงานประจ าปี 2554 ของส่วนอาคารและสถานที ่หน้า 112 
2.5.7.1 สรปุโครงการรถพลงัหนงัยาง 
2.5.7.2 สรปุโครงการนิทรรศการแสงสุดทา้ยทีป่ลายน ้า 
2.5.7.3 รายชื่อคณะกรรมการ Learning Space 
2.5.7.4 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ.2555 – 2559 หน้า 43 - 44 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั  
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  :         ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :         กระบวนการ 
 

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

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

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 
4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วม

ในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการ

สอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนการ

เรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 

หมายเหต ุ  : 
1. มหาวทิยาลยัหรอืคณะจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอนและ

สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา ยกเวน้ รายวชิาทีไ่ม่มกีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนหรอืใน
ห้องปฏบิตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ ์   
เป็นตน้ 
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2. งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถงึ งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัทีไ่ด้
พฒันาขึน้ และน าไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 

กรณีหลกัสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมกีารจดัท า
รายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาดว้ย 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัทุก
หลกัสตูร 
  มจธ. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ทุก
หลกัสูตร  โดยทุกหลกัสูตรจะต้องจดัท าหลกัสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนพฒันาของ มจธ.  ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรื่องระบบและกลไกของการ
จดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตร ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1) ซึง่ทัง้พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต(ิเอกสารหมายเลข 2.6.1.2) และแผนพฒันาของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 2.6.1.3) ไดเ้น้น
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และประกาศมหาวทิยาลยัดงักล่าวไดก้ าหนดใหทุ้กหลกัสูตรทัง้
หลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงตัง้แต่ พ.ศ. 2553 จะต้องจดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2) ทีม่กีาร
ระบุไว้ชดัเจน ในหมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลที่จะต้องมกีารจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั (เอกสารหมายเลข 2.6.1.4) และก าหนดให้มกีารประกนัคุณภาพหลกัสูตรไว้ใน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ส าหรบัหลักสูตรเก่าจะระบุไว้ในข้อ18 การประกันคุณภาพของ
หลกัสตูร (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5)     
  ทัง้นี้ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรจีะมวีชิาโครงงาน/และหรอืวชิาฝึกงานทุกหลกัสูตร ส าหรบัหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศกึษาจะมวีชิาสมัมนา และวทิยานิพนธ์/การค้นควา้อสิระ  โดยสามารถเลอืกหวัขอ้การศกึษาได้
ตามความสนใจของผูเ้รยีน 
 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ 
  ทุกรายวชิาของหลกัสูตรของ มจธ. มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
ม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ส าหรบัหลกัสตูรใหมแ่ละหลกัสูตรทีป่รบัปรุงตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 ส่วนหลกัสูตรเก่ามหาวทิยาลยั
ก าหนดใหม้รีายละเอยีดของรายวชิาตามแผนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.2.1 – 2.6.2.2) 
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 3. ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบติัทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 

มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการผลติบณัฑติทีไ่ดร้บัการฝึกฝนจากประสบการณ์ในการท างานจรงิ 
(Learning by Doing) หรอืเป็นบณัฑติ “ท าได้” มาตัง้แต่ก่อตัง้มหาวทิยาลยั ดงันัน้ทุกหลกัสูตรจะก าหนดให้
ผูเ้รยีนมกีารปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม และหรอืจากการท าโครงการต่าง ๆ ในแต่ละวชิา เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนอง 
และประยกุตอ์งคค์วามรูท้ีเ่รยีนมาเพื่อแกป้ญัหาจากการท างานจรงิ 

ส าหรบัคณะ/ส านัก และหรอืภาควชิาทีเ่น้นงานวจิยั หอ้งวจิยัต่าง ๆ จะท างานในลกัษณะบูรณาการ
เรยีนรูร้่วมกนัระหว่างนักศึกษาทุกระดบั ภายใต้การดูแลของอาจารย์ นักศึกษาปรญิญาเอก และปรญิญาโท 
เป็นล าดบัขัน้ 

การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีุกหลกัสูตร นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาใน
หมวด General Education ยกตวัอย่างเช่น วชิา GEN 111, GEN 121 ฯลฯ ซึง่ในวชิาดงักล่าว มจธ. เน้นใหม้ี
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการท ากจิกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรยีนที่เหมาะกบับรบิทของแต่ละวชิาใน
หมวดวชิาดงักล่าว อกีทัง้ ในทุกหลกัสูตรยงัมวีชิาทีเ่สรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จากการปฏบิตัทิัง้ในและ
นอกห้องเรยีนหรอืจากการท าวจิยั เช่น การศกึษาอสิระ รายวชิาสมัมนา รายวชิาปฏบิตักิาร รายวชิาออกแบบ  
การฝึกงานภาคฤดรูอ้น รวมถงึการเรยีนรูร้ว่มกบัอุตสาหกรรม ฯลฯ  

โดยธรรมชาตขิองทุกหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา นักศกึษามโีอกาสเรยีนรูด้ว้ยตนเองในสดัส่วนที่
สูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีเช่น การท าวิทยานิพนธ์ , การศึกษารายบุคคล รายวิชาสมัมนา การสอบประมวล
ความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิฯลฯ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1 – 2.6.3.2) 
 

 4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสตูร 
  มจธ. ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรต้องเชญิผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอื
ชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน ทัง้นี้ หลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงจะต้องมี
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัทางดา้นวชิาการและวชิาชพี (เพื่อพจิารณาหลกัสูตรและใหข้อ้คดิเหน็) โดย
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบของสภาวชิาการ อนึ่งในปีการศกึษา 2554 มจธ. ได้เชญิผู้มี
ประสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีมาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ เช่น  (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1) 
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี

- วชิา GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ (Man and Ethics of Living)     
ไดเ้ชญิวทิยากรภายนอกมาบรรยายดงันี้ 
1. คุณทองแท้ ศิลาขาว  บรรยายพิเศษในหวัข้อเรื่อง “จติวิทยาในการด าเนินชีวิตและการ

ท างาน”  ในวนัที ่12, 14 กรกฎาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.2) 
- วชิา GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปญัหา (Learning and Problem Solving Skills) ได้

เชญิวทิยากรภายนอกมาบรรยาย ดงันี้  
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   1. คุณอทิธเิดช หรริกัษ์  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “กว่าจะเป็นโครงการ รกัษ์ป่า สรา้งคน 84 
ต าบล วถิพีอเพยีง” ในวนัที ่9, 11 สงิหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.3)   
   2. คุณภทัราพร สงัขพ์วงทอง  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “กระบวนการแสวงหาความรู้” ใน
วนัที ่16 สงิหาคม 2554  (เอกสารหมายเลข 2.6.4.4)   
  -   วชิา GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking) ได้เชญิวทิยากรภายนอกมา
บรรยาย ดงันี้ 

1.  คุณฐติมิา พมิพามา  บรรยายพเิศษในหวัขอ้ “Fashion”  ในวนัองัคารที่16, 19 สงิหาคม 
2554 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.5) 
   2.  คุณสมชยั ศรสีุนาครวั   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวในมมุมองของคนไทย”  ในวนัที ่31 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.6)    
    3. คุณทรงฤทธิ ์โพนเงนิ   บรรยายพิเศษในหวัข้อเรื่อง “ไทย-ลาว ม่วนชื่น”  ในวนัที่ 31 
มกราคม 2555 และวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2555  (เอกสารหมายเลข 2.6.4.7)    
    4. คุณศุภลกัษณ์ กาญจนขนุด ี  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ไทย-ลาว ม่วนชื่น”  ในวนัที ่1, 3 
กุมภาพนัธ ์2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.8)    
   5. รศ.สุมติร ปิตพิฒัน์ บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวในมมุมองของคนไทย”  ในวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.9)    
  - วชิา GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) ไดเ้ชญิวทิยาการภายนอกมาบรรยายดงันี้ 
   1. คุณภทัรวรนิทร์ ทมิกุล   บรรยายพเิศษในหวัข้อเรื่อง “นาฏกรรมร่วมสมยั”  ในวนัที่ 26
สงิหาคม 2554  (เอกสารหมายเลข 2.6.4.10)    
   2. อ.ทรงวุฒ ิเรอืงจนัทร ์  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ดนตรไีทยและดนตรสีากล 2”  ในวนัที ่
4, 6 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.11)    
   3. คุณภทัรวรนิทร ์ทมิกุล   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “นาฏกรรมร่วมสมยั1”  ในวนัที ่11, 13 
มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.12)    
   4. คุณภทัรวรนิทร ์ทมิกุล   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “นาฏกรรมร่วมสมยั2”  ในวนัที ่18, 20 
มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.12)    
  - วชิา GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผู้น า (Modern Management and 
Leadership) ไดเ้ชญิวทิยากรภายนอกมาบรรยาย ดงันี้ 
   1. คุณกษมพงษ์ โพธิสุนทร   บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ผู้ประกอบการกับความผิด
รบัผดิชอบต่อสงัคม”  ในวนัที ่9 กนัยายน 2554  (เอกสารหมายเลข 2.6.4.13)    
   2. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “คุณธรรมกบัผู้น ายุคใหม่”  ใน
วนัที ่14 กนัยายน 2544 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.14)    
  หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

- วชิา JEE 604 Special Study II ไดเ้ชญิวทิยากรภายนอกมาบรรยายดงันี้ 
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1. ผศ.ดร.สุธรรม  ปทุมสวสัดิ ์บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Greenhouse Gas Emissions from 
Hotels in Thailand” ในวนัที ่27 กนัยายน 2554 

- วชิา JEE 643 Energy System Analysis and Engineering ได้เชญิวทิยากรภายนอกมา
บรรยายดงันี้ 

1. ดร.วรีะวฒัน์  แช่มปรดีา บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Biochemical process for converting 
biomass to bioenergy and biofuels i.e. ethanol and biodiesel” ในวนัที ่24, 31 กรกฎาคม 2555 (เอกสาร
หมายเลข 2.6.4.15)  

- วชิา JEE 682 Environmental and Health Risk Assessment ไดเ้ชญิวทิยากรมาบรรยายดงันี้ 
1. ผศ.ดร.สญัญา  สริวิทิยาปกรณ์  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Transport and Transfer of 

Pollutants in the Environment, Pollutants in soil” ในวนัที ่16, 23, 30 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
2.6.4.16)  

- วชิา JEE 703 Selected Topics in Energy and Environmental I ไดเ้ชญิวทิยากรมาบรรยาย 
ดงันี้ 

1. ผศ.ดร.อุดมเกยีรต ิ นนทแกว้ บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Small Hydro Power” ในวนัที ่17 
กุมภาพนัธ ์2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.17) 

2. นายฉตัรดนยั  ฉตัรพลรกัษ์ บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “Small Hydro Power” ในวนัที ่17  
กุมภาพนัธ ์2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.18) 

3. ผศ.พยอม  รตันมณี  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Small Hydro Power”  ในวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ ์2555 (เอกสารหมายเลข 2.6.4.19) 
 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา การ
เรียน 

การสอน 
มจธ. โดยสถาบนัการเรยีนรูม้ภีารกจิส าคญัมุ่นเน้นท าวจิยัดา้นการเรยีนรูใ้นหวัขอ้ต่างๆ เพื่อทีจ่ะน า

ผลการวจิยัที่ได้ไปสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ รวมทัง้เผยแพร่ผลการวจิยัดงักล่าวให้ประชาคมทัง้
ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัไดน้ าไปใชเ้พื่อใหเ้กดินวตักรรมใหม่ ๆ ดา้นการเรยีนรู ้  (เอกสารหมายเลข
2.6.5.1) 

ในปีงบประมาณ 2554 นี้ ทางสถาบนัการเรยีนรูไ้ด้รบัทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในการ
ด าเนินการวจิยัในหวัขอ้ต่างๆ อาท ิ

 - การศกึษาตามอธัยาศยัส าหรบัเดก็และเยาวชนทีม่คีวามสามารถสูงดา้นวทิยาศาสตรใ์นประเทศ
ไทย (ทุนวจิยั ว.1) 
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 - การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการคิดอย่างมวีิจารณญาณของ
นักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีและระดบัปรญิญาตร ีทีส่อนโดยการจดักจิกรรมแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน
กบัการสอนแบบบรรยาย (ทุนวจิยั ว.1) 

 - โครงการพฒันาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรบัเด็กและเยาวชน ระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ (ทุน สวทช.) 

 - การศกึษาเบือ้งตน้ของมะมว่งเพื่อการบรโิภคดบิส าหรบัการส่งออก ระยะที1่ (ทุนวจิยั ว.1) 
 การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปตามหลกัสูตรใหม่ของมหาวทิยาลยัมลีกัษณะเป็น

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ในเชิงของเนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลากหลายสาขา 
กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่ป็นแบบ Active Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of 
Practices : CoPs) ใหเ้กดิขึน้ในรายวชิา   
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
  ทุกรายวชิามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ  สิง่
สนับสนุนการเรยีนรู ้ทุกภาคการศกึษา  โดยเฉลีย่รอ้ยละ 93.26 ของผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดย
นกัศกึษาแต่ละรายวชิามคีะแนนสงูกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  (เอกสารหมายเลข 2.6.6.1) 
 

7. มีการพฒันาหรือปรบัปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 มจธ. ก าหนดใหห้วัหน้าภาควชิาตดิตามผลการประเมนิการสอนของอาจารย ์ โดยทุกภาคการศกึษา
จะมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารยเ์พื่อการเลื่อนระดบั ซึ่งในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
อาจารยจ์ะมกีารรายงานผลประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาที่น ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณา
เพื่อเลื่อนระดบั ในกรณีที่ผลประเมนิการสอนของอาจารย์มคีะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั หวัหน้า
ภาควชิาจะแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนพฒันาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัท า 
มคอ. 5 (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1) รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เพื่อน าผลการประเมนิรายวชิามา
พฒันาหรอืปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  3 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [5 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5] 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.6.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกของการจดัท า

รายละเอยีดหลกัสตูร  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 
2.6.1.2 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และฉบบัเพิม่เตมิ 
2.6.1.3 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2550 – 2554 (เป้าหมายที ่

1 พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน) หน้า 10  
2.6.1.4 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ หน้า 11 
2.6.1.5 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมชวีภาพ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2550 
2.6.2.1 รายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2554 
2.6.2.2 มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา  
2.6.3.1 ตวัอยา่งหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 
2.6.3.2 ตารางสรุปรายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  และรายวชิาทีม่กีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทาง
วชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการ
สอน 

2.6.4.1 ตารางสรปุรายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
2.6.4.2 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณทองแท ้ศลิาขาว  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “จติวทิยาในการด าเนิน

ชวีติและการท างาน”    
2.6.4.3 บนัทกึข้อความเชญิ คุณอิทธเิดช หรริกัษ์  บรรยายพเิศษในหวัข้อเรื่อง “กว่าจะเป็นโครงการ 

รกัษ์ปา่ สรา้งคน 84 ต าบล วถิพีอเพยีง” 
 

2.6.4.4 บนัทึกข้อความเชิญ คุณภทัราพร สงัข์พวงทอง  บรรยายพิเศษในหวัข้อเรื่อง “กระบวนการ
แสวงหาความรู”้ 

2.6.4.5 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณฐติมิา พมิพามา  บรรยายพเิศษในหวัขอ้ “Fashion”   
2.6.4.6 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณสมชยั ศรสีุนาครวั   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ประเทศสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาวในมุมมองของคนไทย”   
2.6.4.7 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณทรงฤทธิ ์โพนเงนิ   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “ไทย-ลาว มว่นชื่น”   
2.6.4.8 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณศุภลกัษณ์ กาญจนขุนด ี  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ไทย-ลาว ม่วน

ชื่น”   
2.6.4.9 บนัทึกข้อความเชิญ รศ.สุมิตร ปิติพฒัน์ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ประเทศสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาวในมุมมองของคนไทย” 
2.6.4.10 บนัทกึขอ้ความเชญิคุณภทัรวรนิทร ์ทมิกุล   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “นาฏกรรมรว่มสมยั”   
2.6.4.11 บนัทกึขอ้ความเชญิ อ.ทรงวุฒ ิเรอืงจนัทร ์  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ดนตรไีทยและดนตรี

สากล 2”   
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2.6.4.12 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณภทัรวรนิทร ์ทมิกุล   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “นาฏกรรมร่วมสมยั1-
2”   

2.6.4.13 บนัทกึขอ้ความเชญิ คุณกษมพงษ์ โพธสิุนทร   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “ผู้ประกอบการกบั
ความผดิรบัผดิชอบต่อสงัคม” 

2.6.4.14 บนัทกึขอ้ความเชญิ พระมหาสมปอง ตาลปตุโต   บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “คุณธรรมกบัผูน้ า
ยคุใหม”่   

2.6.4.15 บนัทกึขอ้ความเชญิ ดร.วรีะวฒัน์  แช่มปรดีา บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “Biochemical process for  
converting biomass to bioenergy and biofuels i.e. ethanol and biodiesel”  

2.6.4.16 บนัทกึข้อความเชญิ ผศ.ดร.สญัญา  สริวิทิยาปกรณ์  บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื่อง “Transport and 
Transfer of Pollutants in the Environment, Pollutants in soil” 

2.6.4.17 บนัทกึขอ้ความเชญิ ผศ.ดร.อุดมเกยีรต ิ นนทแกว้ บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “Small Hydro Power”  
2.6.4.18 บนัทกึขอ้ความเชญินายฉตัรดนยั  ฉตัรพลรกัษ์ บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง  

“Small Hydro Power”  
2.6.4.19 บนัทกึขอ้ความเชญิ ผศ.พยอม  รตันมณ ี บรรยายพเิศษในหวัขอ้เรือ่ง “Small Hydro Power”  
2.6.5.1 รายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 (เป้าหมายที ่1 พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน) หน้า 4 
2.6.6.1 สรปุผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
2.6.7.1 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

 

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

           บณัฑิต 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

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

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 
1. มกีารส ารวจคุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อย

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

และสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่                   
เอือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาข้าร่วมกิจกรรม            
การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนั หรอืที่ประชุมระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ

5. มกีิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรแีละบณัฑติศึกษาที่จดั           
โดยสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

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

ในวารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

1.   เกณฑท์ัว่ไป 

 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม . ค1 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตาม 
เกณฑม์าตรฐาน 

เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต           

อย่างน้อยส าหรบัทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
 มจธ. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติผ่านกลไก 

2 ระดบั คอื  
 ระดบัที่ 1 กลไกตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา ซึง่กองแผนงานเป็นผู้ด าเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มลูของ

ทุกหลกัสูตรจากหวัหน้างานซึ่งเป็นผู้ใช้บณัฑติโดยตรง โดยแบบประเมนิคุณภาพบณัฑติจะสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ทีจ่ะเป็นคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตใิน 5 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.1) 
              ระดบัที่ 2 กลไกการเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุง ซึ่งมกีารปรบัปรุงตามรอบ              
ของแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร ทัง้นี้ มจธ. ได้ก าหนดเกณฑ์การเปิดหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตร
ปรบัปรุงจะต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศ นโยบายของรฐับาล มหาวทิยาลยั กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสาขา (ถ้าม)ี ตลอดจนความต้องการของก าลงัคน          
ของตลาดแรงงานและสังคม โดยคณะที่ต้องการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรบัปรุงจะต้องแต่งตัง้
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร อย่างน้อย 5 คน ซึง่ประกอบดว้ยอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
มหาวทิยาลยัอย่างน้อย 2 คน โดยต้องมตี าแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารยจ์ านวน 1 คน แต่ถ้าไม่มผีู้ที ่          

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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มตี าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขานัน้ ๆ ใหพ้จิารณาผูท้ีม่ตี าแหน่งรองลงมา และหากมอีงคก์รวชิาชพี ใหม้ผีูแ้ทน
องคก์รวชิาชพีร่วมเป็นกรรมการดว้ยอย่างน้อย 1 คน โดยมหาวทิยาลยัให้ความส าคญักบัผู้ทรงคุณวุฒทิีต่้อง
เป็นผู้ที่ให้ความเห็นในการพฒันาหลกัสูตรและการปรบัปรุงหลกัสูตร ซึ่งสภาวิชาการจะพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบรายชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิ(เอกสารหมายเลข 2.7.1.2) จากกลไกและองคป์ระกอบของคณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรและคณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก ตลอดจนตวัแทน
จากองคก์รวชิาชพี จงึเป็นช่องทางส าคญัในการไดม้าซึ่งขอ้คดิเหน็ที่เป็นความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติรวมถงึ
ทศิทางการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และมหาวทิยาลยัได้ก าหนดแบบฟอร์มบทสรุป
ผูบ้รหิารทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้องมขีอ้มลูการระดมสมองจากนักวชิาการ ภาคอุตสาหกรรม ผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อ
ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ(เอกสารหมายเลข 2.7.1.3) ประกอบกบัใน มคอ. 2 หมวดที ่7 การประกนั
คุณภาพหลกัสูตร ขอ้ 6 ต้องมกีารส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.4)  
 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล
การศึกษา และสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

 ในการปรบัปรงุหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา และสมัฤทธผิลทางการเรยีน
ทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ คณะได้น า
ขอ้มลูจากการตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา และขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาซึง่เป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั ขอ้มลูจากผลการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม 
และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีเ่จา้ของหลกัสูตรจดัท าขึน้เอง มาใชอ้อกแบบและปรบัปรุงหลกัสูตรให้
มคีวามทนัสมยัตรงกบัความต้องการของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม รวมถงึทศิทางของศาสตรส์าขาแต่ละวชิาชพี 
ซึ่งขัน้ตอนก่อนการเปิดหรือปรบัปรุงหลกัสูตรจะสามารถน าไปใช้ในการเรยีนการสอนได้จะต้องผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะอนุกรรมการวชิาการ สภาวชิาการ และไดร้บัการอนุมตัิ
จากสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 2.7.2.1) ยกตวัอย่างเช่น หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาศาสตรป์ระยุกต์ด้านการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 ได้น า
ขอ้มลูจุดอ่อนทีพ่บในดา้นการคดิวเิคราะห ์การแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ โดยเพิม่ทกัษะในรายวชิา LNG 531 
Research Methods เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 2.7.2.2) นอกจากแต่ละหลกัสูตรจะน าข้อมูลมาปรบัปรุง
หลกัสตูรของตนเองแลว้ ในส่วนของมหาวทิยาลยัไดน้ าขอ้มลูมาจดัท าเป็นแผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา 
พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุงการเรยีนรูข้องนักศกึษาและการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 2.7.2.3) 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ          
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต 
 มจธ. มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณ
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ ดงันี้ 
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 ด้านบคุลากร 
  มจธ. ไดจ้ดัใหม้ทีรพัยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรยีนการสอน โดยมสีดัส่วนอาจารยต่์อ
นกัศกึษาเตม็เวลา (FTES) 1 : 22.7 นอกจากนี้ มจธ. ไดใ้ชก้ลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดบั โดยกจิกรรมการพฒันาบุคลากรประกอบดว้ย การสนับสนุนทุนการศกึษาต่อ การ
ลาศกึษาต่อ รวมทัง้การเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ทัง้ภายในและต่างประเทศ ทัง้นี้ในปี 2554 มจธ. มผีูล้า
ศกึษาต่อรวม 27 คน แบ่งเป็นในประเทศ 25 คน ต่างประเทศ 2 คน เมื่อพจิารณาจากจ านวนผูล้าศกึษาต่อ
สะสม พบว่า มจี านวน 93 คน แบ่งเป็นในประเทศ 71 คน และต่างประเทศ 22 คน เมื่อพจิารณาจากจ านวนผู้
เขา้ฝึกอบรม พบว่า มจี านวน 1,632 คน แบ่งเป็นในประเทศ จ านวน 1,617 คน และต่างประเทศ จ านวน 15 
คน และยงัมผีูเ้ขา้รว่มประชุม/สมัมนา/เสนอผลงานทางวชิาการต่างประเทศ จ านวน 210 คน (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.1) 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มจธ. จดัสรรงบประมาณใหส้ านักคอมพิวเตอรแ์ละส านักหอสมุดในสดัส่วน 5,000  บาท ต่อ FTES 

ต่อหน่วยงานในการผลกัดนัภารกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยส านักหอสมุดเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศ การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู ้รวมถงึการจดัหาบุคลากร
และเพิม่บทบาทบรรณารกัษ์ในการใหบ้รกิารและจดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีนทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ
บณัฑติ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 2.7.3.2) 

1. ทรพัยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดจดัหาเพื่อให้ได้ทรพัยากรสารสนเทศที่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ช ้และมทีรพัยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรยีนรูข้องผูใ้ชบ้รกิารทุกระดบั โดยผูใ้ชม้สี่วนร่วม
ในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศภายใต้กตกิาทีย่อมรบัได ้ทรพัยากรสารสนเทศมทีัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม/สารสนเทศ
ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ การวิจยั ประกอบด้วย หนังสอื วิทยานิพนธ์/โครงงานศึกษา วารสาร/
ฐานขอ้มูลออนไลน์/หนังสอืออนไลน์ ฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องที่เน้นตามทศิทางการพฒันาของประเทศและทศิ
ทางการวจิยั การรวบรวมและคดัสรรทรพัยากรสารสนเทศทีแ่หล่งขอ้มลูออนไลน์ บรกิารสารสนเทศแบบส่งถงึ
มอืผูใ้ชบ้รกิารโดยผ่านอุปกรณ์สมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ รวมทัง้แนะน าและชีแ้หล่งบทความดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยโีดยบรรณารกัษ์เพื่อให้บรกิารผ่านระบบเครอืข่าย (E-Content) ได้อย่างรวดเรว็ ทนัตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร  

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ ส านักหอสมุดตระหนักถงึการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันานวตักรรมระบบการเรยีนการสอน และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอนมากขึ้น  เพื่ อ ให้นักศึกษาสามารถ เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
จงึพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้คอื 

2.1 ระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู ้(Learning Management System - LMS) : ระบบบรหิาร
จดัการการเรยีนรูจ้ะให้บรกิารสภาพแวดล้อมของการศกึษาแบบออนไลน์อย่างครบวงจร โดยรองรบักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในลกัษณะทีง่่ายและไม่สลบัซบัซอ้น เช่น เครื่องมอืในการสรา้งปฏสิมัพนัธใ์นการเรยีน
การสอนแต่ละรายวชิา เครื่องมอืการจดัการเนื้อหา (Content) หรอืเครื่องมอืทีช่่วยในการท างานวจิยั เป็นต้น 
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ส านักหอสมุดพฒันาระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู ้(LMS) โดยใช ้“ILIAS” ซึง่เป็นซอฟต์แวรโ์อเพ่นซอรส์โดย
ปรบัแต่งการท างานและเขยีนโปรแกรมเพิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

2.2 งานพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ(LM) มกีารพฒันาโมดูลต่างๆ ให้สอดคล้องกบัการ
ท างานของส านกัหอสมดุอยา่งต่อเนื่อง โมดลูหลกัในการท างาน ไดแ้ก่ Web OPAC, Catalogue, Circulation 

2.3. การพฒันา/จดัหาสื่อการเรยีนรูแ้บบ e-Learning และทรพัยากรสารสนเทศออนไลน์ในปี 
2554 ทรพัยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบด้วย วารสาร ฐานข้อมูล
ออนไลน์ จ านวน 35 ฐาน (ทดลองใช้ 1 ฐาน) หนังสอืออนไลน์จ านวน 4 ฐาน พร้อมสรุปขอ้มูลข่าวสารและ
สาระส าคญัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้การใหบ้รกิารสื่อการเรยีนรูแ้บบอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบที่
หลากหลาย ดงันี้ 

1) คดัสรรทรพัยากรสารสนเทศเพื่อผูใ้ชบ้รกิาร นอกเหนือจากการด าเนินงานใหม้ทีรพัยากร
สารสนเทศประเภทหนังสอื สื่อโสตทศันูปกรณ์ วารสาร/ฐานขอ้มูลออนไลน์แลว้ ส านักหอสมุดได้จดัหา/จดัท า
ทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมหีนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) e-Thesis e-Project และ KMUTT 
Research  

2) แนะน าบทความจากฐานข้อมลูออนไลน์ Science Direct ทีม่ผีูน้ าไปใชอ้้างองิมากทีสุ่ด 
แบ่งตามสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญหลกั (Hot articles focus on core capability areas of 
research / expertise) เช่น สาขา Biotechnology, Energy & Environment Technology, Engineering 
Technology เป็นตน้  

3) รวบรวมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการท างานวิจยัในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้
โปรแกรม EndNote, ฐานขอ้มลูออนไลน์, List of Journals, ThaiLIS Digital Collection, Thai-Journal Impact 
Factors, Journal Link, หน่วยวดัคุณภาพวารสาร (Journal Ranking Metrics) และเครื่องมอืส าหรบัท า
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้  

4) รวบรวม Weblink เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิารในการคน้หาขอ้มลู โดยจ าแนก
ตามหวัขอ้ทีน่่าสนใจ เช่น Nano Technology, Bio Technology, Solar Energy, Information Technology 
รวมทัง้ e-Book และ CourseWare   

5) งานพฒันาสื่อการเรยีนรูแ้บบ e-Learning ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา
สามารถทบทวนเนื้อหาวชิาในส่วนทีต่้องการและวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self Directed Learning) ใน
ขณะเดยีวกนัผู้สอนได้พฒันาสื่อการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพ ปรบัเปลี่ยนวธิสีอน ปรบัปรุงบทเรยีนให้มคีวาม
ทนัสมยั โดยเฉพาะส่วนทีส่ าคญัของเนื้อหาวชิา (Main Concept) เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้  

6) งานพัฒนาเกมต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
วศิวกรรมศาสตร ์เช่น ด้านชวีวทิยา เรื่องอาณาจกัรโปรตสิตา และพนัธุศาสตร์ ด้านภาษาคอมพวิเตอร ์เรื่อง
โปรแกรมจาวา และด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องเกมกลศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเกมต้นแบบผลิตโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ เกมพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละอื่นๆ เกมกึง่สามมติ ิเพื่อแนะน าโครงการ e-KMUTT เป็นตน้ 

3. บุคลากร ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคญัในการให้บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้
สามารถเรยีน/ท างานวจิยั และใชช้วีติอยูใ่นมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสุข จงึจดับุคลากรซึง่เป็นคณาจารยแ์ละ 
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นักศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอก เพื่อให้บรกิารช่วยด้านการเรยีนการสอน การวจิยัและพฒันาคุณภาพชวีติขึน้  
ณ บรเิวณ KLINICS3 ชัน้ 5 ส านกัหอสมดุ ดงันี้ 

(1) การท าวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัเบือ้งตน้ ใหบ้รกิารทุกวนัพุธและเสาร ์เวลา 13.30 - 16.30 น. 
(2) ภาษาองักฤษ ใหบ้รกิารทุกวนัองัคารและศุกร ์เวลา 13.30-16.30 น. 
(3) ฟิสกิส ์ใหบ้รกิารทุกวนัจนัทรแ์ละพุธ เวลา 9.00-12.00 น. 
(4) คณติศาสตร ์ใหบ้รกิารทุกวนัพฤหสับด ีเวลา 13.30-16.30 น. 
นอกจากนี้ ส านักหอสมุดจดัให้มบีรรณารกัษ์ช่วยค้นคว้าวจิยั เพื่อให้บรกิารผู้ใช้เกี่ยวกบัการ

ท างานวจิยั โดยบรรณารกัษ์จะใหค้ าแนะน าในการเขยีนการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) การเขยีน
บรรณานุกรม รวมทัง้ช่วยคน้หาแนะน าหวัขอ้วจิยั/วทิยานิพนธ/์โครงงานศกึษา ตามค ารอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิาร 
ตดิต่อไดท้ีเ่คาน์เตอร ์Ask Us บรเิวณ KLINICS4 ชัน้ 1 รวมทัง้ไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นให้
ผู้ใช้บรกิารเกิดทกัษะด้านการเรยีนรู้ และพฒันาไปสู่การเป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learner)               
โดยบรรณารกัษ์จะให้ค าแนะน าการค้นหาทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูแ้ละการวจิยั การจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน รวมถงึการมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูร้่วมกบัภาควชิา/
คณะ และกจิกรรมอื่นๆ ดงันี้ 

(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดทัง้ ปี เช่น อบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ              
การใชโ้ปรแกรม EndNote กจิกรรมตอบค าถามประจ าเดอืน นิทรรศการการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน 

(2) แนะน าบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ Science Direct ทีม่ผีูน้ าไปใชอ้้างองิมากทีสุ่ดแบ่ง
ตามสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญหลกั  

(3) รวบรวมเครื่องมอืส าหรบัสนับสนุนการท างานวจิยัในหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรม 
EndNote, ฐานขอ้มลูออนไลน์, List of Journals, ThaiLIS Digital Collection, Thai-Journal Impact Factors, 
Journal Link  และเครือ่งมอืส าหรบัท าแบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้ 

(4) รวบรวม Web link เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิารในการคน้หาขอ้มลู โดยจ าแนก
ตามหวัขอ้ที่น่าสนใจ เช่น Bio Technology, Solar Energy, Information Technology ศกึษารายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่http://klinics.lib.kmutt.ac.th/ 

(5) การจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูร้่วมกบัภาควชิา/คณะ เช่น นิทรรศการการแข่งขนัรถพลงั
หนงัยาง, แสงสุดทา้ยทีป่ลายน ้า (เอกสารหมายเลข 2.7.3.3) 

ด้านงบประมาณ 
มจธ. ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปี 2554 มจธ. มคี่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อหวันกัศกึษาเตม็เวลา (FTES) เฉลีย่ทัง้มหาวทิยาลยัเท่ากบั 100,972 
บาทต่อคน (เอกสารหมายเลข 2.7.3.4) โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิในการจดัการเรยีนการสอน
ด้านการศึกษาทัว่ไป ซึ่งด าเนินการแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
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นอกจากนี้  มจธ. ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลกัษณะของบณัฑติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยผ่านหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดบัคณะ 
ส าหรบักจิกรรมส่วนกลางจะด าเนินการผ่านกองกจิการนักศกึษา ในชมรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชมรมฝ่ายกฬีา ชมรม
ฝ่ายศลิปวฒันธรรม ชมรมฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ ชมรมฝ่ายวชิาการ เป็นกลไกขบัเคลื่อนกจิกรรม การพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑติเพื่อใหเ้กดิทกัษะทางสงัคม สามารถเรยีนรูแ้ละปรบัสภาพจติใจและอารมณ์ใหพ้รอ้มต่อ
การท างานต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ในปี 2554 กองกจิการนักศกึษาไดส้นับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการ
หรอืกจิกรรม จ านวน 201 โครงการ เป็นเงนิทัง้สิน้ 6,500,000 บาท (เอกสารอา้งองิหมายเลข 2.7.3.5)  

ส าหรับหน่วยงานระดับคณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภาควชิา ยกตวัอย่างเช่น คณะวทิยาศาสตรไ์ด้จดัสรรงบประมาณในแผนงานผลติบณัฑติ แผนงานสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจยัของนักศึกษา งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.6) เพื่อใชส้นับสนุนการด าเนินงานในการเรยีนการสอน การวจิยัและกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่ป็นการ
พฒันาคุณลกัษณะของนกัศกึษา  
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบนั หรือท่ีประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 มจธ. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิให้นักศึกษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม           
การประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดบัต่าง ๆ โดยผ่านกลไกการสนับสนุน
ทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตีพมิพ์บทความวจิยัให้แก่นักศกึษาจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น           
ในปี 2554 มจธ. ได้รบัทุนจากงบประมาณแผ่นดนิ ประมาณ 76,230,000 บาท ทุนจากแหล่งคณะจดัสรร 
1,040,00 บาท ทุนภายนอก 157,740,000 บาท (เอกสารหมายเลข 2.7.4.1) ตลอดจนมกีารจดัสรรทุน (Full 
Time Equivalent Research Output – FTERO) ซึง่เป็นเงนิสนับสนุนการวจิยัของ มจธ. ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่คณะ
ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจ ัย ทัง้นี้ เง ินทุนดังกล่าวจะถูกจัดสรรไป ใน
โครงการวจิยัต่าง ๆ ทีน่ักศกึษาเขา้ไปมสี่วนร่วมในทมีวจิยัของอาจารย ์ปีละประมาณ 27 ล้านบาท (เอกสาร
หมายเลข 2.7.4.2) 

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

1. นักศึกษาปริญญาโทแผน ก แบบ ก (1) 36 หน่วยกิต ต้องมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ                
(Full Paper) และไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิไมน้่อยกว่า 1 ชิน้  

2. นักศึกษาปรญิญาโทแผน ก แบบ ก (2) 12 หน่วยกิต ต้องมผีลงานเผยแพร่ในรูปแบบใด             
รปูแบบหน่ึงซึง่ไมใ่ช่รปูเล่มวทิยานิพนธ ์ 

3. นักศึกษาปริญญาเอกแผน ก ต้องมีบทความวิจยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงตีพิมพ ์              
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิซึง่สบืคน้ไดใ้นฐานขอ้มลูมาตรฐานทีม่ผีูพ้จิารณาผลงาน (Referee) จ านวน
ไมต่ ่ากว่า 2 ชิน้  
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 มจธ. โดยส านักบณัฑติศึกษาและกิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลยั             
ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมหรือสถานที่จ ัดประชุมหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ในและ
ต่างประเทศใหน้กัศกึษาทุกระดบัรบัทราบโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น การเวยีนเอกสาร
และโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ไปยงัคณะต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.7.4.4) การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานน าข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ใหแ้ก่นกัศกึษาเป็นล าดบัถดัไป (เอกสารหมายเลข 2.7.4.5) 

 นอกจากการจดัสรรทุนวิจยั การก าหนดเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑติศึกษา และการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้ว ในระดบัคณะได้มกีารด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีสี่วนร่วมมากขึน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการ
หรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการ ยกตวัอย่างเช่น คณะวทิยาศาสตร์จดัโครงการประกวดโครงงานนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ี(Project) โดยจดังบประมาณส าหรบัรางวัลผลงานดเีด่น และผลงานชมเชย รวมทัง้ผลงาน
ดา้นนวตักรรม (เอกสารหมายเลข 2.7.4.6) และในปี 2554 นี้ ได้สนับสนุนใหโ้ครงงานทีไ่ด้รบัรางวลัน าผลงาน
เขา้ร่วมประกวดผลงานวจิยันวตักรรมวจิยัแห่งชาต ิNational Research Innovation Competition (NRIC 
2011) ส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีโดยจดัขึน้ที่มหาวทิยาลยั University Sains Malaysia ปีนัง ประเทศ
มาเลเซยี ระหว่างวนัที ่21 - 25 มถุินายน 2554 ซึง่ผลงานของนักศกึษาภาควชิจุลชวีวทิยา ไดร้บัรางวลัเหรยีญ
ทองแดงในสาขา Life Science (เอกสารหมายเลข 2.7.4.7)  
 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จดัโดยสถาบนั 

 จากวสิยัทศัน์ “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบณัฑติที่เก่งและดี” และแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ   
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เป้าหมายที่ 3 “การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรที่มคีวามเป็นคนอย่าง
สมบูรณ์” มจธ. ได้จดัท าประกาศของมหาวทิยาลยั เรื่อง ก าหนดเกียรติและศกัดิข์องนักศึกษา (Code of 
Honor) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเป็นพฤติกรรมทางคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัยของ
นักศกึษาทีค่วรปฏบิตั ิโดยก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบันักศกึษาทีป่ระพฤตผิดิ Code of Honor ไว ้7 ระดบั 
เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึการพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)  

กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลกัดันและประสานความร่วมมือกับคณะและ
ภาควชิาให้นักศกึษาประพฤตตินตาม Code of Honor โดยเริม่ต้นจากการประชาสมัพนัธใ์หน้ักศกึษารบัทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น การชีแ้จงในวนัปฐมนิเทศนักศกึษา การตดิป้ายประกาศบรเิวณ
อาคารเรียนและทางเดินภายในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.7.5.2) การจดัท าสมุดบันทึกกิจกรรม
นกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.5.3) และการประกาศในเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั  

ในการด าเนินงานสนับสนุนใหเ้กดิการประพฤตตินตาม Code of Honor ของนักศกึษา กองกจิการ
นักศกึษาไดส้นับสนุนงบประมาณปีละประมาณ 1,000,000 บาท จดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรผ่านโครงการดา้น
ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม อาท ิโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและคุณธรรม (เอกสารหมายเลข 2.7.5.4) 
นอกจากนี้ มจธ. ไดบ้รูณาการพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัยของนักศกึษากบัวชิาเรยีนในรายวชิา 
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ ซึง่มรีปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หน้ักศกึษา
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ได้สมัผสัชุมชนผ่านโครงงานต่าง ๆ ที่ช่วยเสรมิสร้างทกัษะทางสงัคมและขดัเกลาให้นักศึกษามคีุณธรรม 
จรยิธรรม (เอกสารหมายเลข 2.7.5.5) 

ส าหรบักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมให้กับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็น
กจิกรรมไหวค้ร ูกจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา และกจิกรรมคุณธรรมจรยิธรรมทีส่อดแทรกระหว่างการท าวจิยั 
ยกตวัอยา่งเช่น บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ซึง่เป็นคณะระดบับณัฑติศกึษา จดักจิกรรมอบรมสัง่
สอนของอาจารยเ์กีย่วกบัขอ้ก าหนดทางจรยิธรรมของคณะในโครงการวนัไหวค้ร ูกจิกรรมรดน ้าอวยพรอาจารย์
และรุ่นพี่ รุ่นน้องในวนัสงกรานต์ การจดับรรยายพเิศษในหวัข้อ “การจดัการวิธพีุทธ” เพื่อให้นักศึกษาได้มี
มุมมองที่แตกต่างและน ามาผสมผสานกบัการประกอบอาชพีได้ และกิจกรรมวนัปจัฉิมนิเทศที่อาจารย์ได้ให้
โอวาทในเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรมแก่บณัฑติทีจ่บการศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.5.6) 
 

7. มีการพฒันาทกัษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
 มจธ. ก าหนดหน้าที่การพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และน า
บทความดงักล่าวไปตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติให้แก่หน่วยงานระดบัคณะเป็นผู้ด าเนินการ 
ยกตวัอยา่งเช่น คณะวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาทกัษะนักศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธแ์ละมกีาร
น าไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาต ิโดยจดัโครงการ KM ใหบุ้คลากรและนักศกึษาทุกระดบัเขา้ร่วม
รบัฟงั “กว่าจะมาเป็นนักวจิยัดเีด่นแห่งชาติ” และ “เขยีนบทความวจิยัอย่างไรใหไ้ดต้พีมิพ์” (เอกสารหมายเลข 
2.7.7.1 - 2.7.7.2) ภาควชิาจุลชวีวทิยาไดจ้ดักจิกรรมการบรรยายเรื่อง “วธิกีารเขยีนวทิยานิพนธแ์ละบทความ
วจิยั” เพื่อพฒันาทกัษะให้กบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ์ เพื่อตพีมิพ์
เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ และมผีลการประเมนิจากการบรรยายโดยนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.7.7.3) นอกจากนี้ในแต่ละหลกัสตูรยงัจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา ซึง่นกัศกึษาจะต้องอ่านบทความวจิยัที่ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของตน เพื่อท าการวเิคราะห ์และสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากการอ่านบทความ
วจิยั รวมทัง้การน าเสนอและวพิากษ์บทความ เพื่อเป็นการฝึกทกัษะการเตรยีมบทความตพีมิพจ์ากวทิยานิพนธ์
ของตน (เอกสารหมายเลข 2.7.7.4)   
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.7.1.1 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอบณัฑติ มจธ. 
2.7.1.2 ประกาศ มจธ. เรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร 
2.7.1.3 แบบฟอรม์บทสรุปผูบ้รหิาร 
2.7.1.4 มคอ.2 หมวดที ่7 ขอ้ 6 
2.7.2.1 ประกาศ มจธ. เรือ่ง ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร 
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2.7.2.2 บทสรปุผูบ้รหิารหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยกุตด์า้นการสอน

ภาษาองักฤษ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
2.7.2.3 แผนปฏบิตักิารดา้นพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555 - 2559 
2.7.3.1 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 143 – 144  
2.7.3.2 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 38 - 42 
2.7.3.3 การจดักจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑติ 
2.7.3.4 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 155 
2.7.3.5 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 93 
2.7.3.6 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะวทิยาศาสตร ์

(แผนงานผลติบณัฑติ แผนงานสนบัสนุนการผลติบณัฑติ) 
2.7.4.1 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 48 
2.7.4.2 รายงานประจ าปี 2554 มจธ. หน้า 49 
2.7.4.3 ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบับณัฑติศกึษา 
2.7.4.4 ตวัอย่างเอกสารหรอืโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์การจดัประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทาง

วชิาการ 
2.7.4.5 ตัวอย่างเอกสารเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ เรื่อง การจดัประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานทางวชิาการ 
2.7.4.6 โครงการประกวดผลงานนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายชื่อผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั และภาพถ่าย

กจิกรรม 
2.7.4.7 บนัทกึขอ้ความงานบรกิารการวจิยัพฒันาและงานวเิทศสมัพนัธ ์ลงวนัที่ 12 พ.ค. 54 เรื่องการ

แขง่ขนัประกวดผลงานวจิยั National Research Innovation Competition (NRIC2011) 
2.7.5.1 Code of Honor   
2.7.5.2 ตวัอยา่งป้ายประกาศ เรือ่ง Code of Honor ภายในมหาวทิยาลยั 
2.7.5.3 ตวัอยา่งสมดุบนัทกึกจิกรรมนกัศกึษา 
2.7.5.4  โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 
2.7.5.5 แผนการสอนวชิา GEN111 
2.7.5.6 ภาพถ่ายกจิกรรมของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
2.7.7.1 หนงัสอืเชญิเขา้รว่มฟงัการบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “กว่าจะมาเป็นนกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต”ิ และ 

“เขยีนบทความวจิยัอย่างไรใหไ้ดต้พีมิพ์” และรายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
2.7.7.2 ขา่วกจิกรรมงานจดัการความรูส้ายวชิาการ ( KM ) “กวา่จะมาเป็นนกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต”ิ และ 

“เขยีนบทความวจิยัอย่างไรใหไ้ดต้พีมิพ”์ ขอ้มลู จาก
http://science.kmutt.ac.th/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=459:--km-
-&catid=41:2010-01-20-11-41-15&Itemid=391 (คณะวทิยาศาสตร)์ 
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2.7.7.3 หนงัสอืบนัทกึขอ้ความภาควชิาจลุชวีวทิยา เรือ่ง ขอเชญิเป็นวทิยากรบรรยายและสมัมนาพเิศษ
ระดบับณัฑติศกึษาประจ าปี 2554 เรือ่ง “วธิกีารขยีนวทิยานิพนธแ์ละบทความวจิยั”  

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

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 

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

 

เกณฑม์าตรฐาน   : 
1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาทีต่้องการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาที่ต้องการส่งเสรมิ

ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร  คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้สถาบนั 
3. มโีครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1              

โดยระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 
4. มกีารประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี ้           

และเป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่างรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ ยวกับนักศึกษาได้ร ับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ           

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 

เกณฑก์ารประเมิน     : 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
 มจธ. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์                 
ของมหาวิทยาลัย “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” โดยก าหนดเป็น “เกียรติและศักดิ ์            
ของนักศกึษา (Code of Honors)” ใหน้ักศกึษาทีเ่ขา้ใหม่ทุกคนไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัพิรอ้มทัง้ลงลายมอืให้
สตัยาบนัไว ้(เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) ตลอดจนยงัไดพ้มิพล์งคู่มอืนกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.8.1.2)  

 

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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2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา และผูเ้ก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถึงทัง้สถาบนั 
 มจธ. มกีารถ่ายทอดและเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมนักศกึษาทีก่ าหนดเป็น “เกยีรติ
และศกัดิข์องนักศกึษา (Code of Honor)” ไว้ในระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าดว้ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 2.8.2.1) พร้อมแจ้งให้นักศึกษาทราบในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.8.2.2) ตลอดจนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
พฒันานักศกึษา รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบผ่านป้ายไตรวชิัน่ประตูมหาวทิยาลยัและ
หน้าอาคารเรยีนคณะวทิยาศาสตร ์(http://youtu.be/ezsJhjvSWlQ และ http://youtu.be/SegsvRuinRM) ป้าย
ไวนิลขนาดใหญ่ทีอ่าคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี (เอกสารหมายเลข 2.8.2.3) 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด             
ในข้อ 1 โดยระบตุวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเรจ็ท่ีชดัเจน 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมทีก่ าหนดตามขอ้ 2 มจธ. จงึส่งเสรมิ
สนับสนุนให้มกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อพฒันานักศกึษาในด้านต่างๆตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานระดบัอุดมศกึษา นอกจากนี้มหาวทิยาลยัโดยกองกจิการนักศกึษาจดัโครงการเพื่อพฒันานักศกึษาตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรม และมกีารระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็อย่างชดัเจนทุกโครงการ เช่น  

3.1 โครงการรณรงคว์นิยันกัศกึษาใหม ่(เอกสารหมายเลข 2.8.3.1) เป้าหมายตวับ่งชี ้คอื นักศกึษา  
ใหมแ่ต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบมากกว่ารอ้ยละ 90 ตรงกบัพฤตกิรรมเกยีรตแิละศกัดิข์อ้ 1 

3.2 โครงการ มจธ.ร่วมใจต่อต้านยาเสพตดิ (เอกสารหมายเลข 2.8.3.2) เป้าหมายตวับ่งชี้คอื 
นกัศกึษามากกว่ารอ้ยละ 90 ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ ตรงกบัพฤตกิรรมเกยีรตแิละศกัดิข์อ้ 6 

3.3 โครงการธรรมสญัจร (เอกสารหมายเลข 2.8.3.3) เป้าหมายตวับ่งชี้คอื นักศกึษาที่เขา้ร่วม
โครงการมากกว่ารอ้ยละ 90 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่ปลอมแปลงเอกสาร และมคีวามตรงต่อเวลา ตรงกบั
พฤตกิรรมเกยีรตแิละศกัดิ ์ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 5 

3.4 โครงการรวมพลงัจติอาสา ปลูกป่าชายเลน (เอกสารหมายเลข 2.8.3.4) เป้าหมายตวับ่งชี้คอื 
นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการมากกว่ารอ้ยละ 90 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่ปลอมแปลงเอกสาร และมคีวามตรงต่อ
เวลา ตรงกบัพฤตกิรรมเกยีรตแิละศกัดิ ์ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 5 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา                 
ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างร้อยละ 90               
ของตวับ่งช้ี 

การจดัโครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาจะมกีารประเมนิผลการ
ด าเนินโครงการสงูกว่ารอ้ยละ 90 เช่น  

4.1 โครงการรณรงคว์นิัยนักศกึษาใหม่ นักศกึษาชัน้ปีที ่1 แต่งกายผดิระเบยีบเท่ากบัรอ้ยละ 0.11 
(เอกสารหมายเลข 2.8.4.1) 
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4.2 โครงการ มจธ. ร่วมใจต่อต้านยาเสพตดิ นักศกึษาทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิเท่ากบั รอ้ย
ละ 0.08 (เอกสารหมายเลข 2.8.4.2) 

4.3 โครงการธรรมสญัจร ไม่พบนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการทุจรติ อกีทัง้พบว่านักศึกษามคีวาม
ตรงต่อเวลา (เอกสารหมายเลข 2.8.4.3) 
 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ  
ด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

นักศึกษาที่ได้ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจรยิธรรม ได้แก่ นางสาวปิยะนาถ สิรริตันาวงศ์ 
นักศกึษาภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นเยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิสาขาพฒันา
เยาวชน บ าเพญ็ประโยชน์ และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเยาวชน จากส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์
เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอาย ุ(สท.) เขา้รบัพระราชทานเกยีรตบิตัรแก่เยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิในงาน
วนัเยาวชนแห่งชาต ิประจ าปี  2554 (เอกสารหมายเลข 2.8.5.1) 

 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2.8.1.1 ใบลงชื่อ เกยีรตแิละศกัดิน์กัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2.8.1.2   สมดุบนัทกึกจิกรรมนกัศกึษา   

2.8.2.1 คู่มอืนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2554 
2.8.2.2 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 
2.8.2.3 ป้ายไวนิล โรงอาหาร อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี 
2.8.3.1 โครงการ มจธ.รว่มใจต่อตา้นยาเสพตดิ 
2.8.3.2 โครงการรณรงคว์นิยันกัศกึษา 
2.8.3.3 โครงการธรรมสญัจร 
2.8.3.4 โครงการรวมพลงัจติอาสา ปลกูปา่ชายเลน 
2.8.4.1 รายงานโครงการ มจธ.รว่มใจต่อตา้นยาเสพตดิ 
2.8.4.2 รายงานโครงการรณรงคว์นิัยนกัศกึษา 
2.8.4.3 รายงานการด าเนินโครงการธรรมสญัจร 
2.8.4.4 รายงานการด าเนินโครงการรวมพลงัจติอาสา ปลกูปา่ชายเลน 
2.8.5.1 รปูถ่ายการรบัรางวลั 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ีสมศ.ท่ี 1 : บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

เกณฑก์ารประเมิน   

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 

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

จากกลไกการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้และสิง่สนับสนุนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ส่งผลใหใ้นปี 2553                
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,555 คน ซึ่งจากการส ารวจภาวะการหางานท าของบัณฑิต                     
พบว่า มบีณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 2,524 คน ในจ านวนนี้มบีณัฑติทีไ่ดง้านท า หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 1,756 คน และผูม้บีณัฑติทีศ่กึษาต่อ จ านวน 265 คน (เอกสารหมายเลข 1-1) 

ผลการด าเนินงาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

1. จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 2,524 
2. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 2,555 
3. จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ 1,756 
4. จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 265 
5. จ านวนบณัฑติทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา 0 
6. จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 47 
7. จ านวนบณัฑติทีไ่มไ่ดง้านท า 439 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 

 
8. จ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาในรอบปีนัน้ที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับ

รวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้ที่ได้รบัการเกณฑ์ทหาร 
และลาอุปสมบท) 

2,195 

9. รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 80.00 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80.00 บรรลุเป้าหมาย 5 
 

หมายเหต ุ: 
วิธีการค านวณ 
 

 

จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

x  100 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด (≥ 70% ของผูส้ าเรจ็การศกึษา

แต่ละปีการศกึษา) 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
1-1 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2553 ทีไ่ดง้านท า และประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
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ตวับ่งช้ีท่ีสมศ.ท่ี 2 : คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 
 

การด าเนินงาน 

 มจธ. มกีลไกตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรบัมหาวทิยาลยั โดยแบ่งออกเป็น          
3 ส่วน คอื ส่วนแรก ไดแ้ก่ การตดิตามภาวะการหางานท า และผลการศกึษาต่อของบณัฑติ ส่วนทีส่อง ไดแ้ก่              
การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส่วนที่สาม ได้แก่ การสอบถามคุณภาพของบัณฑิต                  
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่บัณฑิตศึกษาต่อ) เพื่ อน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูร และคุณภาพของบณัฑติใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในปจัจุบนั 
 ในปี 2554 มจธ. ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2553             
โดยไดก้ าหนดกรอบแบบส ารวจความพงึพอใจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ5 ดา้น คอื              
(1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรบัผดิชอบ และ (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

ผลการด าเนินงาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ  

(ปีการศกึษา) 

จ านวน 

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

ปรญิญาเอก 
835 

3. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 4,012 
4. ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ 4.02 

 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมของผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ 
มจธ. ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ในปี 2553 พบว่ามคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 
(เอกสารหมายเลข 2-1 และ 2-2)  

 
 

  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 59 บทที ่2 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 3.51 4.02 บรรลุเป้าหมาย 4.02 
 

หมายเหต ุ: 

วิธีการค านวณ  

 

ผลรวมค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ  

 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด (≥ 35% ของผูส้ าเรจ็

การศกึษาแต่ละระดบั) 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
2-1  ผลประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2553 

2-2 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2553 
 

  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 60 บทที ่2 

ตวับ่งช้ีท่ีสมศ.ท่ี 3 : ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่   

 

เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.50 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(proceeding)  

0.75 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(proceeding) มี

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

การด าเนินงาน 
  มจธ.เป็นมหาวทิยาลยัที่เน้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยมคีณะที่ด าเนินการเรยีนการสอน                  
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยถีงึ 8 คณะ โดยที่ 4 คณะเตบิโตจากการด าเนินการเรยีนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีและน าความเชี่ยวชาญขยายสู่การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์             
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะที่อีก                
4 คณะ เป็นคณะที่เปิดสอนระดบับณัฑติศึกษาที่ผลิตผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมสู่                  
ความยัง่ยนื ได้แก่ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีบณัฑติวทิยาลัย
รว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 61 บทที ่2 

 นอกจากนี้ยงัมอีกี 3 คณะวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนมติต่ิาง ๆ ไดแ้ก่                
คณะศิลปศาสตร์ที่ท าหน้าที่เสรมิความสมบูรณ์ให้แก่บณัฑติทุกคณะในทุกระดบั ในความรู้ด้านภาษาและสงัคม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ซึง่แรกก่อตัง้ไดบู้รณาการความเชีย่วชาญดา้นวิศวกรรมโยธา และขยายสู่การผลติ
บัณฑิตวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม                
เพื่อเสรมิศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยขีองบณัฑติสู่นกับรหิารจดัการมอือาชพี  
 จะเหน็ไดว้่า ความหลากหลายของหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทของ มจธ. ทัง้วชิาชพีพืน้ฐานและขัน้สูงนัน้                
ได้เป็นสารนิพนธ์ หรอืวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา (3 – 12 หน่วยกติ) ตามความเหมาะสมกบัธรรมชาตขิอง             
ศาสตรห์นึ่ง ๆ ซึง่มทีัง้ส่วนทีส่ามารถตพีมิพไ์ดแ้ละไมไ่ด้ แต่กเ็ป็นงานทีส่ามารถตอบความต้องการของสงัคมได้
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้จะไดน้ าเสนอเฉพาะผลงานที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 
3-1) 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์
 

อนัดบั
ที ่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. มกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.25) 36 9 
2. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต ิ(proceeding) (0.50) 
155 77.5 

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

141 105.75 

4. มกีารตพีมิพใ์นวาสารวชิาการระดบันานาชาต ิ(1.00) 16 16 
5. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์ 348 208.25 
6. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 862 
7. รอ้ยละของผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการตพีมิพ ์
24.16 

  

 

 

 

 

  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 62 บทที ่2 

 ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
(1.00) 

- - 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์ - - 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 862 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่

ไดร้บัการเผยแพร ่
- 

 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2554 มจี านวนรวม 348 ชิ้น คดิเป็นผลงาน
ผูส้ าเรจ็การศกึษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 208.25 จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 862 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.16
เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 4.83 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 24.16 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.83 คะแนน 
 

หมายเหต ุ:  

วิธีการค านวณ 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท X 100 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด  

 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 63 บทที ่2 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
3-1 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรข่อง มจธ. ปี 2554 

 
 
  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

2 - 64 บทที ่2 

ตวับ่งช้ีท่ีสมศ.ท่ี 4 : ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 

เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.25 มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี

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

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

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 

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

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มีกลไกการสรรหาและสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจยั และการตีพิมพ์บทความวิจยัให้แก่
นักศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อาท ิในปี 2554 มทีุนจากแหล่งทุน
ภายนอก/คณะจัดสรร 35,660,000 บาท ทุนเพชรพระจอมเกล้า 5,240,000 บาท ทุนผู้ช่วยสอน (TA) 
4,540,000 บาท ทุนผู้ช่วยวจิยั (RA) 7,780,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4-1) ตลอดจนมกีารจดัสรรทุน (Full 
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Time Equivalent Research Output – FTERO) ซึง่เป็นเงนิสนับสนุนการวจิยัของ มจธ. ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่คณะ
ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานการสนับสนุนมหาวิทยาลยัวิจยั ทัง้นี้ เงนิทุนดงักล่าวจะถูกจดัสรรไปใน
โครงการวจิยัต่าง ๆ ทีน่ักศกึษาเขา้ไปมสี่วนร่วมในทมีวจิยัของอาจารย ์ปีละประมาณ 27 ล้านบาท (เอกสาร
หมายเลข 4-2) 
 นอกจากกลไกการสนับสนุนทุนการศกึษา ทุนวจิยั และการตพีมิพ์บทความวจิยัแล้ว มจธ. ยงัก าหนด
ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2547 ซึ่ง
ก าหนดให้นักศกึษาปรญิญาเอกแผน ก ต้องมบีทความวจิยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงตพีมิพใ์นวารสาร 
วชิาการระดบันานาชาต ิซึ่งสบืคน้ไดใ้นฐานขอ้มูลมาตรฐานทีม่ผีูพ้จิารณาผลงาน (Referee) จ านวนไม่ต ่ากว่า 
2 ชิน้ (เอกสารหมายเลข 4-3) 
 จากกลไกการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และคณะดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักศึกษาของ มจธ.               
มบีทความวจิยัจากวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

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

56 14 

2. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.  (0.50) 

3 1.5 

3. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏ
อยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.75) 

2 1.5 

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

6 6 

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

92 92 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  
(1.00) 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์ 159 115 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด 73 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการตพีมิพ ์
157.53 

 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัตามระดบัคุณภาพปี 2554 มจี านวนรวม 159 ชิ้นคดิเป็นผลงาน
ผูส้ าเรจ็การศกึษาถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 115 จากจ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษา 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 157.53 
เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5 คะแนน 

ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.50) 
- - 

4. งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
(1.00) 

- - 

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีเ่ผยแพร่ - - 
7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  73 
8. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่

ไดร้บัการเผยแพร ่
- 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 157.53 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 

หมายเหต ุ:  

วิธีการค านวณ 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก X 100 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
4-1 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 96 

4-2 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 49 

4-3 ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบับณัฑติศกึษา 2553-2554 หน้า 44-46 

4-4  ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ของ มจธ. ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ีสมศ.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 าเนินงาน : 

 มจธ. ม ีTraining Roadmap เป็นกลไกการพฒันาบุคลากรในทุกระดบัใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง                

โดยกจิกรรมการพฒันาบุคลากรประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศกึษาต่อ การลาศกึษาต่อ การดูงานและ            

ท าวจิยั รวมทัง้การเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา ส่งผลให้คุณวุฒกิารศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารยม์ปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ในปี 2554 ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 14-1) 
 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละไมม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 17 0 

2. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

4 4 

3. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

3 9 

4. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาตรแีละมตี าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 
5. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและไมม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 164.5 329 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 (ปีการศกึษา) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

6. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

32.5 97.5 

7. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

23 115 

8. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาโทและมตี าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 

9. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและไม่มีต าแหน่งทาง
วชิาการ 

157 785 

10. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

149 894 

11. 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

111 888 

12. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกและมตี าแหน่งศาสตราจารย์ 15 150 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 4.50 4.84 บรรลุเป้าหมาย 4.84 
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หมายเหต:ุ 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
 

 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
14-1  ผลการพฒันาคณาจารย ์ปีการศกึษา 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถว้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบรกิารดา้นแนะแนวและการให้ค าปรกึษา ทั ้งด ้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต (2) การบรกิารดา้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ ( 3)  การจ ัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษาเก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มกีารจดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มกีารจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มกีารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มกีารจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มกีารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 
6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจ ัดการที่สนอง

 ความตอ้งการของนักศึกษา 
 

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 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

มจธ. จดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ โดยจดัให้มอีาจารย์ที่ปรกึษา 1 คน ต่อนักศึกษา 40 คน
โดยประมาณ อาจารย์ที่ปรกึษาท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรกึษาตัง้แต่นักศึกษาเข้าศึกษาในชั ้นปีที่  1 จนส าเร ็จ
การศึกษา และหากนักศึกษามปีญัหาทางจติวิทยาที่มคีวามลกึซึง้ สามารถปรกึษานักจติวิทยาการศึกษาและนัก
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สงักัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ใน
หลายช่องทาง อาทิ การขอเข้าพบนักจติวิทยาเพื่อขอรบัค าปรกึษาโดยตรง การขอรบัค าปรกึษาทางโทรศัพท์ที่
หมายเลข 0-2470-8105 และการขอค าปรกึษาผ่าน E-Mail ของนักจติวิทยาการศึกษา ซึ่งจะให้ค าปร ึกษาใน
ดา้นวิชาการ ดา้นทัว่ไป และดา้นการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลยัเพื่อป้องกันแก้ไขป ัญหาในด้านต่างๆ อีกทั ้ง 
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ช่วยพฒันานักศึกษาให้มคีวามพรอ้มในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างเป็นสุข นอกจากน้ี  มจธ. ยังจ ัดให้มี
จติแพทย์เพื่อให้ค าปรกึษา สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ประจ าห้องพยาบาล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ม ีป ัญหาด้าน
จติวิทยาที่อาจารย์ที่ปรกึษาและนักจติวิทยาอาจให้การช่วยเหลอืไม่ได ้ 

นอกจากน้ียังมกีารจดักิจกรรมต่างๆที่เป็นการพฒันาศักยภาพนักศึกษา และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ไดแ้ก่ โครงการผูป้กครองเยี่ยมบ้าน มจธ. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการก้าวสู่บัณฑิต 
มจธ.ส าหรบันักศึกษาใหม่ รวมทัง้จดัท าแผ่นพับแผนพัฒนาตนเองส าหร ับนักศึกษาตามรายชั ้นปี เพื่อเป็น
แนวทางในการเรยีน การท ากิจกรรม และการวางแผนการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลยั ตลอดจนโครงการเตร ียม
ความพรอ้มแก่นักศึกษา เช่นโครงการป ัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เ ป็นการแนะแนวทางการใช้ชีวิตหลังส าเร ็จ
การศึกษาเป็นตน้ รวมทัง้การให้บรกิารจดัท าแบบทดสอบทางจติวิทยาเพื่อให้นักศึกษาไดป้ระเมินตนเอง รู ้จ ัก
และเข้าใจในสภาวะของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

มจธ. ยังไดด้ าเนินการพฒันาระบบอาจารย์ที่ปรกึษาโดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานอาจารย์ที่ปร ึกษา
ชัน้ปีและอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษา เป็นผูด้ าเนินงานมหีน้าที่ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัตงิานของ
อาจารย์ที่ปรกึษา สรา้งระบบอาจารย์ที่ปรกึษาที่ดโีดยจดัท าแผนและคู่มอืการให้ค าปรกึษาตลอดจนจดัหาข้อมู ล
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตงิานอาจารย์ที่ปรกึษา รวมทั ้งต ิดตามการประเมินผลระบบการให้ค าปร ึกษาทั ้งด ้าน
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.1 – 3.1.1.3) 

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
มจธ. มกีารจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ ์

เร ื่องต่างๆ เช่น เอกสารทุนการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การจ ัดหางาน และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในหลายช่องทาง เช่น จุลสารศึกษิต หนังสือพิมพ์อินไซด์มจธ . แผ่นพับข้อมูลบริการ
ต่างๆ การให้ข้อมูลบนเว็บไซต ์ป้ายประชาสัมพันธ ์ข้อมูลเร ื่องทุนการศึกษาต่อตลอดจนแฟ้มแหล่งข้อมูล
ทุนการศึกษาต่อ และแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ (3.1.2.1 – 3.1.2.4) 

 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
มจธ. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาตามข้อก าหนดของ

มหาวิทยาลยั โดยนักศึกษาทุกคณะทุกภาควิชาตอ้งผ่านการฝึกงานภาคฤดูรอ้นในชัน้ปีที่ 3 หร ือปีที่  4 ซึ่งเป็น
โครงการที่ช่วยพฒันาประสบการณท์างวิชาชีพ ประสบการณท์างสงัคม และการท างานให้แก่นักศึกษา โดยกอง
กิจการนักศึกษาเป็นผูต้ดิต่อประสานหาสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 
2554 มนัีกศึกษาฝึกงานต่างประเทศจ านวน 37 คน ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น ไตห้วัน มาเลเซยี สงิคโปร ์และ
ฝร ัง่เศส  อกีทัง้การพฒันาประสบการณว์ิชาการดา้นการวิจยั มจธ. ไดจ้ดัให้มทุีนจา้งงานวิจ ัย (Undergraduate 
Research Scholars)  ส าหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาตรี เพื่อเป็นการฝึกการท างานวิจ ัยกับห้องวิจ ัยของ
อาจารย์ผูม้ปีระสบการณแ์ละมรีายไดพ้เิศษเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1.3.1 – 
3.1.3.2) 

อกีทัง้ก่อนส าเรจ็การศึกษา มจธ. จดัโครงการปจัฉิมนิเทศ เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้แก่นักศึกษา ใน
การประกอบวิชาชีพ การใช้ชีวิตในสงัคม การเรยีนรูท้ักษะทางสงัคม เทคนิคการสัมภาษณ์งาน คุณธรรมและ
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จรยิธรรมในการท างาน เพื่อให้บัณฑติมคีวามพร้อมทั ้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม ตลอดจนกิจกรรมใน
โครงการเยี่ยมชมสถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ิษย์เก่า  ที่จดัโดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับ
งานศิษย์เก่าสมัพนัธ ์โดยน านักศึกษาปจัจุบันไปเยี่ยมชมและดูงานในสถานประกอบการที่มศีิษย์เก่า มจธ.เป็น
เจา้ของหรอืเป็นผูบ้รหิาร ถอืเป็นการเรยีนรูน้อกห้องเรยีนจากประสบการณต์รงของผู ้ปฏิบัต ิงาน ตลอดจนได้
พฒันาประสบการณท์างวิชาชีพของตนจากการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิานจรงิ อกีทัง้เป็นการสร ้างแรงบันดาลใน
การศึกษาและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาปจัจุบัน (เอกสารหมายเลข 3.1.3.3 – 3.1.3.4) 

นอกจากกิจกรรมดงักล่าวข้างตน้ มจธ. มอบนโยบายให้หน่วยงานระดับคณะจัดกิจกรรมเสร ิม
หลกัสูตรเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการให้แก่นักศึกษาเพิม่เตมินอกเหนือจากการเร ียนในชั ้นเร ียนและ
การฝึกงาน อาทิ การจดักิจกรรมการแข่งขันคอนกรตีพลงัช้าง คร ัง้ที่  12 โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตรร์่วมกับบรษิทั เอสซจี ีซเีมนต ์จ ากัด เมื่อวันที่ 25 – 26 สงิหาคม 2554 โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อ
เสรมิสรา้งความรูท้ักษะ และความเข้าใจในเร ื่องคอนกรีตเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาหน่ึงในการศึกษาของ
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา หรอืกิจกรรมการบรรยายพเิศษทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 3.1.3.5) 

 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
กองกิจการนักศึกษา โดยงานศิษย์เก่าสมัพนัธ ์เป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบด าเนินกิจกรรมเสร ิมสร ้าง

สมัพนัธภาพระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปจัจุบันและมหาวิทยาลัย  ตลอดจนประชาสัมพันธ ์ข่าวสาร  ข้อมูล 
สารสนเทศ และกิจกรรมให้แก่ศิษย์เก่าได้ร ับทราบอย่างต่อเน่ือง  โดยผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ ์
หลากหลายรูปแบบ อาทิ จุลสารศึกษติ  เว็บไซตง์านศิษย์เก่าสมัพนัธ ์ คอลมัน์ “มดซเีนียร”์  ในหนังสือพิมพ์อิน
ไซต ์มจธ. ซึง่เป็นช่องทางให้นักศึกษารุ่นพีถ่่ายทอดประสบการณก์ารเรยีน การท ากิจกรรม และการน าความรู ้
ที่ไดม้าประยุกตใ์ช้ในการท างานให้แก่นักศึกษา รุ่นน้อง ตลอดจนการจ ัดกิจกรรมสายสัมพันธ ์ มจธ . ร่วมกับ
ชมรมมดภาคต่าง ๆ เช่น ในวันที่ 4 – 5 มถิุนายน 2554 สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ไดจ้ดัโครงการ “มดเยี่ยม
มด” สานสายสมัพนัธข์องสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.กับชมรมมดทุกภาค (3.1.4.1 – 3.1.4.3) 

 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า 
มจธ. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์ห้แก่ศิษย์เก่า โดยมีหน่วยงานภายใน มจธ.

เป็นผูด้ าเนินกิจกรรม อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรจ์ดัการประชุมวิชาการเร ื่อง “การใช้
ประโยชน์จากเถา้และวัสดุเหลอืทิ้งจากโรงงาน เพื่อใช้เป็นวัสดุในงานคอนกรตี” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในงาน
คอนกรตีแก่วิศวกร ผูป้ระกอบการ ผูส้นใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน (เอกสารหมายเลข 3.1.5.1) 
 ส านักงานเทคโนโลยี SMEs  (UTO) ไดจ้ดัโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
(UBI)  ที่มวีัตถุประสงคใ์นการสรา้งและบ่มเพาะผูป้ระกอบการวิสาหกิจโดยใช้เทคโนโลยีจากงานวิจ ัยของ
มหาวิทยาลยัเป็นพืน้ฐาน ซึง่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นทัง้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาป ัจจุบัน หร ือกิจกรรมการ
บรรยายพเิศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในเร ื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการก่อสรา้ง หรอืงานดา้นโยธาต่างๆ ท าให้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการดงักล่าวได้เพิ่มพูนความรู ้
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ความสามารถทางดา้นวิชาการและวิชาชีพในสาขาของตน รวมทั ้งเกิดความสัมพันธ ์อันดีกับมหาวิทยาลั ย 
นอกจากน้ีส านักหอสมุดยังจ ัดโคร งการให้ศิษย์เก่าทุกคนสามารถเ ข้าใช้บร ิการจากส านักหอสมุดของ
มหาวิทยาลยัได ้(เอกสารหมายเลข 3.1.5.2) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5 

มจธ. ด าเนินการประเมนิคุณภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ของอาจารย์ที่ปร ึกษา โดยใช้แบบสอบถาม
ประสบการณเ์กี่ยวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการโดยนักศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ ี คอืมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.34 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.1 – 3.1.6.2)  
และกองกิจการนักศึกษาไดด้ าเนินการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดย
ใช้แบบส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองกิจการนักศึกษาในดา้นต่างๆ  ค ือ  1) ความพึงพอใจที่ม ี
ต่อเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร 2) ความพงึพอใจที่มตี่อขัน้ตอนของการให้บร ิการ และ 3) ความพึงพอใจที่ม ีต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บรกิาร ไดแ้ก่ เอกสารประชาสมัพนัธข์้อมูลเร ื่องทุนการศึกษา แฟ้มข้อมูลสถานที่
ฝึกงาน และวัสดุอุปกรณต์่างๆ  ซึง่ผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในปีการศึกษา 255 4 แต่ละด้านมี
คะแนนมากกว่า 3.51 ภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ ี คอืมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.22 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.3 – 3.1.6.4) 

ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในโครงการเยี่ยมชม
สถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ิษย์เก่า งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ได ้
ด าเนินการประเมนิคุณภาพของกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการพบว่า 
ภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ ี คอืมคี่าเฉลีย่ทุกหัวข้อมากกว่า 4.00 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.5 – 3.1.6.6) 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ
ท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 

มจธ. น าผลการประเมนิคุณภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ของอาจารย์ที่ปร ึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ
พฒันาและปรบัปรุงระบบการให้ค าปรกึษาในมหาวิทยาลยั โดยคณะท างานอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปีและอาจารย์ที่
ปรกึษากิจกรรมนักศึกษาไดข้อความร่วมมอืจากทุกคณะให้บรรจุช่วงเวลาของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาลงใน
ตารางสอนของนักศึกษาทุกชัน้ปี 

กองกิจการนักศึกษา น าผลจากการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรบัปรุงเพื่อวางแผนการให้บรกิารในปีถดัไปให้ตรงกับความตอ้งการของนักศึกษา เช่น การจ ัดช่องทางใน
การรบัทราบข้อมูลข่าวสารหรอืการขอรบัค าปรกึษาให้มคีวามสะดวกและหลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การ
จดัท าป้ายประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิ การจดัเตรยีมข้อมูลและใบสมคัรต่างๆให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดทาง
อนิเตอรเ์น็ตได ้ตลอดจนการจดัเตร ียมสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์เพื่อการบริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
รวมทัง้การให้บรกิารห้องออกก าลงักาย สนามกีฬาในร่มและกลางแจง้ทัง้ที่บางมดและบางขุนเทียนให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ  
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จากการประเมนิคุณภาพของการให้บร ิการจากกองกิจการนักศึกษาพบว่า ในหัวข้อของความ
รวดเรว็ในการให้บรกิารนักศึกษา มีคะแนนจากการประเมินไม่สูงนักเน่ืองจากในหลายบริการต้องมีการ
ด าเนินการตามระเบียบที่มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดไว้ ซึง่กองกิจการนักศึกษาไดด้ าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
การให้บรกิารบางอย่างให้มคีวามรวดเร ็วและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น จากเดิมนักศึกษาที่ต ้องการสมัครขอร ับ
ทุนการศึกษาจะตอ้งมาตดิต่อเจา้หน้าที่ของงานทุนการศึกษา แต่ปจัจุบันนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ขอรบัทุนการศึกษาไดจ้ากเว็บไซตข์องงานทุนการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนระบบกิจกรรมนักศึกษา จาก
เดมินักศึกษาตอ้งส่งสมุดบันทึกกิจกรรมพรอ้มทัง้ลายมอืชื่อของผูร้บัผดิชอบกิจกรรมที่ตนเข้ าร่วมในช่วงปลาย
ภาคการศึกษาทุกภาค แต่ปจัจุบันกองกิจการนักศึกษาไดด้ าเนินการจดัท าระบบกิจกรรมนักศึกษา (E-Activity)  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบกิจกรรมนักศึกษา ( E-Activity) ได้ด ้วยตนเอง 
และสามารถตรวจสอบประวัตกิารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของตนเองไดด้ว้ย 

ในส่วนของทุนการศึกษา มกีารขยายปรมิาณการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพิม่มากขึ้นในรูปแบบ
ของทุนจา้งงาน และทุนจ้างงานวิจ ัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทั ้งในด้านของเศรษฐกิจและด้าน
ประสบการณใ์นการท างาน (3.1.7.1 – 3.1.7.2) 

 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [7 ข้อ : ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
3.1.1.1   ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปีและอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษา ค าสัง่แต่งตัง้

อาจารย์ที่ปร ึกษาวิ ชาการ คู่ม ือบร ิก ารนักศึกษา Website งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/ 

3.1.1.2 คู่มอือาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการ 
3.1.1.3 แผนพฒันาตนเองส าหรบันักศึกษา โครงการเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศึกษาใหม่ รายงานประจ าปี

กองกิจการนักศึกษา หน้า 43 - 46 
3.1.2.1 คู่มอืบรกิารนักศึกษา 
3.1.2.2 เอกสารทุนการศึกษาและแผ่นพบัประชาสมัพนัธทุ์นการศึกษา 
3.1.2.3 Website งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/ 
3.1.2.4 ตวัอย่างจุลสารศึกษติ ตวัอย่างหนังสอืพมิพอ์นิไซต ์มจธ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจ าเด ือน ธ ันวาคม 

2554 – มกราคม 2555 
3.1.3.1 รายงานประจ าปีกองกิจการนักศึกษา หน้า 17-19   
3.1.3.2 คู่มอืฝึกงานอุตสาหกรรม, เอกสารรายชื่ อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงานต่างประเทศ, บทคัดย่อ

ประกอบการน าเสนอผลงานนักศึกษาทุนจา้งงานผูช่้วยวิจยั 
3.1.3.3 โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 หนังสอืปจัฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554  
3.1.3.4 เอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการเยี่ยมชมสถานประกอบการ..สานสมัพนัธศ์ิษย์เก่า 
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3.1.3.5 รายงานประจ าปีภาควิชาวิศวกรรมโยธา หน้า 141 
3.1.4.1 จุลสารศึกษติ มจธ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม – กันยายน 2554 หน้า 18 
3.1.4.2 ตวัอย่างหน้าเว็บไซตง์านศิษย์เก่าสมัพนัธ ์ http://web.kumtt.ac.th/alumni/index.php   
3.1.4.3 หนังสอืพมิพอ์นิไซต ์ มจธ. ปีที่ 12 ฉบับ พฤษภาคม 2555  หน้า 10 
3.1.5.1 รายงานประจ าปีภาควิชาวิศวกรรมโยธา หน้า 93 – 99  
3.1.5.2 รายงานประจ าปี ส านักงานเทคโนโลยี SMEs  มจธ. ปีการศึกษา 2554 จาก Website 

http://www.uto.kmutt.ac.th/main/annual_report_2554.php  
3.1.6.1 รายงานผลแบบสอบถามประสบการณเ์กี่ยวกับอาจารย์ที่ปรกึษา โดยนักศึกษา 
3.1.6.2 แบบสอบถามประสบการณเ์กี่ยวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการ โดยนักศึกษา 
3.1.6.3 รายงานประจ าปีกองกิจการนักศึกษา หน้า 52 – 54 
3.1.6.4 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองกิจการนักศึกษา 
3.1.6.5 รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมสถานประกอบการสาน

สมัพนัธศ์ิษย์เก่า คร ัง้ที่ 3 
3.1.6.6 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมสถานประกอบการสานสมัพันธศ์ิษย์เก่า 

คร ัง้ที่ 3 
3.1.7.1 บันทึกแจง้ภาควิชาเพื่อระบุภาระงานอาจารย์ที่ปรกึษา, รายงานประจ าปีกองกิจการนักศึกษา หน้า 

55 – 56  
3.1.7.2 เอกสารการจดัสรรทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา (ส่งกองแผนงาน) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ข้อสงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีี่มคีวามเห็นต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบัน 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาต้อง ส่ง เสร ิม ให้มีก ารจ ัดกิ จก ร รมนักศึ กษาต่ า งๆ                 
อย่างเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนักศึกษา หมายถงึ กิจกรรมเสร ิมหลักสูตรที่ด าเนินการทั ้งโดยสถาบัน 
และโดยองคก์รนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผูเ้ข้าร่วมจะมโีอกาสไดร้บัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจรยิธรรมสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1)  คุณธรรม
จรยิธรรม (2) ความรู ้(3) ทักษะทางปญัญา (4)   ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ               
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑติที่พงึประสงคท์ี่สภา/องคก์รวิชาชีพไดก้ าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้อ งการของ           
ผูใ้ช้บัณฑติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. คณะจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาที่ส่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตทุิกดา้น 
2. มกีิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มกีารส่งเสรมิให้นักศึกษาน าความรูด้า้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตรแีละอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรบัระดบับัณฑติศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา 
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา  

 

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 ข้อ 

มกีารด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  :  

1. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
มจธ. ก าหนดนโยบายการจดักิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลอ้งกับวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งมัน่

เป็นมหาวิทยาลัยใฝ่เร ียนรู ้ มุ่งธ ารงปณิธานในการสร ้าง “บัณฑิตที่เ ก่งและดี” และมุ่งสร ้างชื่ อเสียงและ
เกียรตภิูมใิห้เป็นที่ภูมใิจของประชาคม โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ มจธ. (KMUTT 
TQF) 9 ดา้น ไดแ้ก่  

1. Integrity and Ethics เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม ประพฤตดิ ีมวีินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณ
ในการท างาน 

2. Responsibility & Accountability รูจ้กับทบาทหน้าที่และรบัผดิชอบต่อผลของงาน 
3. Citizenships ตระหนักรูบ้ทบาทและหน้าที่ความเป็นพลเมอืงและพลโลก 
4. Knowledge มคีวามรอบรูแ้ละมีความเข้าใจในศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถน ามาใช้ในการ

แก้ปญัหาในดา้นที่เกี่ยวข้องได ้
5. Thinking & Learning มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดร ิเร ิ่ม

สรา้งสรรคแ์ละใฝ่เรยีนรู ้ตลอดชีวิต 
6. Communication มีค ว า มสาม ารถใน การสื่ อสาร  ทั ้ง พูด  ฟ ัง อ่ านและ เ ขี ย น อย่ าง มี

ประสทิธภิาพ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั ้งมีความสามารถในการใช้สารสนเทศและดิจ ิตอลได้
อย่างด ี

7. Leadership มภีาวะผูน้ า มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีมที่หลากหลาย  
8. Adaptability มคีวามสามารถในการปรบัตวัยอมรบัในความหลากหลายทางความคิด สังคม

และวัฒนธรรมและรูเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลงของโลก  
9. Integration มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั ้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตรแ์ละศิลปะรวมทัง้มทีักษะในการจดัการตนเองและการท างานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 คุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด ังกล่าวสอดคล้องกับผลการเร ียนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา TQF ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด ้านความรู ้ 3. ด ้านทักษะทาง
ปญัญา 4. ดา้นทักษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5. ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 งานกิจกรรมนักศึกษาและองคก์ารนักศึกษาในฐานะผู ้ร ับผิดชอบนโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษา
ไดจ้ดัท าแผนการจดักิจกรรมนักศึกษาขึ้นโดยน าผลจากการประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาในปีงบประมาณ 
2553 จากการประเมนิร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรมที่จ ัด
กิจกรรม อาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษาและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา น ามาเป็นแนวทางในการ
จดัท าแผนกิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษาในปี 2554  ( เอกสารอ้างอิงหมายเลข  3.2.1.1)  ซึ่งผลการประเมิน
กิจกรรมนักศึกษาในทุกดา้นในภาพรวมอยู่ในระดับดี คณะกรรมการจ ัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาจึงน าผล
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การประเมิน เป็นแนวทางในการจ ัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2554 ให้มีประสิทธ ิภาพและ
ประสทิธผิลยิ่งขึ้น ดงัน้ี (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.1.2)   

1.1 พฒันารูปแบบกิจกรรม E-Activity  เป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มบีทบาทส าค ัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลโครงการ การจ ัดกิจกรรมตาม
ลกัษณะ TQF 5 ดา้น งบประมาณ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การประเมินผลโครงการกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับ TQF เป็นตน้  

1.2 โครงการ Activity Transcript เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นและ
เข้าร่วมกิจกร รมนักศึกษาตามแผนกิจกร รม Activity Road Map ของแต่ ละคนเพื่อพัฒนาตนเองให้ มี
คุณลกัษณะครบถว้นตาม TQF 5 ดา้น และเพื่อเป็นเอกสารส าค ัญในการใช้แสดงคุณลักษณะและทักษะใน
ดา้นต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการสมคัรงานของนักศึกษาควบคู่ไปกับ Academic Transcript 

1.3 โครงการ Student Activity Best Practice เป็นโครงการที่น าหลักการประกันคุณภาพและ
วงจรการพฒันาคุณภาพ PDCA มาใช้ในโครงการกิจกรรม โดยให้นักศึกษาส่งโครงการที่ได ้ด าเนินการตาม
หลกัการพฒันาคุณภาพ PDCA เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้ร ับค ือนักศึกษาสามารถอธิบายการ
ปฏิบัตกิิจกรรมการวงจรประกันคุณภาพ PDCA ได้ และสามารถน าไปใช้กับโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่
นักศึกษาไดจ้ดัท าขึ้นเอง 

1.4  โครงการพฒันาศักยภาพนักกิจกรรมนักศึกษาผลจากการประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาทุก
องคก์ารพบว่าขาดผูน้ าที่มทีักษะในการจ ัดกิจกรรมนักศึกษาจึงท าให้ผลการจ ัดกิจกรรมไม่ประสบผลที่ด ี
เท่าที่ควรจงึไดจ้ดัโครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาขึ้น  เพื่อให้ผู ้จ ัดกิจกรรมนักศึกษาได้มีพื้นฐานที่ด ีใน
ดา้นการบรหิารจดัการ การสื่อสาร มทีักษะความคิดด้านต่างๆ ในการน ามาสร ้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้ น 
มหาวิทยาลยัจงึมกีารจดัหลกัสูตรการอบรมพฒันาศักยภาพนักกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดท าเป็น Road Map 
ในการพฒันาศักยภาพนักกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 ดงัน้ี 

1.5 การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ม ีผลการเร ียนรู ้ทั ้ง 5 ด ้าน มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
งบประมาณและส่งเสรมิให้นักศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมให้มีผลการเร ียนรู ้สอดคล้องกับ TQF ทั ้ง 5 ด ้าน 
ดงัน้ี 
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แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาปีงบประมาณ 2554 

 
ประเภทโครงการ

กิจกรรม 

กิจกรรมตามลกัษณะ TQF 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

ด้าน
ความรู้ 

ด้าน
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

ด้านพฒันาทกัษะทาง
วชิาการและวชิาชพี 

- - 62 10 - 72 

ด้านกฬีาและการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

- - - 48 - 48 

ด้านบ าเพญ็ประโยชน์ 
และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

1 2 - 14 - 17 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

16 3 7 29 - 54 

ด้านนนัทนาการและ
พฒันาบุคลกิภาพ 

- - 2 21 - 23 

ด้านความภูมใิจ ความรกั 
และความผูกพนั
มหาวทิยาลยั 

- - 1 5 1 7 

อื่นๆ (การจดัซื้อวสัดุ ,
ครุภณัฑ์) 

- - - - - 23 

รวม 17 5 71 127 1 244 

 *โครงการทัง้หมด 244 โครงการงบประมาณ 6,000,000 บาท 
 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
มจธ.มกีารให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา จ ัดโครงการอบรมให้ความรู ้

ทักษะในการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาโดยผู ้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยายการ
ประกันคุณภาพกิจกรรม,การด าเนินการตามหลัก P D C A และการประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา ให้แก่
นักศึกษาที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการองคก์ารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ  

ในการจดัโครงการอบรมให้ความรูท้ักษะในการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา วันจ ันทร์ที่  28 
พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุมจ ารสั ฉายะพงศ์ โดยมจีุดประสงคเ์พื่อสร ้างความรู ้ ความเข้าใจด้านกระบวนการ 
PDCA ให้กับนักศึกษาผูป้ฏิบัตกิิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู ้ด ้านกระบวนการ PDCA มาใช้พัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาและเพื่อตอบสนองการจดัโครงการ ประกวดแนวปฏิบัต ิที่ด ี (Best Practices) 
มจธ. ในการน าความรูด้า้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมของนักศึก ษาด้วย (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.2.2.1)   
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นอกจากการบรรยายให้ความรู ้ต่างๆ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับป รุงแบบขออนุมัต ิการจ ัด
กิจกรรมนักศึกษาให้สอดคลอ้งกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัต ิ
ในการเขียนโครงการ รวมถึงการให้น าป ัญหาจากการจ ัดกิจกรรมในปีก่อนหน้ามาทบทวนเพื่อพัฒนา
ปรบัปรุงกิจกรรมในปีปจัจุบัน (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.2.2) 

 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหร ับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2 ประเภท 
ส าหรบัระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรกัษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
3.1 ระดบัปริญญาตรี 

มจธ . มีนโยบายส่งเสร ิม  สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดให้มีองค ์กรด้านกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางและจดักิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ดงัน้ี (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.3.1) 

(1) องคก์ารนักศึกษา  
(2) สภานักศึกษา  
(3) ชมรม/ชุมนุม   
(4) คณะกรรมการนักศึกษาระดบัคณะ/ภาควิชา  และ 
(5) คณะกรรมการนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  
ในปีงบประมาณ 2554 ทุกองคก์รกิจกรรมจดัโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ ดงัน้ี 

 

ผลการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2554 

ประเภทกิจกรรม 
แผน ผล 

จ  านวน
โครงการ 

จ  านวนเงิน 
จ  านวน
โครงการ 

จ  านวนเงิน 

ด้านพฒันาทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี    72 1,404,588.57 39 1,142,733.65 
ด้านกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ                  48 1,095,767.31 45 811,704.95 
ด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม  17 623,787.07 15 633,829.34 
ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม     54 1,304,296.09 50 1,067,556.00 
ด้านนนัทนาการและการพฒันาบุคลกิภาพ   23 758,870.96 22 665,083.67 
ด้านความภูมใิจ ความรกั ความผูกพนัมหาวทิยาลยั   7 81,876.08 6 66,749.65 
อื่นๆ (การจดัซื้อวสัดุ ครุภณัฑ์ เป็นต้น ) 23 730,813.92 24 891,902.72 

รวมทัง้หมด 244 6,000,000.00 201 5,279,559.98 
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3.2 ระดบับณัฑิตศึกษา  
มจธ. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาทุกคณะจดัตัง้สโมสรนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา เพื่อเป็นองค์กรกลางในการจ ัดกิจกรรมให้นักศึกษาของแต่ละคณะและเสนอโครงการและ
งบประมาณจดักิจกรรมนักศึกษา  ซึง่ในปี 2554 มโีครงการและกิจกรรมของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เช่น 
การบ าเพญ็ประโยชน์ในโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานปีใหม่และกิจกรรม
นันทนาการ โครงการคณะทรพัยากรชีวภาพ ปรับภูมิทัศน์ อนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม งานไหว้ครูของสาขาวิชา 
(http://www.bioresources.kmutt.ac.th/pages_sub/activities/activities01.html,http://www2.kmutt.ac.th/new
s/newsdetail.aspx?ref=201105001235) เป็นตน้ (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.3.2) 

นอกจากน้ีเพื่อให้การด าเนินงานดา้นการส่งเสร ิมกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามหลักประกัน
คุณภาพและสอดคลอ้งกับ TQF มหาวิทยาลยัยังมกีารตัง้คณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุนการจ ัดกิจกรรม
นักศึกษาดงัน้ี 

1. การก าหนดนโยบายภาพรวมของกิจกรรมนักศึกษา จะมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
เป็นคณะกรรมการที่แต่งต ัง้จากผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั โดยมรีองอธกิารบดฝี่ายพฒันานักศึกษา เป็นประธาน มี
รองคณบดดีา้นนักศึกษาคณะต่างๆ เป็นกรรมการ มีผู ้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นเลขานุการ มี
บทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการพฒันานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึ กษา
สามารถศึกษาและใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างด ีมคีวามพรอ้มในการศึกษาเล่าเรยีนจนส าเร ็จการศึกษา  
(เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.3.3) 

2. การให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษาในการจดัท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจดัแต่งตัง้อาจารย์ที่ปร ึกษา
กิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาแนะน า ชี้แนะแนวทางการปฏิบัตกิิจกรรมให้สอดคล้องกับ TQF รวมถึงให้
ค าแนะน าเกี่ยวการด าเนินกิจกรรมตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA โดยคณะอาจารย์ที่ปร ึกษากิจกรรม
นักศึกษา จะแบ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาชมรม และอาจารย์ที่ปรกึษาฝ่าย 5 ฝ่าย ได ้แก่ ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกีฬา และอาจารย์ที่ปร ึกษากิจกรรมประจ าคณะและทุกภาควิชา 
(เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.3.4) 

3. มหาวิทยาลยัจดัตัง้คณะท างานพฒันาอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปีและอาจารย์ที่ปร ึกษากิจกรรม
นักศึกษา มบีทบาทในการก าหนดหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัต ิงานของอาจารย์ที่ปร ึกษา สร ้างระบบ
อาจารย์ที่ปรกึษาที่ด ีจดัท าแผนและคู่มอืการให้ค าปรกึษาและจดัหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัต ิงานอาจารย์ที่
ปรกึษา ตดิตามและประเมนิผลระบบการให้ค าปร ึกษาวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา เสนอแนวทางสร ้าง
แรงจูงใจให้แก่อาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปร ึกษาวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.3.5) 

4. กิจกรรมทางดา้นกีฬา มกีารจดัตัง้งานกีฬา สังกัดกองกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสร ิมและ
พฒันาศักยภาพนักศึกษาที่มคีวามสามารถทางดา้นกีฬาและมเีจา้หน้าที่ประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับ
ชมรมดา้นกีฬาในการจดักิจกรรมต่างๆ ทัง้ที่วิทยาเขตบางขุนเทียน และบางมด  ( เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.2.3.6) 
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4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

มจธ.มกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะและมี 
กิจกรรมร่วมกันดงัน้ี 

- การสรา้งเคร ือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  ตามโครงสร ้างขององค์การนักศึกษา
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิารองคก์ารนักศึกษาและมเีครอืข่ายคณะกรรมการนักศึกษา
ระดบัคณะ และคณะกรรมการโดยต าแหน่ง หากมกีารจดักิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
นามขององคก์ารนักศึกษา เช่น การจดักิจกรรมประดบัไทดแ์ละเข็มพระมหามงกุฎ  กิจกรรม
พธิถีวายบังคมและกล่าวสตัย์ปฏิญาณ เป็นตน้ จะมกีารประชุมหาร ือ องค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาทุกคณะที่เ ป็นเคร ือข่ายภายในเพื่อร่วมมือในการจ ัดงาน ( เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.2.4.1) 

ในทุกปีคณะกรรมการบรหิารองคก์ารนักศึกษาจะมกีารจ ัดสัมมนาโดยใช้ชื่ อโครงการการสัมมนา
ส่วนกลาง ซึง่มกีารเชิญคณะกรรมบริหารองค์การนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานสภานักศึกษาและ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมในการสมัมนา  และมกีารน าป ัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา มาหาร ือ
พูดคุยรวมถงึจดัท าแผนกิจกรรมร่วมกันตามหลกัวงจรพฒันาคุณภาพ PDCA เช่นในปี 2554 มกีารจดัโครงการ
สมัมนาส่วนกลางขึ้นในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2554 ณ บ้านสวนริมน ้ า จ.สมุทรสงคราม  ( เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.2.4.2) 

นอกจากนักศึกษาจะมกีารสรา้งเครอืข่ายร่วมกันแลว้ ในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลยั ยังมีการ
จดัท าเครอืข่ายการพฒันากิจกรรมนักศึกษาขึ้นดว้ย โดยใช้ชื่อว่าคณะท างานกลุ่มย่อยพฒันานักศึกษา ภายใต้
โครงการ 6+1 Flagship Track 2 มจีุดประสงคเ์พื่อสรา้งเครอืข่ายบุคลากรจากกองกิ จการนักศึกษาและแต่ละ
คณะในการพฒันานักศึกษาดา้นต่างๆ ทัง้ในดา้นกิจกรรมนักศึกษา ดา้นการพัฒนาทักษะให้นักศึกษาสามารถ
ส าเรจ็การศึกษาไปเป็นบัณฑติที่พงึประสงคข์องมหาวิทยาลยั  (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.4.3) 

- การสรา้งเคร ือข่ายพัฒนาคุณภาพภายนอกสถาบัน มีการสร ้างเคร ือข่า ยพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา เช่น กลุ่มสภานิสติ-นักศึกษาสัมพันธ ์ สัมมนาสุดยอดผู ้น า
สามพระจอมเกลา้, การศึกษาดูงานแลกเปลีย่นประสบการณท์ างานดา้นกิจกรรมนักศึกษาของ
สามพระจอมเกลา้ เป็นตน้ ซึง่แต่ละกลุ่มจะมกีารประชุมสมัมนาก าหนดแนวทางร่วมกันในการ
พฒันาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.4.4) 
 

5. มีการประเมินความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดแผนในการพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้มีการท างานมีประสิทธ ิภาพ

ในการพฒันาศักยภาพนักศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ สร ้างบัณฑิตที่เ ก่งและดี โดยมีมาตรการคือการปรับปรุง
กลไกสาระ ลกัษณะและรูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยั KMUTTTQF 9 ดา้น และพฒันานักศึกษาตามหลัก TQF 5 ด ้าน นั้น ซึ่งมีการประเมินผล 
ไดด้งัน้ี 
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5.1 โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม E-Activity  ได ้มีการให้บร ิษัทภายนอกท าการรวบรวม
Requirement ในการพฒันาระบบสารสนเทศ ซึง่หลงัจากไดเ้ก็บรวบรวมครบเร ียบร ้อยแล้ว ขั ้นตอนต่อไปจะ
เป็นการพฒันาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานไดจ้รงิ ซึง่คาดการณว่์าจะส าเรจ็ในปีการศึกษา 2555  (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.2.5.1) 

5.2 โค รงการ  Activity Transcript ในปี  2554 มหาวิท ย าลัยได้ด า เนินการจ ัดท า  Activity 
Transcript  ให้กับนักศึกษาไดท้ัง้สิน้จ านวน 89.17% ของนักศึกษาที่ส าเร ็จการศึกษา  ทั ้ง น้ีเ น่ืองจากเกิด
ปญัหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ยังไม่สมบูรณ ์ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบอัตโนมัต ิ
ตอ้งให้นักศึกษาช่วยกรอกข้อมูลจากสมุดบันทึกกิจกรรมลงในระบบ ท าให้การออก  Activity Transcript   ไม่
ทันกับ Academic Transcript  และมนัีกศึกษาบางคนไม่ไดร้บั Activity Transcript ( เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.2.5.2)   

5.3 โครงการ Student Activity Best Practice มกีารด าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
5.3.1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ  Student Activity Best Practice แก่องค์กรกิจกรรม

นักศึกษา 
5.3.2 เสนออนุมตัโิครงการจ ัดประกวด Student Activity Best Practice   
5.3.3 จดัอบรมและสอนวิธกีารน าเสนอรายงาน Student Activity Best Practice  

     เมื่อสิน้ปี 2554 จะให้องคก์รกิจกรรมนักศึกษา ส่งรายงานมายังงานกิจกรรมนักศึกษาและ
แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการพจิารณาตดัสนิให้รางวั ลต่อไป ซึ่งในการด าเนินงานทั ้ง 3 ขั ้นตอน
ดงักล่าว องคก์รกิจกรรมนักศึกษา ยังมีความเข้ าใจเกี่ยวกับรายงาน Student Activity Best Practice น้อย 
และเห็นว่าการจดัท ารายงาน Student Activity Best Practice มคีวามยุ่งยาก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการ
จดัโครงการน้ีได ้  (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.5.3)   

5.4 โครงการพฒันาศักยภาพนักกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนการพัฒนาศั กยภาพนักกิจกรรม
นักศึกษา จ านวน 8 หลกัสูตร ตามแผนในข้อ 1.4 นัน้ มจธ. มกีารจดัเนินการได้ตามแผนจ านวน 3 หลักสูตร 
ไดแ้ก่ 

- พฒันาผูน้ านักศึกษา รุ่นที่  1 วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2555 ณ บ้านสวนทรายทอง ร ีสอร ์ท      
จ.สมุทรสงคราม 

- พฒันาผูน้ านักศึกษา รุ่นที่ 2  วันที่ 27 – 29 เมษายน 2555 ณ บ้านสวนทรายทอง ร ีสอร ์ท            
จ.สมุทรสงคราม 

- การศึกษาดูงานดา้น KM  วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ บรษิทั AIS 
(http://www.facebook.com/studentactivities.kmutt ) 

ทัง้น้ีเน่ืองจากเกิดปญัหาเกี่ยวกับมหาอุทกภยั ที่เกิดขึ้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้ได ้ ผลการประเมนิศักยภาพภาวะผูน้ าพบว่าผูน้ าสามารถน าความรูไ้ปใช้ไดก้ับการจดักิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.5.4)   
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5.5 การสนับ สนุนกิจกรรมนักศึกษาในปีงบประมาณ 2554 มห าวิท ยาลัยมีการสนับ สนุน
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาทัง้ 244 โครงการ ในงบประมาณ 6,000,000 บาท ซึ่งมีแผนและผลจากการ
ประเมนิดงัน้ี 

5.5.1 การประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา มกีระบวนการประเมนิโครงการตัง้แต่เร ิ่มขอ
อนุมตัจิดัโครงการและประเมนิผลการจดักิจกรรมเมื่อเสรจ็สิน้โครงการทุกโครงการ มีการติดตามผลการจ ัด
กิจกรรมนักศึกษาโดยสภานักศึกษาและเสนอผลการประเมนิให้มหาวิทยาลยัทราบทุกโครงการซึ่งในประเมิน
นัน้ ภาพรวมของโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามหลักของ TQF ซึ่งในปี 
2554 โดยโครงการที่สอดคลอ้งและบรรลุตามแผนมทีัง้หมด 201 โครงการ (รวมจัดซื้ออุปกรณ์) จากทั ้งหมด 
244 โครงการ (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.5.5)   

5.5.2 การประเมนิผลการจดักิจกรรมในภาพรวม โดยคณะกรรมการอาจารย์ที่ปร ึกษาจ ัด
ประชุมร่วมกับองคก์ารนักศึกษา สโมสรคณะ/ภาควิชา ชมรม และสภานักศึกษา เพื่อสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวม โดยใช้ข้อมูลจากการประเมนิผลรายโครงการทุกโครงการ และข้อมูลจากการใช้แบบประเมินผลการ
จดักิจกรรมนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรกึษา นักศึกษาผูจ้ดักิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู ้ประเมิน 
เพื่อศึกษาสภาพปญัหา อุปสรรคที่เกิดจาการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา โดยข้อมูลที่ได ้จะถูก
น าไปใช้ในการแก้ไขหรอืป้องกันปญัหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาในครัง้
ต่อไป โดยมกีารสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารจดัท าแผนกิจกรรมนักศึกษาขึ้นในระหว่างวันที่  2 – 4 มิถุนายน 2555 
ณ เอส พ ี รสีอรท์ จ ังหวัดนครนายก โดยมีองค ์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม
ต่างๆ เข้าร่วมเพื่อเป็นการจดัท าแผนกลยุทธด์า้นกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2555 - 2556โดยมีการระดม
สมองหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของกิจกรรมนักศึกษาในปีที่ผ่านมา และน ามาสร ้างแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 - 
2556และก าหนดแผนในการด าเนินการกิจกรรมที่ท ามาในปี 2555 (เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.5.6)   

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
มจธ. ไดม้กีารประเมนิการจดักิจกรรมของนักศึกษาและเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองช่วยให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด กิจกรรมซึง่น าไปสู่การเร ียนรู ้ที่ม ี
ประสทิธภิาพของนักศึกษา โดยมกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงเป็นแผนปฏิบัตกิารเพิม่เตมิในปี 2555 ดงัน้ี 

6.1 โครงการพฒันารูปแบบกิจกรรม E-Activity มกีารเร่งร ัดให้บร ิษัทจ ัดท าระบบจากข้อมูลที่ม ี
อยู่ให้เสรจ็สิน้ภายในปีการศึกษา 2555 และจะให้ใช้ไดใ้นปีการศึกษา 2556 

6.2 โครงการ Activity Transcript  ปรบัปรุงเพิม่เตมิการด าเนินการบันทึกข้อมูลการปฏิบัต ิและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจากสมุดบันทึกกิจกรรมเพียงอย่างเด ียว เป็นการใช้เคร ื่องอ่านบัตร
นักศึกษาช่วยและให้อาจารย์ที่ปร ึกษาส่งเป็นรายชื่ อนักศึกษาที่ปฏิบั ต ิหร ือเข้าร่วมกิจกรรมมายังงาน
กิจกรรมนักศึกษาโดยตรง ทั ้ง น้ีเพื่อเป็นเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและเพิ่มความรวดเร ็วในการบันทึก
ข้อ มูล  ซึ่ง จ ะส่งผลให้ก ารออกทรานสคริปกิ จกร รมนักศึ กษาตรงกับการใช้ง านจร ิงและนักศึกษา
รบัทรานสครปิกิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

6.3 โครงการ Student Activity Best Practice ปญัหาที่ยังเกิดขึ้นกับนักศึกษาคือความไม่เข้าใจ
ในรูปแบบของการเขียน Student Activity Best Practice และประโยชน์ถึงการจ ัดท า  ด ังนั้นแนวทางในการ
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พฒันาปรบัปรุงต่อไป ค ือสร ้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการจ ัดท า และหาวิทยากรที่ม ีความ     
เชี่ยวชาญทัง้เร ื่องเน้ือหาสาระและวิธกีารบรรยายมาให้ความรู ้แก่นักศึกษาเพิ่มเตมิ 

6.4 โครงการพฒันาศักยภาพนักกิจกรรม ตามผลในปี 2554 นัน้ ตดิป ัญหาเร ื่องมหาอุทกภัย ท า
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่วนในปี 2555 จะมกีารจดัอบรมให้ครบตามแผนที่ก าหนดไว้ 

6.5 จากการสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารจดัท าแผนกิจกรรมนักศึกษาท าให้ได ้แผนกลยุทธ์ของกิจกรรม
นักศึกษา ในปี 2555 ซึง่จะมกีารด าเนินการและก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิตามแผนในระยะต่อไป
(เอกสารอา้งองิหมายเลข 3.2.6.1) 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [6 ข้อ : ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

3.2.1.1    โครงการสมัมนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2.1.2   รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2553 (หน้าที่ 38-73) 
3.2.2.1    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิารกระบวนการ PDCA และแบบประเมนิผลโครงการ 
3.2.2.2   แบบฟอรม์การขออนุมตัโิครงการกิจกรรมนักศึกษาและแบบประเมนิผลโครงการ  
3.2.3.1   รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 (หน้าที่ 16) 
3.2.3.2   โครงการศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว โครงการปีใหม่และกิจกรรมนันทนาการ  
     โครงการคณะทรพัย์ ปรบัภูมทิัศน์ อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เอกสารหน้าเว็บไซต ์
3.2.3.3   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันานักศึกษา  
3.2.3.4   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษา 
3.2.3.5   ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานพฒันาอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปีและอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรมนักศึกษา   
3.2.3.6   เอกสารโครงสรา้งการบรหิารกองกิจการนักศึกษาและโครงสรา้งการบรหิารงานกีฬา  
3.2.4.1   ข้อบังคบัว่าดว้ยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2534 หมวดที่ 6 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 47 
3.2.4.2   โครงการสมัมนาส่วนกลาง ประจ าปี 2554 
3.2.4.3   ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน 6+1Flag Ship Track 2 กลุ่มพฒันานักศึกษา 
3.2.4.4   โครงการสมัมนากลุ่มสภานิสติ นักศึกษาสมัพนัธ ์ คร ัง้ที่ 51 และคร ัง้ที่ 52, โครงการสมัมนาสุดยอด

ผูน้ าสามพระจอมเกลา้ คร ัง้ที่ 8 
3.2.5.1   เอกสารข้อก าหนดของผูใ้ช้ระบบกองกิจการนักศึกษา (งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา) 
3.2.5.2    รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 (หน้าที่ 46) 
3.2.5.3   โครงการการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ด ี(Best Practices) มจธ. 
3.2.5.4   โครงการพฒันาผูน้ านักศึกษามหาวิทยาลยัรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
3.2.5.5    รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 (หน้าที่ 47) 
3.2.5.6   โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารจดัท าแผนกิจกรรมนักศึกษาและผลที่ไดจ้ากการสมัมนา 
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3.2.6.1   รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 (หน้าที่ 53) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี :       

ผลการด าเนินงาน : - 

หมายเหตุ / ข้อสงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีี่มคีวามเห็นต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบัน  
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องคป์ระกอบท่ี 4   การวิจยั 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์         
ทีม่คีุณภาพโดยมแีนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะแก่นกัวจิยัและทมีวจิยั การสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล 
ทรพัยากรเงนิ เครือ่งมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวิจยัหรอืสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจยั          

ของสถาบนั และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มพีฒันาการศักยภาพด้านการวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั           

แก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย         

ในประเดน็ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจ ัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิ่งที่อ านวยความสะดวกหรอืรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

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

 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม     : 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปญัญาท้องถิ่น หรือ                

จากสภาพปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม และด าเนินการตามระบบ         
ทีก่ าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 1.  เกณฑท์ัว่ไป 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

 2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการครบ 7 ขอ้
ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ 

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ เ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน            

ด้านการวิจยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มจธ. มโีครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งองคก์รทีร่บัผดิชอบทางดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 
โดยมรีองอธกิารบดฝี่ายวจิยัเป็นผูร้บัผดิชอบ มคีณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวจิยัของ มจธ. (เอกสาร
หมายเลข 4.1.1.1) และคณะกรรมการบรหิารผลประโยชน์อนัเกดิจากทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 
4.1.1.2) ท าหน้าที่เสนอนโยบายและมาตรการในการส่งเสรมิด้านงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนพฒันา มจธ. พ.ศ. 2549 – 2563 (Road Map 2020) โดยมศีูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญาท าหน้าที่ใหบ้รกิารและประสานงานโครงการวจิยัและงานทรพัยส์นิทางปญัญา ตลอดจน
การจดัท าฐานข้อมูล การจดัท าเอกสาร และการจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนงานวจิยั และงาน
ทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 4.1.1.3) 
 นอกจากนี้ มจธ. ได้พฒันาระบบการบรหิารงานวจิยัในรูปแบบของกลุ่มวจิยั  (R&D Cluster)      
เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัสหวิทยาการที่ต้องอาศัยนักวิจยัจากต่างสาขาและ/หรือต่างหน่วยงานในสาขาที่
มหาวทิยาลยัมคีวามเขม้แขง็ หรอืสาขาทีม่หาวทิยาลยัเหน็ว่ามคีวามส าคญัเชงิยุทธศาสตร ์คลสัเตอรท์ีจ่ดัตัง้ขึน้
แลว้ ไดแ้ก่ คลสัเตอรว์ทิยาศาสตรว์่าดว้ยระบบของโลก (Earth Systems Science) คลสัเตอรว์ทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมชวีภาพ (Bioscience and Bioengineering - BSBE) สถาบนัวจิยัดา้นวสัดุศาสตรแ์ละวสัดุวศิวกรรม 
(Institute of Materials Sciences and Engineering Research - IMSER) คลสัเตอร ์คุณภาพอากาศในอาคาร
และการจดัการพลงังาน (Indoor Air Quality and Energy Management - IAQE) และคลสัเตอรว์จิยัเชงินโยบาย 
(Research Policy Cluster) ทัง้นี้ “คลสัเตอรบ์างขุนเทยีน” ถอืว่าเป็นคลสัเตอรน์ าร่องในการบรหิารจดัการแบบ
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กลุ่มวจิยัดงักล่าว โดยก่อนปี 2529 ที่มกีารก่อตัง้หน่วยงาน Biochemical Engineering and Pilot Plant 
Research and Development Unit (BEC) เป็นการท างานร่วมกนัหลายหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักบัศูนย์
พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชาติ สวทช. เกี่ยวกบัโรงงานต้นแบบ และมรีะบบการรายงานและบรหิาร
จดัการด้านการเงนิที่เป็นระบบตัง้แต่ปี 2537 เป็นต้นมา (เอกสารหมายเลข 4.1.1.4) องค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวจิยัในคลสัเตอร์ดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนหลายคณะ รวมถึงคณะสหวิทยาการที่
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัการศกึษาหลกัสตูรใหมร่ะดบับณัฑติศกึษาและเปิดรบันกัศกึษาเมือ่ปี 2549 เป็นปีแรก  
  

2. มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
 ผลลพัธ์การเรยีนรู้ (Learning Outcome) ที่ส าคญัประการหนึ่งของนักศึกษาทุกระดบั คือ 

ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในหลักสูตรของ มจธ. ทุกหลักสูตร มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิยัและงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้กดิผลลพัธด์งักล่าวในหลายๆ ลกัษณะ 
ดงันี้ 

2.1  การเข้าร่วมในกระบวนการวิจยั  
  การท าโครงงาน/ปรญิญานิพนธข์องนักศกึษาปีสุดทา้ยในระดบัปรญิญาตร ี(Senior Project) 

ทุกหลกัสูตร เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องใช้กระบวนการวจิยัเพื่อศึกษาโจทย์ที่ก าหนดเพื่อนิยามปญัหา            
แลว้น าเสนอแนวทางแก้ปญัหา หรอืด าเนินการแก้ปญัหา (Solutions) โดยใชค้วามรูจ้ากวชิาต่างๆ ทีไ่ดศ้กึษา
มาก่อนหน้านัน้ ซึ่งในหลายกรณี โจทยด์งักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิยัของอาจารยท์ี่ปรกึษาหรอืเป็น
การน ารอ่งเพื่อน าไปสู่การก าหนดหวัขอ้โครงการวจิยัของอาจารยต่์อไป 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลายหลักสูตรมีการจดัการเรียนการสอนแบบ WiL (Work-
integrated Learning) ทีน่กัศกึษาตอ้งเขา้รว่มกระบวนการวจิยัในสถานประกอบการ อาท ิหลกัสูตรสหกจิศกึษา  
สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมอืวดั รวมถงึรายวชิาฝึกงานโครงการเทคโนโลยสีะอาด ภาควชิา
วศิวกรรมเคม ีและรายวชิาเลอืกเสร ีภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์โครงการเรยีนรู้
รว่มอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์หลกัสตูรสหกจิศกึษา ของคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.1.2.1)  
ซึง่เป็นการเสรมิทกัษะกระบวนการวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์พื่อแกป้ญัหาของอุตสาหกรรมโดยตรง  และเป็นการ
เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ปญัหาจรงิ โดยนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาก็มี
การเรยีนรูใ้นรปูแบบ WiL เช่นกนั (ดหูวัขอ้ 2.4 เพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ มจธ. ยงัไดร้่วมโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก หรอื ทุน คปก. อุตสาหกรรม
ของ สกว. ซึง่เป็นทุนที่สรา้งก าลงัคนและพฒันางานวจิยัระดบัปรญิญาเอกที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.2) 

2.2  การน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปบรูณาการกบัการสอน 
  คณาจารยไ์ดน้ าผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปบูรณาการกบัการเรยีนการสอนโดยตรง โดย

ผ่านเอกสาร/ต าราประกอบการสอน และการเสรมิทกัษะและประสบการณ์การเรยีนรู ้ตวัอยา่งเช่น  
 ศ.ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศร ีอาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ไดน้ าความรู้

ที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์น ้าท่วมเมื่อปี 2554 ไปใช้ในการเรยีนการสอนโดยตรง โดยได้สรุปเป็น 
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PowerPoint วชิา CVE 488 Introduction to River Engineering (วศิวกรรมแม่น ้าเบือ้งต้น) เนื้อหาการสอน
เป็นการยกตวัอย่างทีเ่กดิขึน้จรงิจากเหตุการณ์ดงักล่าว โดยมกีารน าเสนอปญัหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
และแนวนโยบายของรฐับาล ตลอดจนการวเิคราะหผ์ลการศกึษาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหเ้หน็ภาพชดัเจน เขา้ใจ
งา่ย และท าใหก้ารเรยีนการสอนน่าสนใจยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.2.3)   

 รศ.ดร.ณฎัฐา เลาหกุลจติ และ รศ.ดร.อรพนิ เกดิชชูื่น อาจารยส์ายวชิาเทคโนโลยชีวีเคม ีคณะ
ทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี ซึง่มผีลงานวจิยัจ านวนมากในเรื่องของสารใหก้ลิน่รส ไดบู้รณาการงานวจิยั
ไปใชใ้นการเรยีนการสอนโดยตรง โดยไดน้ าเอกสารประกอบการสอน เช่น Plant essential oil and fruit flavor 
ไปขึ้นบนเว็บ http://www.crdc.kmutt.ac.th/activities.html และยงัได้น าไปเผยแพร่จดัฝึกอบรมให้กบัผู้สนใจ
และประชาชนภายนอกดว้ย (เอกสารหมายเลข 4.1.2.4)   
   ผศ.ดร.ภูม ิค าเอม อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ได้น าองค์ความรู้จาก
ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยฉพาะผลงานวจิยัเรื่อง “การค านวณจุดตรงึและปญัหาดุลยภาพ” 
มาจดัท าเอกสารประกอบการสอนทางคณิตศาสตรเ์รื่อง Fixed Point Algorithms and Applications (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.5)   
   ดร.อรวรรณ ดวงภกัดี อาจารย์ประจ า มจธ. วิทยาเขตราชบุร ีผู้เชี่ยวชาญงานวิจยัด้านผึ้ง 
สาขาความหลากหลายทางชวีภาพและพนัธุกรรม ไดน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการเรยีนการสอนส าหรบันักศกึษา
หลกัสูตร ทล.บ. ที่วทิยาเขตราชบุร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ผลงานวจิยัเรื่องผึ้งเป็นเนื้อหาส าคญัในการสอนวชิา 
BIO 100 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรบัเทคโนโลยยีุคใหม่ (Biological Science for Modern Technology) ซึง่
เป็นวชิาพืน้ฐานของนกัศกึษาคณะต่างๆ (เอกสารหมายเลข 4.1.2.6)   

2.3  การบรูณาการกระบวนวิจยัในสถานประกอบการ 
 มจธ. ได้จดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรยีนรูร้่วมกบัการท างาน (Work-Integrated 

Learning – WiL) ในหลกัสูตรต่างๆ ทัง้ระดบัปรญิญาตรี (ดูหวัขอ้ 2.1) และระดบับณัฑติศกึษาในรูปของ
หลกัสูตรทักษะวิศวกรรมต่างๆ (Practice School) ที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร
บณัฑติศกึษา กล่าวคอื นกัศกึษาแต่ละคนจะด าเนินโครงการทีเ่ป็นการแก้ปญัหาของสถานประกอบการภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์และบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น หลกัสูตร Chemical Engineering 
Practice School (ChEPS) และ Food Engineering Practice School (FEPS) (เอกสารหมายเลข 4.1.2.1) 
เป็นตน้  

 

3. มีพฒันาการศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ           
การวิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

3.1 การให้ทุนพฒันาศกัยภาพนักวิจยัรุ่นใหม่ 
มจธ. จดัสรรทุนวจิยัในการพฒันาศกัยภาพนักวจิยัรุ่นใหม่ใหม้คีวามพร้อมทีจ่ะเริม่ท างานวจิยั 

ตวัอยา่งเช่น  
1. ทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นทุนวจิยัส าหรบัอาจารย/์นักวจิยัรุ่นใหม่ โดยต้องมอีาจารยพ์ี่

เลีย้ง (Mentor) ทางวชิาการ ใหค้ ารบัรองและเป็นทีป่รกึษาการท าวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.1.3.1)  
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2. ทุนโครงการวจิยัหมวดเงนิอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดนิประจ าปี) โดยก าหนดเงื่อนไขให้
ผูร้บัทุนตอ้งมตี าแหน่งทางวชิาการไมเ่กนิผูช้่วยศาสตราจารย ์(เอกสารหมายเลข 4.1.3.2) 

3.2  ระบบพ่ีเล้ียงนักวิจยั 
  มจธ. มรีะบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อใหอ้าจารยแ์ละนักวจิยัประจ าที่บรรจุใหม่มพีี่เลีย้งนักวจิยั 
ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นสงัคม (เอกสารหมายเลข 4.1.3.3) นอกจากนี้เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถปรบัตวัเขา้กบั
ภาระงานของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างรวดเรว็ มจธ. ได้เริม่โครงการอาจารย์นักวจิยัพี่เลี้ยงเสรมินอกเหนือจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงนักวจิยัตามปกติข้างต้น ให้ค าปรกึษาแนะน าอาจารย์ใหม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นฐาน
วชิาการ ด้านบรกิารอุตสาหกรรม และด้านวจิยัเชิงนโยบาย (เอกสารหมายเลข 4.1.3.4)  
  มจธ. ยงัมรีะบบแนะแนวนักวจิยัใหม่ ภายใต้โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (New 
Academic Staff หรอื NAS) ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการใหเ้ป็นครทูีด่แีละนักวจิยัทีด่ ีมี
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการปฎบิตัหิน้าทีต่่างๆ รวมทัง้ดา้นวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.1.3.5) 
 3.3 ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจยั 

มจธ. ก าหนดข้อบงัคบั มจธ. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย ์นักวจิยั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารยว์จิยั รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยว์จิยั และ
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์วิจยั พ.ศ.2552 เป็นเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career path)                
ของอาจารย์และนักวจิยัประจ า โดยมมีาตรฐานก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ดงันี้ ต าแหน่งอาจารย ์1-5 ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 3-5 รองศาสตราจารย์ 4-6 ศาสตราจารย์ 5-6 นักวิจยั 1-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจยั 3-5 รอง
ศาสตราจารยว์จิยั 4-6 และศาสตราจารยว์จิยั 5-6 (เอกสารหมายเลข 4.1.3.6)  

3.4  การให้ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั 
           มจธ. จดัการบรรยาย ฝึกอบรม สมัมนา ให้แก่อาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยมี
หัวข้อเรื่องที่หลากหลาย เริ่มต้นตัง้แต่การปฐมนิเทศพนักงานสายวชิาการ หวัข ้อองค์ความรู ้ที ่เป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการท างานสอดคล้องตาม Training Roadmap หรอืการให้ความรู้เฉพาะ
ด้าน เฉพาะสาขาวชิา ตลอดจนหวัข้ออื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรบัอาจารย์และนักวจิยั ตวัอย่างเช่น การจดั
บรรยายพเิศษ “3 Forum” ที่จดัเป็นประจ าทุกเดอืนๆ ละ 1-2 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.1.3.7) การจดั 
Research Forum โดยคณะท างานส่งเสรมิชื่อเสยีงด้านวชิาการ ที่จดัเป็นประจ าทุกปี (ครัง้ที่ 5 เรื่อง 
ระบบเสรมิพี่เลี ้ยงอาจารย ์น ักวจิยัด ้านพื้นฐานวชิาการ ด้านบรกิารอุตสาหกรรม และด ้านวจิยัเชงิ
นโยบาย ณ โรงแรมนารายณ์ จดัเมื่อวนัที่ 10-11 ตุลาคม 2554) (เอกสารหมายเลข 4.1.3.4) และการ
จดัโครงการบรรยายสญัจรเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาและระบบ
ฐานข ้อม ูล เครื่อ งมอืว เิคราะห ์ทางวทิยาศาสตร ์”  ไปตามหน่วยงานระดบัภาควชิาและคณะเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ให ้อาจารย ์ นักวจิยั และผู ้ประสานงานวจิยัทราบถ ึงระบบฐานข้อมูลดงักล่าว แนะน า
วธิกีารใช้งาน และขอความร่วมมอืให้ช่วยบนัทกึข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดงักล่าวให้เป็นปจัจุบนัอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1.3.8) ในกรณีที่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมี
ผู้ทรงคุณวุฒเิชญิจากต่างประเทศเดนิทางมา มจธ. หรอืประเทศไทย ก็ได้ประสานและร่วมมอืกบัศูนย์
ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาในการจดับรรยายพเิศษขึ้น (KMUTT Talk) ในหวัข้อที่
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ผู้ทรงคุณวุฒมิคีวามเชี่ยวชาญ โดยเปิดกว้างให้อาจารย์นักวจิยัและนักศึกษา มจธ. ที่สนใจเข้าร่วมฟงั
การบรรยายพเิศษดงักล่าวซึ่งได้จดัขึ้นตลอดทัง้ปีตามโอกาสการรบัเชญิ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.9) 

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

หน่วยงานต่างๆ ได้เข ้าร่วมท าวจิยัแบบสหสาขาวชิา เพื่อด าเนินงานวจิยัที่เป็นการบูรณาการศาสตร์
ร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ เพิม่มากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4.1.3.10) 

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

จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2553 เป็นหลกัปฏบิตั ิด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัยดึถือและปฏบิตัิ โดยเฉพาะอาจารย์
และนักวจิยัที่จะต้องรกัษาเสรภีาพทางวชิาการอย่างมคีวามรบัผดิชอบและครบถ้วนสมบูรณ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.11) มจธ. ได้จดักิจกรรมให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณการวจิยัในหวัข้อ “ผลการวจิยัเรื่อง
ความตระหนักในลขิสทิธิข์องนักวชิาการไทย : กฎหมาย vs จรรยาบรรณ” โดย ดร.ผ่องศร ีเวสารชั 
ศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญา มจธ. เป็นวทิยากร เพื่อน าเสนอรายงานผลการวจิยั
ดงักล่าวพร้อมกบัการบรรยายเพิม่เติมเกี่ยวกบัความรู ้เรื่องกฎหมายลขิสทิธิ ์และจรรยาบรรณการวจิยั 
ส่งเสรมิระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์และการพฒันาศกัยภาพด้านการวจิยัหรอื
งานสร ้างสรรค์และให้ความรู ้ด ้านจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารย ์และนักวจิยั (เอกสารหมายเลข 
4.1.3.12) 

นอกจากนี้ ในวชิา Research Methodology ของคณะต่างๆ ก็ได้มกีารให้ความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณการวิจยั รวมถึงการจดัการเรยีนการสอนวชิา CMM 470 Ethics and Law for Technology 
แก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ช่วยวจิยัเพื่อให้ความรู้เรื่องดงักล่าวพร้อมการปกป้องและเคารพสทิธใินงานวชิาการ
และทรพัย์สนิทางปญัญาของผู้อื่น (เอกสารหมายเลข 4.1.3.13)  

 

4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
มจธ. ตระหนักและให้ความส าคญักบับุคลากรเพื่อการวจิยั ประกอบด้วย บุคลากรสายวชิาการ           

สายสนบัสนุน พนกังานโครงการวจิยั และนกัศกึษา จงึไดก้ าหนดใหม้ทีุนอุดหนุนวจิยัประเภทต่างๆ ดงันี้  
4.1  ทุนวิจยัพระจอมเกล้าธนบรุี 

มจธ. ใชเ้งนิรายไดส้นบัสนุนการท าวจิยัของนักวจิยัหน้าใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.1.4.1) เพื่อ
เป็นฐานส าหรบัการพฒันาความสามารถการวจิยัและการจดัการโครงการวจิยัก่อนที่จะพฒันาโครงการวจิยั
ที่มขีนาดใหญ่ขึ้น และน าไปสู่การขอทุนวจิยัอื่นในอนาคต ในปีงบประมาณ 2554 มหาวทิยาลยัได้จดัสรรทุน
จ านวน 19 โครงการ รวม 1.90 ลา้นบาท ทัง้นี้ คณะต่างๆ ยงัไดจ้ดัสรรเงนิรายไดข้องคณะส่วนหนึ่งใหเ้ป็นทุน
วจิยั การประดษิฐค์ดิคน้สรา้งสรรค ์ทัง้เป็นค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่ผลงานในทีป่ระชุมวชิาการแก่บุคลากรของ
คณะเป็นประจ าทุกปีด้วย ส าหรบัปี 2554 นัน้ คณะได้ให้การสนับสนุนทุนวจิยัทัง้หมด 23 โครงการ รวมเป็น
เงนิ 1.04 ลา้นบาท  
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4.2  ทุนวิจยังบประมาณแผน่ดิน (ทุน ว.1)  
  เป็นทุนวจิยัทีร่ฐับาลโดยส านักงบประมาณจดัสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามระเบยีบวธิกีาร
งบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัของอาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยั โดยในปีงบประมาณ 
2554 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรทุนดงักล่าวแก่หวัหน้าโครงการวจิยัจ านวน 173 โครงการ รวม 76.23 ลา้นบาท  

4.3  ทุนวิจยัตามผลผลิตวิจยั 
มจธ. มรีะบบสรา้งแรงจงูใจให้อาจารยแ์ละนักวจิยัท างานวจิยั โดยใช้กลไกการจดังบประมาณ

เพื่อการวจิยัเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงาน หรอืเรยีกว่า “FTERO (Full Time Equivalent Research Output)” ปีละ
ประมาณ 27 ล้านบาท ทัง้นี้  FTERO ค านวณจาก จ านวนบทความวจิยั ผลงานที่ยื่นขอรบัสทิธบิตัร/                 
อนุสทิธบิตัร จ านวนเงนิรายรบัสุทธโิครงการวจิยั จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาเฉพาะระดบัปรญิญาโทและเอก 
(เอกสารหมายเลข 4.1.4.2) นอกจากนี้ ยงัมแีละการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าสิง่ประดษิฐใ์นลกัษณะเงนิ
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ระดษิฐท์ีไ่ดร้บัรางวลัจากการประกวดหรอืแข่งขนัสิง่ประดษิฐใ์นอตัรารอ้ยละ 20 ของเงนิ
รางวลัทีไ่ดร้บัต่อรายการ แต่ไมเ่กนิ 20,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.3) 

     4.4 ทุนเพชรพระจอมเกล้า 
ทุนเพชรพระจอมเกล้า เป็นทุนการศกึษาที่มหาวทิยาลยัมอบให้แก่นักศึกษาที่มผีลการเรยีน

ดเีด่น เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักวจิยัและกลุ่มวจิยั มจธ. จงึไดจ้ดัสรรทุนเพชรพระจอมเกลา้ ประเภท 
“ทุนสนบัสนุนกลุ่มวจิยั” เพื่อคลสัเตอรว์จิยัสามารถคดัเลอืกนักศกึษาเชงิรุก (Active Recruitment) ใหเ้ขา้ศกึษา
ต่อและท าวจิยัด้วยทุนการศกึษาดงักล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4) ตลอดจนทุนจา้งงานผู้ช่วยวจิยั เพื่อให้
นักศึกษาได้พฒันาตนเอง มปีระสบการณ์ในการท างานกับกลุ่มวิจยัต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 4.1.4.5) 
 

5. มีการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอย่าง
น้อยในประเดน็ต่อไปน้ี 

5.1  ห้องปฏิบติัการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนยใ์ห้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ 

มจธ. จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารวจิยั หน่วยวจิยั ศูนยเ์ครื่องมอื หรอืศูนย์
ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวจิ ัย ไปยงัคณะและหน่วยงานวจิยัต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั ตวัอย่างเช่น 
หอ้งปฏบิตักิารวจิยัทศันศาสตรแ์ละเลเซอร ์ของคณะวทิยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.1) กลุ่มวจิยัและ
พฒันาวสัดุพอลเิมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลงังานสิง่แวดล้อมและเทคโนโลย ี(Polymers for Energy 
Environment and Technology Research & Development Group - PENTEC) ของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.2) ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ตลอดจน
หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ในอาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์และอาคารปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.3) นอกจากนี้ มจธ. ยงัมกีารจดัสรรงบประมาณจดัซื้อครุภณัฑ์วิจยักลางของมหาวทิยาลยั                
โดยเฉพาะครภุณัฑท์ีม่รีาคาสงูประมาณ 5 ลา้นบาทขึน้ไป เพื่อใหง้านวจิยัมคีุณภาพยิง่ขึน้ โดยครุภณัฑท์ีจ่ดัซือ้
มหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในมหาวทิยาลยัเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.4) และมกีารส่งเสรมิการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลวิจยั ทรพัย์สินทางปญัญา และครุภัณฑ์ของ มจธ. ทัง้นี้  ในปี 2554 ได้จดัเตรียมพื้นที่



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

 

4 - 8 บทที ่2  

ส านักงานกลางของคลสัเตอรว์จิยั บรเิวณพืน้ที่ชัน้ 2 อาคารปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นที่ตัง้
ครภุณัฑก์ลางและศูนยป์ระสานงานและด าเนินงานของคลสัเตอรว์จิยับางคลสัเตอร ์(เอกสารหมายเลข 4.1.5.5) 

5.2 ห้องสมดุหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจยัฯ  
มจธ. มสี านักหอสมุดเป็นแหล่งคน้คว้าขอ้มลูด้านงานวจิยั ซึง่จดัใหม้บีรกิารทีห่ลากหลายตาม

ความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ตวัอย่างเช่น บรกิารหนังสอืวชิาการ วารสารวจิยั รายงานวจิยั บทความวจิยั 
วทิยานิพนธ ์ตลอดจนจดัใหม้ทีรพัยากรสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู ้การวจิยั ทีผู่ใ้ชบ้รกิารทุก
คนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกที่ ทุกเวลา (Anyone Anywhere and Anytime) ประกอบดว้ยวารสาร/ฐานขอ้มูล
ออนไลน์/หนังสอืออนไลน์ วทิยานิพนธ์/โครงงานศกึษาทัง้ในรูปบทคดัย่อ เอกสารฉบบัเต็ม ฐานขอ้มูลเฉพาะ
เรื่องที่เน้นตามทศิทางการพฒันาของประเทศและทศิทางการวจิยัเพื่อสรา้งความแขง้แขง็ให้กบัมหาวทิยาลยั 
(Core Capability) คดัสรรและแนะน าบทความด้านวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีี่น่าเชื่อถอืโดยบรรณารกัษ์เพื่อ
ให้บรกิารบนระบบเครอืข่าย (e-Content) สรุปข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อ
โสตทศันวสัดุ มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.) ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.6) นอกจากนี้ใน
หน่วยงานระดบัคณะที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ ยงัมกีารจดัตัง้ห้องสมุดหรอืศูนย์ขอ้มูลเฉพาะด้าน เช่น TIS 
(Technical Information Services) เป็นศูนยข์อ้มลูดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยี
อาหาร และความหลากหลายทางชวีภาพ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7) หรอืห้องสมุดเฉพาะด้านพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม (JGSEE) (เอกสารหมายเลข 4.1.5.8)  

5.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ 
มจธ. มสีิง่อ านวยความสะดวกในการวจิยั อาท ิข่าวสารการวจิยั ขอ้มลูแหล่งทุนจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก ขอ้มลูเกีย่วกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ผ่านทาง e-mail และเวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยั
และทรพัย์สนิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.1.1.3) รวมถึงมกีารจดัท าระบบฐานข้อมูลครุภณัฑ์วจิยั การ
บรรยายเพื่อสรา้งความเขา้ใจการใชง้านในระบบ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่อาจารย ์นักวจิยั เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษา สืบค้นข้อมูลและขอรบับรกิาร รวมถึงอุปกรณ์วิจยัที่มใีห้ส าหรบัอาจารย์ นักวิจยั เจ้าหน้าที่ และ
นกัศกึษาไดใ้ชง้าน (เอกสารหมายเลข 4.1.5.9)  
  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในการท าวจิยั ศูนย์การจดัการด้านพลงังาน สิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั (EESH) เป็นหน่วยงานทีก่ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบิตังิานภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร มรีะบบฐานขอ้มลู และออกระเบยีบปฏบิตัหิรอืขอ้บงัคบัในการท างานกบัสารเคม ีจุลชพี ไฟฟ้า 
และอื่นๆ  (เอกสารหมายเลข 4.1.5.10) โดยศูนย ์EESH ท าหน้าที่ส่งเสรมิและสนับสนุนโดยการจดัฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่บุคลากรและนักศกึษา ซึง่จะมกีารทดสอบ Safety Test เพื่อใหไ้ดบ้ตัร 
Safety Card ทีร่บัรองว่าผูม้ชีื่อระบุอยูใ่นบตัรนัน้ไดผ้่านการฝึกอบรมในหลกัสูตร ”ความปลอดภยัในการท างาน
กบัสารเคมแีละจุลชพี” หรอื ”ความปลอดภยัในการท างานกบัไฟฟ้าและเครื่องจกัรกล” และสอบผ่าน Safety 
Test หลงัการฝึกอบรม โดยผู้มชีื่อระบุในบตัร Safety Test เท่านัน้จะได้รบัการอนุญาตเข้าท างานใน
หอ้งปฏบิตักิารของ มจธ. Safety Card มอีายกุารใชง้าน 2 ปี นบัจากวนัทีส่อบผ่าน ซึง่หากมกีารปฏบิตังิานเกนิ 
2 ปี ต้องเขา้รบัการฝึกอบรมและสอบตามขัน้ตอนใหม่อกีครัง้หนึ่ง (เอกสารหมายเลข 4.1.5.11) นอกจากนี้ ใน
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ทุก ๆ หอ้งปฏบิตักิารไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัเหตุฉุกเฉิน ตวัอย่างเช่น อุปกรณ์ลา้งตวัและลา้งตาฉุกเฉิน 
ถงัดบัเพลงิ และอื่นๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มและตอบโตก้บัเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

5.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ  
มจธ. สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะจดักิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้าง            

องคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์จากผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ตวัอยา่งเช่น (เอกสารหมายเลข 4.1.5.12) 
สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. จดัการประชุมระดบันานาชาตหิวัขอ้ ”The 

2011 International Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation : The Asia-Pacific 
Chapter of the Association for Tropical Biology and Conservation” ระหว่างวนัที ่12-15 มนีาคม 2554 ณ 
โรงแรมสยามซติี ้กรงุเทพฯ 

บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) เป็นเจ้าภาพจดัการประชุม
วชิาการระดบันานาชาตใินหวัขอ้ 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment 
(SEE 2011) ระหว่างวนัที่ 23-25 พฤศจกิายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัเวลิด ์
กรงุเทพฯ การประชุมดงักล่าวจดัขึน้ทุก 2 ปี 

สายวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว มจธ. ร่วมกบัหน่วยงานอื่น จดัการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาตใินหวัขอ้ International Conference on Postharvest Pest & Disease Management in Exporting 
for horticulture Crops ระหว่างวนัที ่2-6 ธนัวาคม 2554 ณ โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซเูวอรนิจ ์กรงุเทพฯ  

มจธ. และคณะยงัไดใ้หทุ้นสนบัสนุนในการจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บั
เชญิ (Visiting Professor) เพื่อรว่มพฒันางานวจิยั ใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการแก่อาจารยแ์ละนักศกึษา (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.13) 

นอกจากนี้ เพื่อร่วมแสดงความยนิดีและแสดงความขอบคุณอาจารย์ นักวจิยั พนักงานสาย
สนบัสนุนทีไ่ดส้รา้งชื่อเสยีงดา้นวจิยัและดา้นวชิาการแก่มหาวทิยาลยั มจธ. ไดจ้ดังานเชดิชูเกยีรตแิก่บุคลากรที่
ไดร้บัรางวลัหรอืมผีลงานทีไ่ดร้บัรางวลัดา้นวชิาการเป็นประจ าทุกปี ซึง่การจดังานดงักล่าวจะมสี่วนช่วยกระตุ้น
ใหอ้าจารยน์กัวจิยัอื่นไดส้รา้งสรรคผ์ลงานวจิยัโดดเด่นเพิม่มากขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.14) 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 
 มจธ. ตดิตามและประเมนิผลการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
และการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั โดยมรีะบบ กลไก หรอืคณะกรรมการในการ
ตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
 6.1  ด้านงบประมาณ 
  มจธ. โดยศูนย์ส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาด าเนินการติดตามผลการใช้ทุนวจิยั
เมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการวางแผนจดัสรรทุนในปีถดัไป (เอกสารหมายเลข 
4.1.6.1) ส าหรบัทุนเพชรพระจอมเกล้า ได้มกีารรายงานสรุปการจดัสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าต่อที่ประชุม
คณะท างานทุนการศกึษาเพชรพระจอมเกล้าและเสนอสภาวชิาการอนุมตัิ โดยเฉพาะการจดัสรรทุนดงักล่าว
ให้กบัคลสัเตอรว์จิยัโดยจดัเป็นประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวจิยั” และได้มกีารปรบัเกณฑก์ารให้ทุนการศกึษา
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เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพผลงานวจิยัของนักศกึษาผูร้บัทุนใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 
4.1.6.2) 
  6.2  ด้านห้องปฏิบติัการวิจยั หรือหน่วยวิจยั หรือศนูยเ์คร่ืองมือ หรือศนูยใ์ห้ค าปรึกษา 
    มจธ. ไดต้ดิตามประเมนิผลการใช้เครื่องมอืครุภณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั โดยผ่านกลไกของการ
ส ารวจตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมรีอบการส ารวจและประเมนิเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 4.1.6.3) 
ตลอดจนการวางแผนปรบัปรุงพื้นที่อาคารวศิววฒันะชัน้ 2 ให้เป็นพื้นที่วิจยัส าหรบัคลสัเตอร์วจิยัและศูนย์
เครื่องมือวิจ ัย โดยมกีารปรบัปรุงการออกแบบพื้นที่และจดัสรรงบประมาณการด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด (เอกสารหมายเลข 4.1.6.4)  

6.3  ด้านห้องสมดุหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจยั 
   ส านกัหอสมดุด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเป็นประจ าทุกปีผ่านแบบส ารวจ
ทีม่กีารสอบถามถงึความเพยีงพอและประสทิธภิาพของทรพัยากรภายในส านักหอสมุด รวมถงึมกีารสอบถาม
ความตอ้งการหนงัสอืและวารสารใหมจ่ากผูใ้ชบ้รกิาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7) 

6.4  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ 
  มจธ. แต่งตัง้คณะท างานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของ สรบ. จากตวัแทนหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างๆ โดยม ีผศ.สุชาดา ไชยส์วสัดิ ์เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่ประเมนิและตรวจสอบความปลอดภยั
ทางชวีภาพ จดัโครงการพฒันาบุคลากร และการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ โดยมกีารประเมนิ
ความเสีย่งและตรวจสอบความปลอดภยัส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร/โรงงานต้นแบบ จดัท าฐานขอ้มลูการครอบครอง
สิง่มชีวีติและวสัดุชวีภาพรวมทัง้ดแูลและใหค้ าแนะน าดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพแก่เจา้หน้าทีแ่ละนักศกึษา
ในหอ้งปฏบิตักิาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.12)    

6.5 ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ  
  มจธ. มกีารตดิตามประเมนิผลดา้นกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยั ตวัอย่างเช่น การน ามติ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุรไีปปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารพจิารณาจดัสรรทุนวจิยั
ใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.5)  

มจธ. โดยศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาไดป้ระสานกบัคณะและภาควชิาในการ
ไปบรรยายสญัจรเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจยัและทรพัย์สินทางปญัญาและระบบฐานข้อมูล
เครือ่งมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์”  โดยมกีารปรบัปรุงเอกสารประกอบการบรรยายและแนวทางการบรรยาย
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจและได้รบัความร่วมมอืในการพฒันาระบบขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลวจิยั ทรพัยส์นิทาง
ปญัญา และครภุณัฑว์จิยัมขีอ้มลูเป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่อาจารย ์นักวจิยั บุคลากร 
และนกัศกึษา ตลอดจนบุคคลภายนอกในการใชบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูครุภณัฑว์จิยัไดง้่ายขึ้น มปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ส่งเสรมิแนวให้มกีารใช้ทรพัยากรวจิยัร่วมกนั และเป็นการสรา้งรายได้จากงานวจิยัและการบรกิารวชิาการ
จากครภุณัฑว์จิยัดว้ย (เอกสารหมายเลข 4.1.6.6)  
  มจธ. ยงัไดต้ดิตามผลการด าเนินงานของผูไ้ดร้บัทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีโครงการ Visiting 
Professor และครุภณัฑ์กลางเพื่อการวจิยัเป็นประจ าทุกปี โดยน าผลสรุปที่ได้จากแบบส ารวจไปประเมนิ
วเิคราะหป์ระโยชน์ทีไ่ด้รบั เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงในการบรหิารจดัการ เป็นขอ้มูลส าหรบัการจดัสรร
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งบประมาณในปีงบประมาณถดัไป และน าไปใชว้างแผนการใชเ้ครื่องมอืในหอ้งปฏบิตักิารหรอืคลสัเตอรว์จิยัให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสุด (เอกสารหมายเลข 4.1.6.7) 
 

7 มีการน าผลการประเมินปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์        
ของสถาบนั 

มจธ. น าผลการประเมินข้างต้น มาพัฒนาปรับปรุงการด า เนินงานด้านงานวิจัยในหลายมิต ิ
ตวัอย่างเช่น เป็นแนวทางหนึ่งในการจดัท าร่างยุทธศาสตรว์จิยัของ มจธ. ที่เกดิจากการประเมนิวเิคราะห์ผล
การด าเนินการด้านวจิยัที่ผ่านมา โดยไดเ้สนอให้ยกระดบัความสามารถด้านการวจิยัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั
ชัน้แนวหน้าของประเทศ ทัง้ในมุมของการจดัหาทรพัยากรการวจิยั การปรบัปรุงคุณภาพและปรมิาณของการ
พัฒนานักวิจยั การพัฒนาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของงานวิจัย และการท างานวิจยัที่สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรข์องชาตแิละความตอ้งการของผูใ้ช ้(เอกสารหมายเลข 4.1.7.1) 
 ส านักหอสมุดไดน้ าผลจากแบบสอบถามบุคลากรและนักศกึษาเรื่องการจดัซือ้หนังสอืใหม่ไปจดัซื้อ
หนังสอื วารสาร หรอืรบัวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพิม่เตมิตามที่ผู้ใช้บรกิารแนะน า เป็นการเพิม่ทรพัยากรด้าน
วจิยัและวชิาการ ส่งเสรมิให้เกิดผลงานการศกึษาค้นคว้าวจิยัในสาขาต่างๆ เพิม่มากขึ้น  (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.7) 

เช่นเดยีวกบักจิกรรมให้ความรูเ้รื่องจรรยาบรรณการวจิยัในหวัข้อ “ผลการวจิยัเรื่องความตระหนัก
ในลขิสทิธิข์องนักวชิาการไทย : กฎหมาย vs จรรยาบรรณ” หลงัจากทีไ่ดม้กีารอภปิรายในหอ้งบรรยายแล้ว 
ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาได้ปรบัปรุงค าถามทีถ่ามบ่อย โดยน าค าถามค าตอบบางส่วนมา
ลงไวท้ี ่“FAQ งานวจิยั” บนเวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อเป็นช่องทางหน่ึงใน
การสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องของการอ้างองิการวจิยั ช่วยลดการละเมดิงานอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ื่น อนัเป็นการ
สนบัสนุนพนัธกจิดา้นจรรยาบรรณการวจิยัของประชาคม มจธ. (เอกสารหมายเลข 4.1.7.2) 

 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
4.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวจิยัของ มจธ.  
4.1.1.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารผลประโยชน์อนัเกดิจากทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.1.1.3 KMUTT research news และ เวบ็ไซตข์องศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.1.1.4 แผนพฒันาเชงิกลยทุธ ์ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) หน้า 36-37 
4.1.2.1 หลกัสตูร WiL รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 170-179 
4.1.2.2 ทุน คปก. อุตสาหกรรม ของ สกว. 
4.1.2.3 เอกสารประกอบการสอนวชิา CVE 488 โดย ศ.ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศร ี 
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4.1.2.4 เอกสารประกอบการสอนและโครงการจดัสมัมนาเรื่องสารใหก้ลิน่รส โดย  รศ.ดร.ณฎัฐา เลาหกุล
จติ และ รศ.ดร.อรพนิ เกดิชชูื่น 

4.1.2.5 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Fixed Point Algorithm and Applications โดย  ผศ.ดร.ภูม ิ     
ค าเอม  

4.1.2.6 เอกสารประกอบการสอนเรือ่งงานวจิยัผึง้ วชิา BIO 100  โดย ดร.อรวรรณ ดวงภกัด ี
4.1.3.1 ขอ้ก าหนดทุนวจิยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี
4.1.3.2 ขอ้ก าหนดทุนโครงการวจิยัหมวดเงนิอุดหนุน 
4.1.3.3 คู่มอืระบบพีเ่ลีย้งพนกังานใหมส่ายวชิาการ มจธ.  
4.1.3.4 การจดั Research Forum ครัง้ที่ 5 โครงการระบบพี่เลีย้งเสรมิ (ระบบพีเ่ลีย้งดา้นวชิาการ ดา้น

บรกิารอุตสาหกรรม ดา้นวจิยัเชงินโยบาย) 
4.1.3.5 แผนพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (New Academic Staff Development Plan) 
4.1.3.6 ข้อบงัคบั มจธ. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ นักวิจยั 

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

4.1.3.7 สรุปหวัข้อและวทิยากรในการบรรยายพิเศษของที่ประชุม 3 ฟอรัม่ 
4.1.3.8 โครงการบรรยายสญัจรเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญา

และระบบฐานข้อมูลเครื่องมอืวิเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์” 
4.1.3.9 สรปุการจดับรรยายพิเศษ KMUTT Talk 
4.1.3.10 รายชื่อและสงักดัอาจารยน์กัวจิยั 5 คลสัเตอร ์โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 
4.1.3.11 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) ของ มจธ.  
4.1.3.12 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “ผลการวจิ ยั เรื ่องความตระหนักในลขิสทิธิข์อง

นักวชิาการไทย : กฎหมาย vs จรรยาบรรณ” โดย ดร.ผ่องศร ีเวสารชั 
4.1.3.13 ตารางภาระงาน CMM 470 Ethics and Laws for Technology 
4.1.4.1 แหล่งทุนวจิยั รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 48 
4.1.4.2 FTERO รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 53-54  
4.1.4.3 ระเบยีบ มจธ. ว่าดว้ยการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าสิง่ประดษิฐ์ พ.ศ. 2544 
4.1.4.4 เอกสารเกีย่วกบัทุนการศกึษาเพชรพระจอมเกลา้ ประเภทสนับสนุนกลุ่มวจิยั ปี 2554 
4.1.4.5 ทุนจา้งงานผูช้่วยนกัวจิยั รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 94-96 
4.1.5.1 เอกสารแนะน าหอ้งปฏบิตักิารวจิยัทศันศาสตรป์ระยกุต์และเลเซอร์ 
4.1.5.2 เวบ็กลุ่มวจิยัและพฒันาวสัดุพอลเิมอรเ์พื่อการประยกุตด์า้นพลงังานสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี 
4.1.5.3 เวบ็ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม อาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์

อาคารปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตร ์
4.1.5.4 ครภุณัฑก์ลางเพื่อการวจิยั รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 53-54 
4.1.5.5 เอกสารอนุมตัใิหใ้ชพ้ืน้ทีส่ าหรบัคลสัเตอรว์จิยั 
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4.1.5.6 รายชื่อระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ของส านกัหอสมดุ 
4.1.5.7 เอกสารงานบรกิารขอ้มลูเทคนิค TIS 
4.1.5.8 เวบ็หอ้งสมดุเฉพาะดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
4.1.5.9 ระบบฐานขอ้มลูครุภณัฑว์จิยัและการบรรยายระบบฐานขอ้มลูเครือ่งมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร ์

(สญัจร) 
4.1.5.10 คู่มอืความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัหอ้งทดลอง 
4.1.5.11 เวบ็หน่วยงาน EESH 
4.1.5.12 การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิรายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 182 
4.1.5.13 Visiting Professor รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 55 
4.1.6.1 รายงานแผนผลการใชทุ้นวจิยั ประจ าปี 2554  
4.1.6.2 การปรบัเกณฑก์ารใหทุ้นการศกึษาเพชรพระจอมเกลา้ ประเภท “ทุนสนบัสนุนกลุ่มวจิยั”   
4.1.6.3 สรปุแบบสอบถามการใชค้รภุณัฑว์จิยั ประจ าปี 2554 
4.1.6.4 ผงัพืน้ทีอ่าคารวศิววฒันะ ชัน้ 2 
4.1.6.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานวิจยัของ มจธ.  
4.1.6.6 สรุปแบบประเมนิผลการบรรยายสญัจร เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและ

ทรพัย์สนิทางปญัญาและระบบฐานข้อมูลเครื่องมอืวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์” 
4.1.6.7 สรุปผลการส ารวจทุนวจิยัพระจอมเกล้าธนบุร ีโครงการ Visiting Professor และครุภณัฑ์

กลางเพื่อการวจิยั 
4.1.7.2 สรุปประเด็นเชงิยุทธศาสตร ์ด้านการวจิยั การสมัมนาสภามหาวทิยาลยัร่วมกบัผู ้บรหิา

มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
4.1.7.2 FAQ งานวจิยั เว็บศูนย์ส่งเสรมิงานวิจยัและทรพัย์สินทางปญัญา   

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

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป     : 
1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอื

ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติและมกีารเผยแพร่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนด 

3. มกีารประชาสมัพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัจากข้อ 2               
สู่สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใชป้ระโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม   : 
6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื่นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 

(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 1.  เกณฑท์ัว่ไป  
  

 
 
 
 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

มจธ. มศีูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญา ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการสนับสนุนและ
ส่งเสรมิใหน้กัวจิยัไดเ้ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการโดยจดัท าระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ว่าดว้ยการใหเ้งนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.1) 
ซึง่มหาวทิยาลยัใหก้ารสนับสนุนการเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ในที่ประชุมระดบันานาชาต ิและการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี
บทความวิจยัที่ได้รบัการเผยแพร่รวม 1,165 บทความ โดยเป็นบทความที่เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ/
ภมูภิาค 340 เรื่อง (รอ้ยละ 29.18) เป็นบทความทีเ่ผยแพร่ในวารสารนานาชาติ/ภูมภิาค 340 เรื่อง หรอืรอ้ยละ 
29.18 เผยแพร่ในวารสารระดบัประเทศ 41 เรื่อง หรอืรอ้ยละ 3.52 เผยแพร่ในรายงานการประชุมนานาชาติ 
463 บทความ หรอืรอ้ยละ 39.74 และเผยแพร่ในรายงานการประชุมระดบัประเทศ 321 บทความ หรอืรอ้ยละ 
27.56 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.2) และ มจธ. ไดจ้ดัท าวารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ขึน้ ปีละ 4 เล่มเพื่อเป็น
กลไกสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยพฒันาจากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 4.2.1.3)  

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามท่ีระบบก าหนด 

มจธ. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรอื                  
งานสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนดในหลายระดบั 

    ในกลุ่มนักวชิาการและกลุ่มอุตสาหกรรมมศีูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญารบัผดิชอบ
ระบบฐานขอ้มลูวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.2.2.1) ในการเผยแพร่ความรูแ้ก่บุคคลทัว่ไป 
ศูนยฯ์ ได้ตพีมิพ์บทความส่งเสรมิงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปญัญาลงในหนังสอืพมิพ์อนิไซต์ มจธ. ปีละ 12 
บทความ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.2) และจดัท าจดหมายข่าวทรพัยส์นิทางปญัญาปีละ 4 ฉบบั ทีส่่งใหก้บัคณะ
และหอ้งสมดุของสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.3) 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
คะแนนมกีารด าเนินการ 

ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เตมิ 
เฉพาะกลุ่ม 
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       หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัได้น าเสนอรายงานองค์ความรู้จากงานวิจยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีไ่ดเ้ผยแพรแ่ก่บุคคลทัว่ไปหรอืไปสมัภาษณ์อาจารย/์นักวจิยัทีม่ผีลงานโดดเด่น และน ามาเขยีนเป็น
บทความทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย ตพีมิพใ์นหนงัสอือนิไซด ์มจธ. และสื่อสิง่พมิพอ์ื่น (เอกสารหมายเลข 4.2.2.4)  

ศูนยว์จิยัผึ้ง มจธ. ราชบุร ีโครงการวจิยัวานิลลา ตลอดจนโครงการวจิยัอื่นๆ ที่เป็นบุคลากรวจิยั 
มจธ. ในพืน้ทีชุ่มชนไดใ้ชป้ญัหาของพืน้ทีเ่ป็นโจทยว์จิยั ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืหลกัในการ
แก้ปญัหา โดยมกีารบอกเล่าให้คนในพื้นทีท่ราบและร่วมมอืท างาน และใชบ้รบิททางสงัคม วฒันธรรม วธิคีดิ
ของคนในพื้นที่ซึ่งแตกต่างกนัเป็นแนวทางในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานเพื่อ ใช้เฉพาะกบัชุมชนในพื้นที่
นัน้ๆ (เอกสารหมายเลข 4.2.5.5) 

 

3. มีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัจากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวข้อง 

มจธ. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่เขา้ใจง่าย ผ่านหลาย
ช่องทาง อาท ิระบบฐานขอ้มลูวจิยั ทรพัยส์นิทางปญัญา และครุภณัฑว์จิยั ทางระบบอนิทราเน็ต และไดจ้ดัท า
คู่มอืการใช้ระบบดงักล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารยน์ักวจิยั (เอกสารหมายเลข 4.2.3.1) นอกจากนี้ 
บุคคลทัว่ไปที่สนใจงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ของ มจธ. หรอืประสงค์จะสืบค้นข้อมูลนักวจิยั ผลงานวิจยั 
เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ก็สามารถด าเนินการสืบค้นได้ในหน้าเว็บไซต์หลักของ มจธ. 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.2) 
 ศูนยว์จิยัผึ้ง มจธ. ราชบุร ีได้สรา้งความร่วมมอืท างานวจิยัโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ร่วมเรยีนรู้
และพฒันาแบบมีส่วนร่วม  ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด และความร่วมมือกับมูลนิธิ
โครงการหลวงในโปรแกรมวจิยัดา้นเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วและวศิวกรรมอาหารเกี่ยวกบัวานิลลา ไดท้ าให้
เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจจนสามารถส่งเสรมิการเพาะปลกูวานิลลามากขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.5) 

นอกจากนี้ บุคลากรของ มจธ. ยงัได้เขยีนบทความเผยแพร่ให้ความรูง้านวจิยัสู่สาธารณชน เช่น 
บทความเรือ่ง “พลงังานชวีภาพและพชืพลงังาน” โดย รศ.ดร.บณัฑติ ฟุ้งธรรมสาร และบทความเรื่อง “การวจิยั
และพฒันาด้านเทคโนโลยยีางธรรมชาติของไทย” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์สมบตัิสมภพ และคณะ ได้ตีพมิพ์
เผยแพร่ในหนังสอื “วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อสงัคมไทย 18 ปีแห่งการด าเนินงาน มูลนิธโิทเรเพื่อการ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย” (เอกสารหมายเลข 4.2.3.3) รวมถงึบทความของบุคลากร มจธ. ทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพ์ในรายงานการสงัเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรูด้้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของไทย 
ครัง้ที่ 1 ปี 2011 ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในคณะท างานกลุ่มที่ 1 องค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรข์องการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ และคณะท างานกลุ่มที ่3 องคค์วามรูด้า้นการลดก๊าซเรอืนกระจก 
เช่น บทความสาขาอาคารและที่พกัอาศัยของ ศ.ดร.สุรพงษ์ จริะรตันานนท์ กับบทความเรื่อง “ละอองใน
บรรยากาศและเมฆกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ” โดย ดร.ดุษฎี ศุขวฒัน์ และคณะ (เอกสารหมายเลข
4.2.3.4) 

ผลงานวจิยัของ มจธ. ทีห่น่วยงานประชาสมัพนัธไ์ดเ้ผยแพรแ่ละตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพอ์นิไซด ์มจธ. 
ในปี 2554 เช่น ผลงานวจิยัเรื่อง “โฟมแป้งมนั บรรจุภณัฑย์่อยได้ในธรรมชาต”ิ ได้ตพีมิพ์ในคอลมัน์ “เมดอนิ 
มจธ.” ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ์ 2554 หน้า 20 และ ผลงานสรา้งสรรค์เรื่อง “ชุดตรวจจบัการล้มของผู้สูงอายุ” ที่
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ได้รบัรางวลัชนะเลศิการน าเสนอผลงานวจิยัในงานประชุมวชิาการนเรศวรวจิยั ครัง้ที่ 7 ได้รบัการตีพมิพ์ใน
ฉบบัเดอืนกนัยายน 2554 หน้า 9 (เอกสารหมายเลข 4.2.2.4) 

ส าหรบังานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนในสื่อสิ่งพิมพ์
ภายนอก ในปี 2554 เช่น งานวจิยัเรื่อง “ระบบวเิคราะห์การเดนิด้วยวธิโีมด” โดย รศ.ดร.ชติ เหล่าวฒันา 
ผูอ้ านวยการสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และเป็นผู้เขยีนบทความดงักล่าวในคอลมัน์ สองคนสู่สมอง
อจัฉรยิะ ในหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัพุธที ่19 มกราคม 2554 ปีที ่3 ฉบบัที ่679 หน้า 33 (เอกสาร
หมายเลข 4.2.3.5) ผลงานการสรา้งรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลงิเป็นครัง้แรกในประเทศ
ไทย ของ มจธ. ทีห่นังสอืพมิพ์ยวดยาน รายสปัดาห์ น าเสนอข่าว “เปิดตวับสัเอทานอล ED 95” และสรุปผล
การทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ว่ามีสมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการสัมภาษณ์      
ผศ.ดร.ยศพงษ์ ละออนวล อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่เป็นผูว้จิยัหลกัในการ
สรา้งรถดงักล่าวไดใ้หค้วามรูเ้กี่ยวกบัคุณสมบตัขิองน ้ามนั ED 95 และประโยชน์ของการเป็นพลงังานทางเลอืก
ที่เป็นมติต่อสิง่แวดล้อม ได้เผยแพร่ในบทความเรื่อง “ED 95 พลงังานเปลี่ยนโลก” ในนิตยสารรายเดอืน 
“Business Plus” ฉบบัเดอืนกนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 4.2.3.6) และข่าวการแนะน าโรงงานต้นแบบ
ผลิตยาชีววตัถุ (cGMP) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการของ มจธ. ร่วมกบัส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เผยแพร่ในหนังสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่20 มกราคม 2554 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.7) 

เหตุการณ์อุทกภัยภัยครัง้ใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 มจธ. มีส่วนร่วมในการให้ความรู ้
วิเคราะห์สถานการณ์น ้ าท่วม และให้ความช่วยเหลือแก่สงัคม ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ ศ.ดร.ชัยยุทธ   
ชนิณะราศร ีผู้เชี่ยวชาญวศิวกรรมแหล่งน ้า ภาควชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรเีจาะลกึ 'คนักัน้น ้า' สรา้งผดิ 4 กฎ เจาะลกึ... โต๊ะรายงานพเิศษรายงานในหนังสอืพมิพค์มชดัลกึ ฉบบั
วนัที ่21 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 4.2.3.8) การน าเสนอข่าวของ มจธ. และไบโอเทคที่ “แนะวธิกีาร
จดัการกบัปญัหาน ้าเสยีและแนะน าเทคนิคการใช้ EM อย่างมปีระสทิธภิาพ” ตีพมิพ์ในคอลมัน์นวตักรรม 
หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ ฉบบัวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2554 (เอกสารหมายเลข 4.2.3.9 ) บทความ 
“ตอบค าถาม ท าไมน ้ามากจงั” ในหนังสือพมิพ์คมชดัลึก ฉบบัวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2554 โดย ดร.วรีะพนัธุ ์   
ชนิวตัร คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ (เอกสารหมายเลข 4.2.3.10) ตลอดจนการที ่มจธ. 
จดัโครงการ “มดอาสา มจธ. ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม” มหาวทิยาลยัไดส้่งข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่
แก่ผูป้ระสบภยัไดร้บัทราบและขอรบัความช่วยเหลอืจากมหาวทิยาลยัได้ ทัง้กจิกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ป็น
งานวจิยัและงานสรา้งสรรค์บางส่วน เช่น การเปิดศูนยพ์กัพงิชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยัในพื้นที ่น ้ายาฆ่าเชือ้โรค
และเชือ้รา “ราอะเวย”์ ขอ้แนะน าการใช ้ไมต้รวจสอบกระแสไฟฟ้ารัว่” ลงสื่อต่างๆ ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น หนงัสอืพมิพอ์นิไซด ์มจธ. หนังสอืพมิพ ์รายการโทรทศัน์ เวบ็ไซด ์YouTube แผ่น
พบัประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 4.2.3.11)  

นอกจากนี้ ดร.พฒันะ รกัความสุข คณบดแีละคณาจารยจ์ากคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุได้
ออกรายการ “+ 1 องศา ปรบัตวัเพื่อเปลีย่นแปลง” โดยบรษิทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั ออกอากาศทางช่อง 
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9 อสมท. วนัเสารท์ี ่1 และ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00 – 12.30 น. เพื่อใหค้วามรูด้า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม
ซึง่เป็นศกัยภาพและความเชีย่วชาญหลกัของบุคลากร มจธ. (เอกสารหมายเลข 4.2.3.12) 

อาจารยน์ักวจิยัของ มจธ. ยงัเป็นทีย่อมรบัโดยหนังสอื “100 Engineers – Vision and Experience 
Thailand 2011” โดย Engineering Today ไดส้มัภาษณ์และแนะน าผลงานโดดเด่นของอาจารย ์มจธ. 4 ท่าน
เพื่อเผยแพรใ่หป้ระชาชนทัว่ไปไดรู้จ้กัและยอมรบัในความรูค้วามสามารถและผลงานดา้นวจิยั ดา้นวชิาการและ
ดา้นอื่นๆ (เอกสารหมายเลข 4.2.3.13) 

 

4. มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรบัรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

มจธ. มรีะบบการบรหิารงานวจิยัแบบ R&D Cluster ซึ่งเป็นความร่วมมอืกนัในการท างานวจิยั
พฒันาและบรกิารวชิาการระหว่างสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ., PDTI) ส านักสวน
อุตสาหกรรม (สสอ., IPC) คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี(SBT) ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทางดา้นการ
จดัการและใช้ประโยชน์จากของเสยีอุตสาหกรรมการเกษตร (Eco-Waste) และหน่วยปฏบิตักิารวจิยัพฒันา
วศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานต้นแบบ (BEC) ซึ่งเป็นความร่วมมอืระหว่าง มจธ. และศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC) ของส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ได้
ร่วมกนัวจิยัพฒันา รวบรวมคดัสรรวเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรูจ้ากงานวจิยั จนได้องค์ความรู ้ขยายผลให้
ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจได้ ส่งผลให้เกดิงานวจิยัจ านวนมากที่น าไปใช้ประโยชน์ไดใ้นชุมชน (เอกสารหมายเลข 
4.2.4.1)  

 ส าหรบัผลงานวิจยัเชิงประจกัษ์ของคลสัเตอร์ต่างๆ ในโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ได้
สร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นผลงานเชิงประจักษ์ที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
ตวัอยา่งเช่น คลสัเตอรด์า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มผีลงานวจิยัเรือ่ง หวัเผาประหยดัพลงังานประเภทหมุนวน 
(Swirl) และแบบแผ่รงัสสี าหรบัใหค้วามรอ้น เช่น ต้ม ตุ๋น และทอดชนิดใชไ้ฟแรงๆ สามารถประหยดัก๊าซหุงต้ม
เฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 15-20 เมื่อเทยีบกบัหวัเผาทัว่ไป (ผู้ใช้ประโยชน์ : บรษิทันิธฟู้ิด จ ากดั) และเครื่อง
อนิเวอรเ์ตอรใ์นเชงิอุตสาหกรรมทีใ่ชใ้นระบบควบคุมสภาวะอากาศในอุตสาหกรรมปศุสตัว ์เป็นอุปกรณ์ควบคุม
การเปิด-ปิดมอเตอร์พดัลมเพื่อประหยดัพลงังาน (ผู้ใช้ประโยชน์ : บรษิัท บอีินเตอร์เนชัน่แนล แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั) (เอกสารหมายเลข 4.2.4.2) 

ส่วนคลสัเตอร์ดา้นวสัดุศาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัดุ มผีลงานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีม่กีารน าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ เช่น วสัดุเชงิประกอบพอลเิมอรผ์สมผงขีเ้ลื่อยไมส้ าหรบัการใชง้านโครงสรา้งและงานอาคาร เป็นการ
พฒันาสูตรวตัถุดบิในการผลติ การปรบัปรุงคุณภาพผงไมด้้วยสารเคม ีการใช้เส้นใยสงัเคราะห์เสรมิแรงร่วม 
และการทดสอบสมบตัชิิ้นงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในสภาวะการใช้งานจรงิ  (ผู้ใช้
ประโยชน์ : บรษิทั ว.ีพ.ีวู๊ด จ ากดั) และถงับรรจนุ ้าปลอดเชือ้ เป็นงานวจิยัทีไ่ดพ้ฒันาผลติภณัฑถ์งับรรจุน ้าใหม้ี
สมบตัยิบัยัง้การเจรญิของเชื้อจุลนิทรยี ์(เน้นเชื้อแบคทเีรยี) ขึน้บนพืน้ผวิผลติภณัฑ ์เพื่อลดโอกาสหรอืปจัจยั
เสีย่งทีจ่ะท าใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นแหล่งยดึเกาะและสะสมของเชือ้จุลนิทรยี ์(หรอืการเกดิ Biofilm) ทีอ่าจเป็นแหล่ง
ก่อโรคต่างๆ ได ้(ผูใ้ชป้ระโยชน์ : บรษิทั เจรญิมติร จ ากดั) (เอกสารหมายเลข 4.2.4.3) 
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มหาวทิยาลยัไดใ้ชฐ้านความรูเ้ชงิวชิาการและการวจิยัทีม่อียู่เป็นเครื่องมอืใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู้
รว่มกนัระหว่างอาจารย์ นักวชิาการ และนักศกึษาของมหาวทิยาลยักบัผูค้นทีอ่ยู่ในสงัคมและชุมชนต่างๆ ดว้ย
วธิกีารสรา้งเครอืข่ายใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละรปูแบบการจดัการทีเ่หมาะสม โดยไดด้าเนินการผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ตวัอย่างงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีส่าคญั ไดแ้ก่ โครงการความร่วมมอืเพื่อก่อตัง้และพฒันาสถาบนั
พฒันาระบบรางภาคพืน้อาเซยีน (ASEAN Rail System Development Institute, ARSDI) ร่วมกบักระทรวง
คมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมรีะยะเวลาดาเนินโครงการ 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 29 ธนัวาคม 
2552 ถงึวนัที ่ 28 ธนัวาคม 2557 และโครงการความร่วมมอืทางวชิาการเพื่อการพฒันาการบรหิารจดัการ
ภาครฐัแบบบูรณาการใหก้บัองคก์รและบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมกบัสมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกล้า โดยมี
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 9 มถุินายน 2553 ถงึวนัที ่8 มถุินายน 2556 (เอกสารหมายเลข 
4.2.4.4) 

การสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกเ็ป็นงานหนึ่งที่ มจธ. ได้ให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง มจธ. มพีื้นที่ให้บรกิาร มจธ.บางขุนเทยีน ถือเป็นสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของ
มหาวทิยาลยัไทย ทีจ่ดัท าโรงงานตน้แบบดา้นกระบวนการผลติชวีภาพทีเ่น้นการขยายขนาดการผลติจากระดบั
หอ้งปฏบิตักิารสู่ระดบัต้นแบบดา้นการผลติวคัซนี ยา และสารมลูค่าสูงทางการแพทย์ เพื่อรองรบัการพฒันา
เทคโนโลยดีงักล่าวขึน้ใชเ้องในประเทศ นอกจากนี้ ยงัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการเป็นหน่วยงานบรกิาร
ทางเทคโนโลยใีนรปูแบบ One-stop Service ในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ อาท ิ การฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรใหก้บั SMEs การสาธติเทคโนโลยใีนโรงงานต้นแบบ การออกแบบ / สรา้งอุปกรณ์ในโรงงานต้นแบบ 
การพฒันาคุณภาพผลติภณัฑข์องวตัถุดบิทางการเกษตรในประเทศ อาท ิมะนาว มงัคุด ลิน้จี ่ล าไย ฯลฯ และ
การสรา้งเครอืขา่ยกบัภาคอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 4.2.4.5) 
 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มจธ. โดยศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปญัญามีกลไกคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและ                    
งานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ โดยผ่านกระบวนการจดสทิธบิตัรอนุสทิธบิตัร การคุ้มครองสทิธขิองงานวจิยั
หรอืสิง่ประดษิฐ์หรอืนวตักรรมให้แก่นักวจิยัเจา้ของผลงานซึ่งได้มกีารจดัท าแนวทางการด าเนินงานอยู่ ใน
เวบ็ไซต์ของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.2.5.1) นอกจากนี้                   
ยงัมกีลไกส่งเสรมิให้น าสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชยโ์ดยการท าสญัญาอนุญาตให้
ใช้สทิธ ิโดยอนุญาตให้บุคคลหรอืภาคเอกชนอุตสาหกรรมใช้สิทธกิารถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการผลติเชิง
พาณชิย ์เป็นการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิ ตวัอยา่งเช่น (เอกสารหมายเลข 4.2.5.2) 

1. มหาวทิยาลยัรว่มกบับรษิทัศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) น าผลงานวจิยัทีจ่ดสทิธบิตัรการ
ประดษิฐ์เรื่อง กรรมวธิกีารผลติมงัคุดอบแห้งแบบแช่แข็งครบวงจร ไปผลติสนิค้าประเภทเครื่องส าอางจาก
มงัคุด S-Nature มกี าหนด 5 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธจิ านวน 1,200,000 บาท และค่าตอบแทนรอ้ยละ 0.7 
ของยอดขายสุทธ ิ 

2. มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จ ากัด น าผลงานการออกแบบของคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบทีจ่ดสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑช์ื่อ Let’s Plant ไปผลติสนิคา้ซึง่
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เป็นชุดอุปกรณ์ปลูกต้นไมส้ าหรบัเดก็ มกี าหนด 4 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธ ิ50,000 บาท ค่าตอบแทนจาก
ยอดขายราคาโรงงานรอ้ยละ 5  

3. มหาวิทยาลยัร่วมกับบรษิัท วงศ์ชยัเกษตร จ ากัด น าผลงานวิจยัที่ยื่นค าขอรบัสทิธิบตัรการ
ประดษิฐเ์รือ่ง กรรมวธิกีารผลติมะนาวผงใหค้งสภาพใกลเ้คยีงกบัมะนาวสดและกระบวนการแปรรปูมะนาวครบ
วงจร ไปผลติเป็นสนิคา้ ค่าตอบแทนการใชส้ทิธมิกี าหนด 5 ปี และค่าตอบแทนรอ้ยละ 2 จากยอดขายสุทธ ิ

4. มหาวทิยาลยัอนุญาตให ้รศ.ดร.นพดล  เจยีมสวสัดิ ์ใชส้ทิธใินการผลติและจ าหน่าย ผลงานวจิยั
ทีจ่ดทะเบยีนสทิธบิตัรการประดษิฐเ์รือ่ง กรรมวธิผีลติน ้าผลไมใ้สจากกลว้ยโดยใชเ้อน็ไซมแ์ละกรรมวธิกีารผลติ
ไซรปักลว้ย มกี าหนดระยะเวลา 14 ปี ค่าตอบแทนการใชส้ทิธจิ านวน 1,000,000 บาท 

บุคลากรของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาได้ให้ค าปรกึษาแก่อาจารย ์นักวจิยั              
และนักศกึษาที่ประสงค์จะยื่นเรื่องจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร เพื่อขอรบัความคุ ้มครองสทิธขิองงานวจิยั
หรอืสิง่ประดษิฐ์หรอืนวตักรรม และการแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิก์บัการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าในนามของ
มหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ตลอดจนจดัเวทสีรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
และความตระหนักในเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา ผ่านการฝึกอบรมและการบรรยายให้แก่อาจารย ์นักวจิยั 
และนักศกึษาตลอดทัง้ปี (เอกสารหมายเลข 4.2.5.3)  

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยงัได้จดัท า “กระเป๋าทรพัย์สนิทางปญัญา” ภายในกระเป๋าหรอืแฟ้มนัน้บรรจุ
เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สินทางปญัญา ทัง้ที่เป็นเอกสารที่ได้รบัความ
อนุเคราะห์จากกรมทรพัย์สินทางปญัญาและที่เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้นเอง โดยจดัส่งให้กับ
หน่วยงานระดบัภาควชิาทุกภาควชิาของ มจธ. ได้เก็บไว้ในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและนักศกึษาไดอ่้านหา
ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา (เอกสารหมายเลข 4.2.5.4) 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร และมีการย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบตัร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
มจธ. มอบใหศู้นยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาจดัท าคู่มอืทรพัยส์นิทางปญัญาและขัน้ตอน

การยื่นค าขอจดทะเบยีนส าหรบับุคลากร มจธ. มกีารจดัท าเวบ็ไซต์เกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญา และการจดั
บรรยายฝึกอบรมเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อให้ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ
ทางปญัญารวมถงึการสรา้งความตระหนักในสทิธทิรพัยส์นิทางปญัญา กระตุ้นให้อาจารยน์ักวจิยัท าวจิยัพฒันา
และประดษิฐ์คดิค้นเพื่อขอรบัความคุ้มครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาในนามของมหาวทิยาลยัเพิม่มากขึ้น  
แม้แต่ผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 มหาวิทยาลัยยงัได้
สนับสนุนให้มีการขอรับความคุ้มครองในสิทธิทรัพย์สินทางปญัญาด้วย ได้แก่ ชุดป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารัว่ ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัรที่ส านักสิทธิบตัร กรมทรพัย์สินทางปญัญา เมื่อวนัที่ 27 
ธนัวาคม 2554 และเครื่องหมายน ้ายาก าจดัราชื่อ “ราอะเวย”์ กบัเครื่องหมายน ้าสะอาดบรรจุขวดชื่อ “น ้าใจดื่ม
ได้” ที่ยื่นค าขอพร้อมกนัเพื่อจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าที่ส านักเครื่องหมายการค้า กรมทรพัย์สินทาง
ปญัญา เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 4.2.6.1) 
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ในปี 2554 มอีาจารยแ์ละนกัวจิยัยืน่ค าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรในนามมหาวทิยาลยัต่อกรมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์ จ านวน 13 เรื่อง และค าขออนุสทิธบิตัร จ านวน 11 เรื่อง ในการไดร้บัจด
ทะเบยีน มจธ. ไดร้บัจดสทิธบิตัร 3 เรื่อง และอนุสทิธบิตัรเพิม่เตมิอกีจ านวน 12 เรื่อง สรุปจ านวนสทิธบิตัรที่
ไดร้บัในนามมหาวทิยาลยัทัง้หมดตัง้แต่ปีงบประมาณ  2538 – 2554 รวม 14 เรื่อง และอนุสทิธบิตัรจ านวน 41 
เรื่อง รวมทัง้สิน้ 55 เรื่อง ทัง้นี้ จากสถติสิามารถสรุปได้ว่า มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัทีม่จี านวนสทิธบิตัรและอนุ
สทิธบิตัรต่อจ านวนอาจารยส์งูสุด (เอกสารหมายเลข 4.2.6.2) 

 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
4.2.1.1 ระเบยีบ มจธ. ว่าดว้ยการใหเ้งนิอุดหนุนค่าใชจ้า่ยในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2552 
4.2.1.2 บทความวจิยั รายงานประจ าปี 2554 หน้า 50 
4.2.1.3 วารสารวจิยั มจธ. รายงานประจ าปี 2554 หน้า 56 
4.2.2.1 ระบบสบืคน้ขอ้มลูฐานงานวจิยั ทรพัยส์นิทางปญัญา และครภุณัฑว์จิยั 
4.2.2.2 ตวัอยา่งบทความของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา ในหนงัสอืพมิพอ์นิไซต ์มจธ. 
4.2.2.3 จดหมายขา่วทรพัยส์นิทางปญัญา 
4.2.2.4 ตวัอยา่งบทความดา้นวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ในหนงัสอืพมิพอ์นิไซต ์มจธ. 
4.2.2.5 ตวัอย่างการถ่ายทอดองคค์วามรูข้องศูนยว์จิยัผึง้ โครงการวานิลลา และโครงการต่างๆ รายงาน 

ประจ าปีมหาวทิยาลยักบัชุมชนและสงัคม 2554 หน้า 65, 78, 94-95 
4.2.3.1 คู่มอืการใชร้ะบบฐานขอ้มลูวจิยั IP และครภุณัฑ ์
4.2.3.2 การสบืคน้ขอ้มลูดา้นวจิยัจากหน้าเวบ็ของ มจธ.  
4.2.3.3 หนงัสอื “วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อสงัคมไทย 18 ปีแห่งการด าเนินงาน มลูนิธโิทเรเพื่อการ

ส่งเสรมิวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย”  
4.2.3.4 รายงานการสงัเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรูด้้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของ

ไทย ครัง้ที ่1 ปี 2011 ของ สกว. 
4.2.3.5 บทความ รศ.ดร.ชติ เหล่าวฒันา หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการรายวนั 
4.2.3.6 บทความ ดร.ยศพงษ์ ละออกนวล หนงัสอืพมิพย์วดยาน และนิตยสาร Business Plus  

 
4.2.3.7 ข่าวการแนะน าโรงงานต้นแบบผลติยาชวีวตัถุ (cGMP) แห่งแรกของประเทศไทย หนังสอืพมิพ์

เดลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่20 มกราคม 2554 
4.2.3.8 บทความ ศ.ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศร ีหนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ  
4.2.3.9 บทความ มจธ. และไบโอเทค็  หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิออนไลน์ 
4.2.3.10 บทความ ดร.วรีพนัธุ ์ชนิวตัร หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ 
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4.2.3.11 บทความและวดีทิศัน์ใน YouTube เกีย่วกบักจิกรรมมดอาสา 
4.2.3.12 รายการ “+ 1 องศา ปรบัตวัเพื่อเปลีย่นแปลง” ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. 
4.2.3.13 บทความแนะน า 100 Engineers   
4.2.4.1 ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์ของ สรบ. 
4.2.4.2 ตวัอยา่งผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์ของคลสัเตอรพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
4.2.4.3 ตวัอยา่งผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์ของคลสัเตอรว์สัดุศาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัดุ 
4.2.4.4 ตวัอยา่งผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์ ASEAN Rail System  
4.2.4.5 ตวัอย่างผลงานวจิยัทีเ่ผยแพร่และใชป้ระโยชน์สู่ SMEs รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 

67-75 
4.2.5.1 เวบ็ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา  
4.2.5.2 ผลงานวจิยัพฒันาทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีรายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 62 
4.2.5.3 การจดัฝึกอบรมดา้นวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา  
4.2.6.1 ค าขอยืน่จดสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้ในผลงานช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัของ มจธ. 
4.2.6.2 สถิติการขอยื่นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร งานทรพัย์สนิทางปญัญา รายงานประจ าปี 2554 

มจธ. หน้า 58-59 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
และนักวิจยัประจ า 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 

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

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

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

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

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 150,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้

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

 2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้ =  
 
 

 สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนั 
1. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

   

 หมายเหต ุ : 
1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ า ใหน้ับตามปีการศกึษา และนับเฉพาะทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่นับรวม 

ผูล้าศกึษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงนิทีม่กีารเซน็สญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรอืปีงบประมาณนัน้ ๆ ไม่ใช่จ านวนเงนิ        

ทีเ่บกิจา่ยจรงิ 
3. การแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินกรณีมีผู้วิจยัจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วน           

จ านวนเงนิตามทีค่ณะวชิาหรอืสถาบนัตกลงกนั 
 

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

คณะมาหาค่าเฉลีย่ และเมือ่เทยีบเป็นคะแนนจะไดเ้ท่ากบั 4.44 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1)  
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 4.44 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน [889,814.64 บาทต่อคน] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
4.3.1.1 สรปุผลการประเมนิในการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ 

 
 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก  
X 5 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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4 - 25 บทที ่2  

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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4 - 26 บทที ่2  

ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 5 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 

เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี
การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

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

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
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เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละตามตารางของแต่ละกลุ่มสาขาวชิา เท่ากบั 5 คะแนน ดงันี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ   20 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 10 

 

การด าเนินงาน 
  มจธ.ก าหนดการวิจัยและความสามารถทางวิชาการเป็นการสร้ างและประยุกต์ความรู้ในมิติ                      
ทีห่ลากหลาย ผลกัดนัการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีท่นัการเปลีย่นแปลง พรอ้มปรบัตนเองและองคก์รไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง โดย มจธ.ได้ผลกัดนัและส่งเสรมิบุคลากรได้ท างานวจิยัหรอืมสี่วนร่วมในการท าวจิยั โดยเฉพาะอย่างยิง่
บุคลากรสายอาจารย ์ซึง่มหีน้าทีโ่ดยตรงในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้สามารถน าองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ทีไ่ด้
จากการวจิยัถ่ายทอดสู่นักศกึษาโดยตรง ดงันัน้ มจธ. จงึไดก้ าหนดแนวทางเพื่อพฒันาการท างานวจิยั ดงันี้  
(เอกสารหมายเลข 5-1)  

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

ปรญิญาเอก (Post-doctoral Fellowship)  
6. การจดับรรยายพเิศษโดยทีป่ระชุม 3 ฟอรัม่ 
7. การจดังานเชดิชเูกยีรตบิุคลากรดา้นวชิาการ 
8. การจดัท าวารสารวจิยัและพฒันา  
9. โครงการทุนตรวจภาษาองักฤษ  
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ผลการด าเนินงาน : 

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

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

544 136 

2. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.  (0.50) 

32 16 

3. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏ
อยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.75) 

15 11.25 

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

11 11 

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

234 234 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์ 836 408.25 
7. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 696 
8. ร้อยละผลงานของอาจารย์และนักวิจยัประจ าที่ได้รบัการ

ตพีมิพ ์
58.66 
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4 - 29 บทที ่2  

 

 ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น ้าหนกั 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จงัหวดั (0.125) 

- - 

2. งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.25) - - 
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.50) 
2 1 

4. งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
(0.75) 

- - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
(1.00) 

- - 

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีเ่ผยแพร่ 2 1 
7. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 696 
8. ร้อยละผลงานของอาจารย์และนักวิจยัประจ าที่ได้รบัการ

ตพีมิพ ์
0.14 

  

 ทัง้นี้ เมือ่พจิารณารวมผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต์ามระดบัคุณภาพปี 2554 มจี านวนรวม 838 
ชิน้ คดิเป็นผลงานอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าถ่วงน ้าหนักรวมเท่ากบั 409.25 จาก จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยั
ประจ า 696 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.80 เทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์ป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 58.80 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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หมายเหต ุ:  

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ)  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
5-1 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 51-57 

5-2 ผลงานของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 6 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 

 จากวสิยัทศัน์ของ มจธ. "มุ่งสู่ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวิจยั" สู่การก าหนดยุทธศาสตร ์            
การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์               
ในสามมติ ิคอื ประโยชน์ทางวชิาการ ประโยชน์ต่อสงัคมหรอืประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
เพื่อมุ่งสร้างความสามารถหลกั (Core Capability) และความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความสามารถ                
ในการแขง่ขนัของประเทศ สรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นสงัคมฐานความรูค้วบคู่กบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืบนฐานความรู้ 
โดยงานวจิยัที่ มจธ.พฒันาขึ้นน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชงิกว้างทัง้ภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม สงัคม และชุมชน     
ดงัผลการด าเนินงาน ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 6-1) 
 

ผลการด าเนินงาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

 (ปีปฏทินิ) 
จ านวน 

1. งานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ N/A 
2. งานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ N/A 
3. ผลรวมของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 94 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทัง้หมด (นบัรวมทีศ่กึษาต่อ)  696 
5. รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 13.51 

 
ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารวมผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในระดบัสถาบนัที่น าไปใช้ประโยชน์ปี 2554 มี

จ านวน 94 ชิน้ จากจ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด 696 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.51 เทยีบเป็นคะแนนการ
ประเมนิเท่ากบั 3.38 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 13.51  ไม่บรรลุเป้าหมาย 3.38 คะแนน 
 

หมายเหต ุ: 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ)         
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
6-1 ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 7 : ผลงานวิชาการท่ีได้รบัการรบัรองคณุภาพ 
 

เกณฑก์ารพิจารณา  

         ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
0.50 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ
0.75 ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
1.00 ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือต าราหรอืหนังสอืทีม่คีุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒติรวจ
อ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มีผลงานวิจัยที่ถูกถ่ายทอดเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงความสามารถ                            
และความเชี่ยวชาญหลกัขององคก์ร โดยงานวจิยัหลายชิ้นงาน สามารถไปใช้ในการเพิม่มลูค่า หรอืแก้ปญัหา 
จนเกดิการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละกระบวนการทัง้ภาคภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม สงัคม และชุมชน   
ดงัผลการด าเนินงาน ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7-1) 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
จ านวนถ่วง
น ้าหนกั 

1. บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 73 18.25 
2. บทความวิชาการที่ ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ 
70 35 

3. ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ 

8 6 

4. ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรอืต าราหรอืหนังสอืที่มคีุณภาพสูงมผีูท้รงคุณวุฒติรวจอ่าน

0 0 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) 

จ านวน 
จ านวนถ่วง
น ้าหนกั 

ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ  
5. ต าราหรอืหนงัสอืทีม่คีุณภาพสงู มผีูท้รงคุณวุฒติรวจอ่านตาม

เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 
1 1 

6. ผลรวม / ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการที่ได้รบัรอง
คุณภาพ 

152 60.25 

7. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด (นับรวมทีล่าศกึษา
ต่อ)  

696 

 

เมื่อพจิารณารวมผลงานวชิาการที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพปี 2554 มจี านวน 152 ชิ้น จากจ านวน
อาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด 696 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.66 เทยีบเป็นคะแนนการประเมนิเท่ากบั 4.33 
คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 
รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 8.66 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.33 คะแนน 

 

หมายเหต ุ: 
 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ) 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
7-1 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ ปี 2554 
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องคป์ระกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรกิารทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมกีารจดัโครงสรา้งสถาบัน
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนระบบดงักล่าว การให้บรกิารทางวิชาการตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกับการจ ัดการเร ี ยน
การสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอนและการวิจ ัย
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอน 
3. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการวิจยั 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเร ียนการ

สอนและการวิจยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเร ียนการ

สอนและการวิจยั 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มจธ. มหีน่วยงานที่ดูแลรบัผดิชอบการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
ศูนย์วิจยัและบรกิารเพื่อชุมชนและสงัคม (ศวช.) สงักัดส านักวิจยัและบรกิารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.) 
และศูนย์ส่งเสรมิและสนับสนุนมูลนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ (RSC)  สังกัดสถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1-5.1.1.2)   โดยท างานร่วมกันภายใต้
ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบที่แตกต่างกัน ดงัน้ี 

ศวช.   
1. เป็นส านักงานเลขาธกิาร ดูแลรบัผดิชอบโครงการมหาวิทยาลยักับชุมชนในภาพรวม   

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. บรหิารและจดัการงบประมาณเร ิม่ตน้ (Seed Money) จ านวน 4.5 ล้านบาทต่อปี  ที่ได ้ร ับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลยั เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาโจทย์วิจยั โครงการที่สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอร ับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอ ก ทั ้ง น้ี                    
ในปี  2554   ศูนย์ฯ ศวช และ RSC   ไดร้บังบประมาณ  43.3  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัราส่วนงบประมาณเร ิม่ตน้
ต่อแหล่งทุนภายนอก 1 : 9.63   มกีารกระจายจาก 6 แหล่งทุน (เอกสารหมายเลข 5.1.1.3) 

3. ประสานงาน ส่งเสร ิม และเอื้ออ านวยให้หน่วยงาน อาจาร ย์ นักวิจ ัย เจ ้าหน้าที่ นักศึกษา   
ผูป้กครอง และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการจ ัดหา
งบประมาณและทรพัยากรในการด าเนินงาน 

4. รวบรวม จดัท าและเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานประจ าปีต่อมหาวิทยาลัย  ( เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.4 – 5.1.1.5) 

RSC 
1. เป็นห้องปฏิบัตกิารวิจยัประยุกตแ์ละบูรณาการ มุ่งให้บร ิการเทคนิควิชาการและวิจ ัยภายใต้

แผนงานวิศวกรรม พลงังาน และสิง่แวดล้อมเพื่อเกษตรกรรม (Engineering Energy and Environment  for  
Agriculture : 3E for A) สนับสนุนและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ดอ้ยโอกาสในชนบทและถิน่ทุรกันดารภายใต ้
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ิ            

2. ด าเนินงานในลกัษณะบูรณการโจทย์วิจยัในพืน้ที่ (Area Base Approach) และพฒันาโจทย์วิจ ัย
ที่เป็นความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ยกตวัอย่างเช่น การจดัท าแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ               
5 ปี (เอกสารแนบ 5.1.1.6 – 5.1.1.8) 

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน 
มจธ. เชื่อมโยงและบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งมติกิระบวนการ

เรยีนรูท้ี่นอกเหนือจากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั โดยผ่านการฝึกงานภาคฤดูร ้อนหรือการเร ียนรู ้ร่วมกับ
การท างาน ซึง่จะช่วยพฒันานักศึกษาให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสามารถน าความรู ้ที่ได ้ จากการศึกษา  
ในชั ้นเ ร ีย นมาป ระ ยุกต์ใช้แก้ป ัญห าในสถานการณ์จ ร ิง  โ ดย ก่อนที่ อาจารย์ จะมอบหมายนักศึ กษา                   
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพกับภาคอุตสาหกรรมหรอืชุมชน อาจารย์ นักวิจยั หรอืเจา้หน้าที่ของ มจธ. จะเข้าไปใน
องคก์รหรอืชุมชนเพื่อศึกษาป ัญหาและความต้องการ น ากลับมาเป็นข้อมูลก าหนดโจทย์การเร ียนรู ้ของ
นักศึกษา (Project Base/Problem Base Learning) ยกตวัอย่างเช่น  

1. การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการค่ายทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม วิชาวิศวกรรมส ารวจในสาขาวิศวกรรมโยธา วิชาการออกแบบภูมิสถาป ัตย์ในคณะสถาป ัตยกรรม
ศาสตรแ์ละการออกแบบ ในการด าเนินงานโครงการวางผังปร ับปรุงโรงงานหลวงอาหารส าเร ็จรูปที่ 2 อ าเภอแม่จ ัน 
จงัหวัดเชียงราย และ โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูโรงงานหลวงอาหารส าเรจ็รูป ที่  3 จ ังหวัดสกลนคร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.1 – 5.1.2.2) 

2. การท างานวิจยัของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาในหลักสูตรการจ ัดการทรัพยากรฐานชุมชน 
(Community Resources Management Program : CRM) ของคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.3) หรอืการท าวิทยานิพนธใ์นพืน้ที่ปฏิบัตงิานเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการวิจัย 
นอกจากการน าโครงการบรกิารวิชาการมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับการเร ียนการสอนแล้ว มจธ. 

ไดน้ าโครงการบรกิารวิชาการมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับการวิจยัดว้ยเช่นเดยีวกัน โดยผ่านกระบวนการน า
โจทย์ของชุมชน มาก าหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หร ือ เป็นหัวข้อ
งานวิจยัของอาจารย์หรอืนักวิจยั ซึง่ผลงานวิจยัที่ไดน้อกจากจะใช้แก้ป ัญหาให้แก่หน่วยงานหรือชุมชนแล้ว 
ยังเป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่อาจารย์สามารถน าไปใช้ถ่ายทอดประสบการณใ์ห้แก่นักศึกษาในชั ้นเรยีน  

มจธ. บูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการวิจยั โดยผ่านกระบวนการจ ัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารร่วมกับชุมชนเป้าหมาย หรอืร่วมกับเครอืข่ายพนัธมิตรในและนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการ
ให้บรกิารวิชาการ การวิจยัที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนกลยุทธใ์นลกัษณะโครงการต่อเน่ืองที่มเีป้าหมาย
และวัดผลส าเรจ็ในแต่ละช่วงระยะเวลา ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจ ัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่
หลกัประกันว่ามคีวามสอดคลอ้งและเป็นความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิ อาทิ  

โปรแกรมดา้นเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร ยกตัวอย่าง เช่น  โครงการการ
วิเคราะห์ตน้ทุนกระบวนการผลติถัว่แดงหลวง ถัว่อะสุกิ ถ ัว่ขาว ของศูนย์พัฒนาโคร งการหลว งแกน้อย   
เพื่อตอ้งการลดตน้ทุนและระยะเวลา หรอืโปรแกรมดา้นพลงังานและวิศวกรรมเพื่องานเกษตรกรรม ยกตัวอย่า ง   
การพฒันากังหันน ้าผลติไฟฟ้า ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานพลงังานแสงอาทิตย์ และการฟ้ืนฟูระบบประจุ
แบตเตอรีพ่ลงังานแสงอาทิตย์ เป็นตน้ ปญัหาการบ่มฝกัวนิลลาเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม ท าให้เกิดโครงการวิจ ัย
ศึกษาปจัจยัในการพฒันาสารวานิลลนิในกระบวนการบ่มวนิลลา ศูนย์ ฯ ขุนวาง ปญัหาผลผลติมะเด ื่อมีปร ิมาณ
มากท าให้เกิด การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งมะเด ื่อฝร ัง่พนัธุ ์Kadota และ Black Genoa สถานี ฯ 
ปางดะ ปญัหาการขาดแคลนพลังงานส าหร ับสื่อการสอนในโ รงเร ียนพื้นที่ห่างไกล ท าให้เกิดการพัฒนา
กังหันน ้ากรงกระรอกขนาดจิว๋ความสูงสถติย์น ้าต ่า 12 ขัว้แม่เหลก็ (เอกสารหมายเลข 5.1.3.1) 

นอกจากน้ี มจธ. ยังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและเคร ือข่ายพันธมิตรทั ้งในและนอกพื้นที่ในการ
พฒันาโจทย์วิจยัร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและท าวิจยัเชิงบูรณาการร่วมกับสถาบันเคร ือข่าย อาทิ มจธ. ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  พฒันาหลกัสูตรส าหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาตรพีื้นที่ห่างไกล  
โดยเน้นดา้นเกษตรกรรม (พชืศาสตร ์ สตัวศาสตร์ และประมง)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน และทุน
พฒันาในพืน้ที่อ าเภอบ่อเกลอื ให้ไดส้ าเรจ็การศึกษา และสามารถหาเลี้ยงชีพอยู่ในพื้นที่  ( เอกสารหมายเลข 
5.1.3.2)    
 

4. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 มจธ. มกีลไกการประเมนิความความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเร ียนการ
สอนและการวิจยั ดงัน้ี 

 การประเมินการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
มจธ. มวีิธปีระเมนิการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนโดยผ่านแบบประเมินการ

สอนตามกลไกของมหาวิทยาลยั อกีทัง้ในการปฏิบัตงิานในพืน้ที่ของนักศึกษายังมกีลไกติดตามความก้าวหน้า
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และอุปสรรคการด าเนินโครงการจากอธกิารบดแีละผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นประจ าทุกเด ือน โดยมีอาจ ารย์ผู ้สอน
หรอืนักวิจยั ท าหน้าที่เป็นอาจารย์เอือ้อยู่ในพืน้ที่ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณว์ิชาชีพตลอดเวลา  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4.1) 

การประเมินการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
 มจธ. มวีิธปีระเมนิการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจ ัยโดยผ่านกลไก 2 ลักษณะ คือ 

ลกัษณะแรกถา้เป็นวิทยานิพนธจ์ะใช้กลไกการตรวจสอบคุณภาพงานวิจ ัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ลกัษณะที่สองถา้เป็นงานวิจยัที่มโีจทย์ในการเข้าไปช่วยเหลอืหรอืแก้ปญัหาให้แก่ชุมชนในพื้นที่จะมีอธ ิการบดี
และผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นผูต้ดิตามความก้าวหน้าผลงานวิจยั ตลอดจนอุปสรรคการด าเนินโครงการในพื้นที่
ปฏิบัตกิาร ซึง่จะมรีอบตดิตามเป็นประจ าทุกเดอืน (เอกสารหมายเลข 5.1.4.2)    
  นอกจากน้ี ในการด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะมอีธกิารบดแีละผูบ้ร ิหารระดับสูงเด ินทางไปประชุม 
ตดิตาม ประเมนิผล ร่วมกับนักวิจยัในพืน้ที่ และเครอืข่ายพนัธมติร โดยเฉลีย่เดอืนละครัง้ คร ัง้ละ 2 – 3 วัน   

ในการด าเนินโปรแกรม 3EforA (Engineering Energy and Environment for Agriculture) ซึ่งมี
การจดัท าเป็นแผนแม่บทระยะ 5 ปี มจธ. เพื่อมูลนิธโิครงการหลวง ไดก้ าหนดกลไกในการติดตามประเมินผล 
ดงัน้ี 

- การประชุม รายงานผลการด าเนินงาน และการจดัท าแผนแม่บทภายใตค้ณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน และอธกิารบดเีป็นกรรมการ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4.3) 

- มจธ. จดัท ารายงาน บทสรุปผูบ้รหิาร ตามแบบฟอรม์ที่ส านักวิจยัพืน้ที่สูง (ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขาธกิารให้มูลนิธ)ิ ปีละ 4 คร ัง้ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.4) 

- อธกิารบดเีข้าเฝ้าองคป์ระธานมูลนิธโิครงการหลวงเพื่อถวายรายงานความก้าวหน้าผลส าเร ็จของ
โครงการปีละคร ัง้ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.5) 

- รวบรวมและเขียนบทความวิจยั ตลอดจนโปสเตอรว์ิจยั เพื่อร่วมน าเสนอในการประชุมงานวิจ ัย
ประจ าปี เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธโิครงการหลวง (เอกสารหมายเลข 5.1.4.6) 

ทัง้น้ี มจธ. มีนโยบายและกระบวนการ การใช้ทร ัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด                   
แบบกระสุนนัดเดยีวไดน้ก 3 ตวั (Three  in one) โดยบูรณาการการให้บรกิารวิชาการ การวิจยั และการเร ียน 
การสอนเข้าดว้ยกัน  

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 มจธ. มกีลไกน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเร ียนการสอน
และการวิจยั ดงัน้ี 
 

 การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 จากกลไกตดิตามความก้าวหน้าและอุปสรรคการด าเนินโครงการจากอธกิารบดแีละผูบ้รหิารระดับสูง 
ในพืน้ที่ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณว์ิชาชีพ นักศึกษาจะรายงานความก้าวหน้า ป ัญหา และอุปสรรคใน
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การด าเนินโครงการ อาทิ ปญัหาช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน ซึ่งอาจารย์และหัวหน้า
ศูนย์จะด าเนินการแก้ปญัหาโดยการจดัประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 5.1.5.1) 

 การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
 จากกลไกการตดิตามความก้าวหน้าและอุปสรรคการด าเนินโครงการวิจ ัยที่ท าในพื้นที่ปฏิบัต ิการ 
ข้อมูลที่ไดจ้ากอาจารย์ และนักวิจยัจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3  มติ ิไดแ้ก่ มติดิา้นความคุม้ค่าของการใช้งบประมาณ               
มติดิา้นผลประโยชน์ เศรษฐกิจ และสงัคมต่อกลุ่มเป้าหมาย และมติดิา้นผลประโยชน์วิชาการและการสร ้างองค ์
ความรูใ้หม่  
 ส าหรบัมติดิา้นวิชาการจะมกีารประเมนิความก้าวหน้าของผลงานวิจยั โดยถา้ผลการประเมินพบว่า
งานวิจยัมปีญัหาหรอืงานวิจยัยังไม่บรรลุเป้าหมายจะมกีารท างานวิจยัเชิงลกึหรอืต่อยอดงานวิจยัไปสู่ในระดับที่
สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.1.5.2) 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [5 ข้อ : 1, 2, 3, 4, 5] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
5.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โครงการมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคม 

5.1.1.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกิจการมูลนิธโิครงการหลวง 

5.1.1.3 สรุปงบประมาณ ปี 2554  รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554  

หน้า 100 - 101 

5.1.1.4 รายงานประจ าปี ปี 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ีหน้า 156 – 169 

5.1.1.5 รายงานประจ าปี ปี 2554 มหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคม 

5.1.1.6 แผนแม่บทศูนย์พฒันาโครงการหลวงปี 2550 – 2554 

5.1.1.7        แผนแม่บทศูนย์พฒันาโครงการหลวงปี 2555 - 2559 

5.1.1.8 แผนแม่บทงานวิจยัของมูลนิธโิครงการหลวง ปี 2555-2559 

5.1.2.1 ตวัอย่างโครงการค่ายทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร ์(โครงการพฒันาชนบทเชิงพืน้ที่ประยุกต )์ 

5.1.2.2 ตวัอย่างโครงการค่ายทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์(ระบบประจุแบตเตอรี)่ 

5.1.2.3 ตวัอย่างวิทยานิพนธใ์นหลกัสูตรการจดัการทรพัยากรฐานชุมชน (CRM) 

5.1.3.1 ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี ปี 2553 - 2554 

5.1.3.2 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2553 หน้า 88-89 

5.1.4.1 ตวัอย่างเอกสารประเมนินักศึกษาฝึกงานค่ายทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรม 
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5.1.4.2 สรุปรายงานตดิตามงานในพืน้ที่โครงการตามพระราชด าร ิ ณ โรงเรยีนบ้านห้วยโคง้            

(สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ.) และศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”             

บ้านปิตุค ี- บ้านพลัง่แท - บ้านยองแหละ  

5.1.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)  

5.1.4.4 หนังสอืเชิญประชุมจดัท าแผนปฏิบัตกิารแบบบูรณาการ  

5.1.4.5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 

5.1.4.6 ตวัอย่างบทความวิจยั 

5.1.5.1 ตวัอย่างรายงานตดิตามการแก้ไขปญัหา 

5.1.5.2 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 เพื่อสนับสนุนมูลนิธโิครงการหลวง หน้า 5-14 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ข้อสงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีี่มคีวามเห็นต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบัน 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม   
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ความสามารถในการให้บรกิารทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความตอ้งการและเป็นที่พึง่ของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพรอ้มตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก ( 1)  ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บรกิารทางวิชาการ (2) การสรา้งความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก และ ( 3)  ความรู ้ที่ เกิดจากการให้
ให้บรกิารทางวิชาการและการเผยแพร่ความรูนั้น้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หร ือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวิชาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาการ  
5. มกีารพฒันาความรูท้ี่ไดจ้ากการให้บรกิารทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู่้บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
 (ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิ โครงการหลวงและ โครงการตามพระราชด าริและ
ศูนยวิ์จัยและบริการเพ่ือชุมชนและสงัคม) 
 มจธ. ด าเนินโครงการบรกิารวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้ารบริหาร
จดัการของศูนย์วิจยัและบรกิารเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) สังกัดส านักวิจ ัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวท.) และศูนย์ส่งเสรมิและสนับสนุนมูลนิธโิครงการหลวงและโครงการตามพระ ราชด าร ิ (RSC) 
สงักัดสถาบันพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) ซึง่ในการด าเนินโครงการดงักล่าว ไดม้กีารจ ัดท าแผน
แม่บทของแต่ละพืน้ที่เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมในพืน้ที่ต่าง ๆ ทั ้ง น้ีในการ

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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จดัท าแผนแม่บทดงักล่าวไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานหรอืองคก์รของทัง้ภาครฐัและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัอธกิารบด ีรองอธิการบดี ของ มจธ. เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนด
แผนงาน เป้าหมาย ตวัชี้วัดผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงาน ยกตวัอย่างเช่น การจ ัดท าแผนแม่บทศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) (เอกสารหมายเลข 5.2.1.1) 
 ในการถ่ายทอดแผนแม่บทสู่โครงการหรอืกิจกรรมในพื้นที่ ชุมชนจะมีการแต่งตัง้คณะท างานเป็น
ผูร้บัผดิชอบแต่ละโครงการ โดยคณะท างานจะด าเนินการส ารวจความตอ้งการของชุมชนเพื่อก าหนดแผนการ
พฒันาพืน้ที่ให้สอดคลอ้งกับสภาพปญัหาและความตอ้งการที่แท้จรงิของชาวบ้านในพื้นที่ ( เอกสารหมายเลข 
5.2.1.2) ยกตวัอย่างเช่น  
     โครงการภูฟ้าพฒันาไดส้ ารวจข้อมูลรายรบั-จ่ายในชุมชน แลว้น ากลบัมาให้ชุมชนวิเคราะห์ วางแผน
ผลติดว้ยตนเองเพื่อลดรายจ่าย โดยผลดงักล่าวจะถูกบูรณาการกับงานวิจ ัยเพื่อพัฒนาการผลิตของนั กวิจ ัย 
มจธ. ยกตวัอย่างเช่น โครงการการปลูกข้าว ซึง่จะมกีารส ารวจและพบปญัหาการปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการ
บรโิภค ปญัหาภูมปิระเทศ ศูนย์ภูฟ้าพฒันาจงึไดว้างแผนและด าเนินการโดยน าเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวมา
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร รวมถงึระบบการจดัการน ้าตลอดจนการปรบัปรุงดนิ ในปี 2554  มจธ. ได ้เข้าไปร่วม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดว้ย เช่น การจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เร ื่องการเพิม่ผลผลติข้าวไร่ ซึง่คาดว่าเมื่อเกษตรน า
ความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในแปลง ในปี 2555  เพิม่ขึ้นจากเดมิ 17 ถงั เป็น 30 ถงัต่อไร่ (เอกสารหมายเลข 5.2.1.3)  
 โครงการหลวงไดน้ าระบบสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้เพื่อใช้ในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยพิบั ต ิของ
จงัหวัดน่าน ในดา้นอุทกภยั ดนิถล่ม และภยัแลง้ รวมถงึการวางแผนป้องกันภยัพบิัต ิร่วมกับชุมชน เพื่อน าไป
ประกอบการสรา้งแผนป้องกันภยัพบิัตขิองชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.2.1.4) 
 นอกจากน้ีในส่วนการศึกษานอกโรงเรยีนและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) ไดด้ าเนินการรวบรวม
ความตอ้งการการพฒันาหรือเสร ิมสร ้างความสามารถครูอาสาผ่านเวทีประชุมรายเดือนของ กศ น. อาทิ 
โครงการค่ายผูน้ าเยาวชน พัฒนาความสามารถด้านช่างให้กับชาวบ้านในการซ่อมเคร ื่องยนต์เล็ก เช่น
รถจกัรยานยนต ์เคร ื่องสูบน ้า หัวเคร ื่องรถไถนา ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน ้ า เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
5.2.1.5)  
 อกีทัง้คณะวิชายังมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป สงักัดคณะศิลปศาสตร ์ ได้ด าเนิน
โครงการบรกิารวิชาการอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองภายใตก้ารบรหิารของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งใน
การด าเนินโครงการต่างๆ ไดม้กีารจดัท าแผนการปฏิบัตงิานและแผนในการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานฯ 
เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องการ
ด าเนินงาน อาทิเช่น การพฒันา Soft skills ของนักศึกษาผ่านการท ากิจกรรมในรายวิชาศึกษาทัว่ไป (เอกสาร
หมายเลข 5.2.1.6)  
 โดยคณะกรรมการจดัการหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ได้มอบหมายให้อาจารย์สุร ัตน์ เพชรนิล เป็น
ตวัแทนของส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป และร่วมเดนิทางไปกับคณะท างานของมจธ. ลงส ารวจพืน้ที่เพื่อหาข้อมูล
ในการจดัท าโครงการช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัน ้าท่วมในพืน้ที่ของชุมชน จงัหวัดชัยนาท และจงัหวัดอ่างทอง   
เพื่อก าหนดเป็นแผนการลงไปช่วยเหลอืคนในพืน้ที่ให้ตรงกับความตอ้งการไดอ้ย่างแท้จร ิง (เอกสารหมายเลข 
5.2.1.7) 
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 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรยีนประสบภัยน ้ าท่วม อ าเภอสรรพยา จ ังหวัดชัยนาท คณะนักศึกษาวิชา 
GEN 111 (มนุษย์กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนิน) กลุ่ม 10 และ กลุ่ม 13 ไดล้งส ารวจในพื้นที่เพื่อหาข้อมูล 
และการวางแผนเพื่อเข้าไปช่วยส่งเสรมิพฒันากิจกรรมตามที่โรงเรยีนตอ้งการ (เอกสารหมายเลข 5.2.1.8)   

อย่างไรก็ด ีไดม้กีารจ ัดโครงการฟ้ืนฟูชุมชนผู ้ประสบภัยหลังน ้ าท่วม ณ หมู่บ้านธนากรวิลล่า 
อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีโดยคณะนักศึกษาวิชา GEN 111 (มนุษย์กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนิน) 
ไดล้งส ารวจในพืน้ที่เพื่อหาข้อมูล ทัง้น้ีชาวชุมชนตอ้งการแรงงานเพื่อช่วยท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชนและหมู่บ้านฯซึง่การด าเนินโครงการดงักล่าวนัน้ไดส้ะท้อนถงึความมนี ้าใจของคนในสังคมที่ ช่วยเหลือกัน
ในเวลาทุกขย์าก (เอกสารหมายเลข 5.2.1.9) 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 (ศูนยส่์งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ) 

มจธ. มีความร่วมมือกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  
หน่วยจดัการตน้น ้า สาธารณสุข การศึกษานอกโรงเรยีนและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) โรงเร ียนในสังกัด 
สพฐ. ในการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนผ่านทางโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายยกตวัอย่างเช่น 

มจธ.ร่วมกับ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ด าเนินโครงการเลีย้งปลาเพื่อการเพาะขยายพนัธุใ์นพืน้ที่ และเพิ่ม
โปรตนีและความมัน่คงทางดา้นอาหารบนพืน้ที่สูง  โดย ปี 2554  ไดข้ยายพันธ ์การเลี้ยงปลาใน 20 หมู่บ้าน 
จ านวน 60 บ่อ ในพืน้ที่อ าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่  (เอกสารหมายเลข  5.2.2.1) 

มจธ. ร่วมกับ สวทช. พฒันาการแปรรูปแมคคาเดเมีย ภายหลังจากมีการอบแห้งกาแฟกะลา                
เพื่อเป็นการสรา้งรายไดเ้ข้าหมู่บ้าน ส าหรบัผลผลติที่ไดจ้ากการแปรรูปในพืน้ที่สามารถน าไปจ าหน่าย พบว่า  มี
การลดค่าใช้จ่ายการใช้แก๊ส LPG คดิเป็นมูลค่า 2.3  แสนบาทต่อปี (เอกสารหมายเลข 5.2.2.2) 
 อกีทัง้คณะวิชายังมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป สงักัดคณะศิลปศาสตร์ได ้มีแผน
ให้การช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบอุทกภยั โดยการให้บรกิารทางวิชาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ทัง้น้ี นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทัว่ไปของภาคการศึกษา 2/2554 ไดแ้ก่ รายวิชา 
GEN 111 (มนุษย์กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนิน), GEN 121 (ทักษะการเร ียนรู ้และการแก้ป ัญหา) และ 
GEN 241 (ความงดงามแห่งชีวิต) เป็นก าลงัหลักในการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย
ออกไปท ากิจกรรมในช่วงเดอืน ธนัวาคม 2554 – มกราคม 2555 ในภาพของ “มดอาสา” ยกตวัอย่างเช่น   
 คณะนักศึกษาวิชา GEN 111 (มนุษย์กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนิน) กลุ่ม 10 และ กลุ่ม 13 
ร่วมกับ โรงเรยีนวัดมะปราง ไดจ้ดัท ากิจกรรมค่ายส าหรบัฟ้ืนฟู โดยประสงคใ์ห้จดักิจกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมส่งเสรมิความรูท้างวิชาการ เช่น ความรูท้างดา้นวิทยาศาสตร ์ทักษะแนวทางในการด าเนินชีวิตและ
งานกิจกรรมฟ้ืนฟูภาคสนาม เช่น ทาส ีกวาด ขัดลา้ง และการสร ้างสนาม BBL ทางกลุ่มนักศึกษาได้เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจงึไดจ้ดักิจกรรมดงักล่าวขึ้น เพื่อเข้าไปช่วยส่งเสรมิพฒันากิจกรรมตามที่โรงเรยีนตอ้งการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2.3) 
 ในรายวิชา GEN 121 ทักษะการเร ียนรู ้และการแก้ป ัญหา ร่วมกับรายวิชา CSC 344 Decision 
Support Systems คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันจ ัดท าโครงการ  Flood Warning Decision Support 
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System เพื่อพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจในการเตอืนภยัอุทกภยั การที่จะได้ท าระบบน้ีจะต้องมีข้อมูลจากพื้นที่
จรงิ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความลึกของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น น ามาประมวลผลเพื่อพัฒนาเป็น
แบบจ าลองวิทยาศาสตร ์ซึง่จะช่วยท านาย และช่วยเหลอืในการเตอืนภยัให้กับชุมชน การได้ทราบล่วงหน้าจะ
ท าให้ชุมชนไดเ้ตรยีมการล่วงหน้าและความเสยีหายก็เกิดน้อยลง (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) 
 ทัง้น้ี การจดักิจกรรม/โครงการอนัสบืเ น่ืองมาจากป ัญหาน ้ าท่วม โดยการช่วยเหลือให้เห็นเป็น
รูปธรรม ประธานวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) ไดจ้ดัโครงการออกค่ายอาสาพัฒนา
สถาบันศึกษาและช่วยเหลอืฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบอุทกภยัหลงัน ้าลด ณ โรงเรยีนวัดมะปราง ต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จงัหวัดชัยนาท การน าสิง่ของและเงนิที่ไดร้บับรจิาคไปมอบให้กับสถาบันการศึกษา การสร ้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรกีับโรงเร ียนฯ โดยการจ ัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ ไดแ้ก่ การสอนรอ้งเพลง การสอนศิลปะ  การสอนภาษาอังกฤษ และการสันทนาการ ในส่วน
กิจกรรมภาคสนาม ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสนามเดก็เล่น แบบ BBL และการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร ้างการ
เรยีนรูใ้ห้กับนักเรยีนโรงเรยีนวัดมะปราง และสามารถน ากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดและพัฒนาความคิดให้
เพิม่ขึ้นได ้(เอกสารหมายเลข 5.2.2.5) 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสงัคม 
 ศูนยส่์งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ 

มจธ. ประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบการให้บร ิการทางวิชาการต่อสังคมใน 2 ระดับ ค ือ การ
ประเมนิแผนแม่บทของแต่ละพืน้ที่ และการประเมนิแผนโครงการหรอืกิจกรรมภายใตแ้ผนแม่บท ซึ่งจะมีกลไก
การประเมนิที่แตกต่างกัน กล่าวคอื 

การประเมนิแผนแม่บทของแต่ละพืน้ที่ ผูบ้รหิารของ มจธ. และตวัแทนของหน่วยงาน องค์กรของ
ภาครฐัและเอกชนที่เป็นผูจ้ดัท าแผนแม่บทจะมกีารประชุมตดิตามความก้าวหน้าและประเมินความส าเร ็จและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมภายใตแ้ผนแม่บทตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไ ว้ ตลอดจน
ปญัหาหรอือุปสรรคการด าเนินการตามแผนแม่บท (เอกสารหมายเลข 5.2.3.1)  และมีการถอดบทเร ียนของ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัด าเนินการร่วมกับชุมชนและสงัคม  โดยร่วมกับมูลนิธสิยามกัมมาจล (เอกสารหมายเลข
5.2.3.2) 
 การประเมนิแผนโครงการหรอืกิจกรรมภายใตแ้ผนแม่บท คณะท างานของแต่ละโครงการจะมีการ
ตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามตวัชี้วัดของโครงการหรอืกิจกรรมที่ไดก้ าหนดไว้ โดยมีรอบการ
ประเมนิและตดิตามเป็นประจ าทุก ๆ เดอืน เพื่อน าข้อมูลหรอือุปสรรคที่เกิดขึ้นน าไปปรบัปรุงการบรหิารจ ัดการ
ให้สามารถตอบสนองการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมในพืน้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสมและรวดเรว็ (เอกสารหมายเลข 
5.2.3.3)   
 อกีทัง้คณะวิชายังมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป สงักัดคณะศิลปศาสตร์ ได ้มีการ
ประเมนิผลประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารวิชาการต่อสงัคม โดยมกีลไกการประเมนิ คอื  
 ผลจากการด าเนินการจดัโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาสถาบันศึกษาและช่วยเหลือฟ้ืนฟู พื้นที่
ประสบอุทกภยัหลงัน ้าลด ทัง้น้ีทางส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป ไดจ้ดัท าแบบประเมนิเพื่อใช้เป็นเคร ื่องมือในการ
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ประเมนิการจดักิจกรรมฯ โดยผลการประเมนิจะเป็นตวับ่งชี้ประสทิธผิลของการจดักิจกรรมและใช้เป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมในโอกาสต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.3.4) 
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

 (ศูนยส่์งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ) 
 จากผลการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของแต่ละพื้นที่โดยการร่วมกับประชุมระดม
สมอง ถอดบทเรยีน วิเคราะห์ แนวทางเพื่อน ามาปรบัปรุง ยกตวัอย่างเช่น โครงการ ฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ที่  ศศช. 
จากการส ารวจพบว่าถูกละเลย และการบ ารุงรกัษา ทาง มจธ. จงึได ้เข้าไปฟ้ืนฟูบ ารุงร ักษา และจ ัดอบรมให้
ความรูก้ับชาวบ้าน เพื่อน าไปสู่การใช้งานอย่างคุม้ค่า (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) นอกจากน้ียังมีการประเมิน
ในแต่ละโครงการย่อยผ่านกลไกการประชุมคลสัเตอร ์สวทช ปีละ 3 - 4 ครัง้ ซึง่จะมกีารน าไปสู่การปรับปรุงใน
ปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.4.2) 
 อกีทัง้คณะวิชายังมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป สงักัดคณะศิลปศาสตร์ มีการน า
ผลการประเมนิในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาการ โดยมกีารจดัโครงการ
สมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยการถอดบทเร ียนจ าก
ตวัแทนอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
ระหว่างคณะกรรมการจดัการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน เพื่อถอด
บทเรยีนการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว และเพื่อจดัท าแนวทางการปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของ มจธ. 
ให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวัตถุประสงคใ์นการเป็นกลไกหน่ึงของการผลิตบัณฑิตที่
มคีวามเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.3) 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 (ศูนยส่์งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ) 
มจธ. ได ้น าองค์ความรู ้ที่ได ้จากการให้บร ิการวิชาการมาถ่ายทอดสู่ บุคลากรและเผยแพร่ สู่

สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น วิทยานิพนธร์ะดบับัณฑติศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.5.1)
การรายงานผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. (เอกสารหมายเลข 5.2.5.2)  รายงาน
มหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคม (เอกสารหมายเลข 5.2.5.3)  และมหาวิทยาลัยได้ร่วมสัมมนา การพัฒนา
วิชาการสายรบัใช้สงัคม โดยเป็นมหาวิทยาลยัน าร่อง น าความรู ้ที่ได ้ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้กับ
มหาวิทยาลยั และองคก์รอีน่ ๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.4) 

อกีทัง้คณะวิชายังมกีารด าเนินการดว้ย ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป สงักัดคณะศิลปศาสตร ์ ได้จ ัดการ
เรยีนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามหลกัสูตรใหม่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี โดยมี
ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ในเชิงของเน้ือหาความรู ้กระบวนการเร ียนการสอนที่เ ป็น
แบบ Active Learning ตลอดจนมีการสร ้างชุมชนนักปฏิบัต ิ (Community of Practice: CoP) ให้เกิดขึ้นใน
รายวิชา โดยมวีัตถุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนและเสนอในหลกัสูตรใหม่ของมจธ. ค ือ การเสร ิมสร ้าง
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ความรูร้อบแก่นักศึกษาในมติติ่างๆ ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม  และเสร ิมสร ้างความเป็น
มนุษย์แก่นักศึกษาให้เป็นผูท้ี่มคีุณธรรม จรยิธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม และสามารถด ารงตนอยู่ใน
สงัคมอย่างมคีวามสุข 
 นอกจากน้ี การเรยีนการสอนยังเป็นการสนับสนุนการบูรณาการทางด้านความคิดและความรู ้ของ
นักศึกษาต่างภาควิชาเข้ามาท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท างานของ
นักศึกษาระหว่างกัน รวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธใ์ห้บุคลากรของ มจธ. และผูท้ี่สนใจทัว่ไป ได้ร ับทราบเกี่ยว  
กับกิจกรรมการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต และการน าความรู ้ที่ได ้จาก
การให้บรกิารทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู่้บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน  ยกตัวอย่าง
เช่น การแสดงละครบนเวทีเพื่อสะท้อนการเรยีนรู ้สะท้อนปญัหาสงัคม การจดัท าวีด ีทัศน์เชิงความรู ้ ( เอกสาร
หมายเลข 5.2.5.5) และการท าภาพยนตรห์รอืหนังสัน้ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.6)  
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [5 ข้อ : 1, 2, 3, 4, 5] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
5.2.1.1 แผนแม่บท 5 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี  

5.2.1.2 สรุปกิจกรรมโปรแกรมดา้นพลงังานสะอาดและพลงังานหมุนเวียน 

5.2.1.3 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 หน้า 87 

5.2.1.4 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 หน้า 88 

5.2.1.5 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 หน้า 34 

5.2.1.6 เอกสารการจดัท าแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2555 

5.2.1.7 รายงานสรุปการลงพืน้ที่เพื่อหาข้อมูลในการจดัท าโครงการช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัน ้าท่วมใน

พืน้ที่ของชุมชน จงัหวัดชัยนาท และจงัหวัดอ่างทอง 

5.2.1.8 รายงานโครงการฟ้ืนฟูโรงเรยีนประสบภยัน ้าท่วม อ าเภอสรรพยา จงัหวัดชัยนาท 

5.2.1.9 รายงานโครงการฟ้ืนฟูชุมชนผูป้ระสบภยัหลงัน ้าท่วม หมู่บ้านธนากรวิลล่า อ าเภอบางกรวย 

จงัหวัดนนทบุร ี

5.2.2.1 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 หน้า 32 

5.2.2.2            รายงานฉบับสมบูรณก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยีเคร ื่องอบแห้งแม็คคาเดเมียโดยใช้กะลาเป็น

เชื้อเพลงิแทนการใช้ก๊าซ LPG 

5.2.2.3 รายงานโครงการฟ้ืนฟูชุมชนผูป้ระสบภยัหลงัน ้าท่วม หมู่บ้านธนากรวิลล่า อ าเภอบางกรวย 

จงัหวัดนนทบุร ี

5.2.2.4 โครงการ Flood Warning Decision Support System 
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5.2.2.5 โครงการออกค่ายอาสาพฒันาสถาบันศึกษาและช่วยเหลอืฟ้ืนฟูพื้นที่ประสบอุทกภยัหลงัน ้าลด ณ  

โรงเรยีนวัดมะปราง และ โรงเรยีนวัดโคกเข็ม ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวัด

ชัยนาท 

5.2.3.1 สรุปผลการด าเนินงานสนับสนุนมูลนิธโิครงการหลวงระหว่างตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

5.2.3.2 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 หน้า 91 - 97 

5.2.3.3 สรุปการปฏิบัตงิานสอบถามความตอ้งการศูนย์พฒันาโครงการหลวงกลุ่มสายเหนือ 

5.2.4.1 โครงการฟ้ืนฟูระบบประจุแบตเตอรีพ่ลงังานแสงอาทิตย์ 

5.2.4.2 เอกสารประชุมประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานในโครงการตามพระราชด ารฯิ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร  ี

5.2.4.3 โครงการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และการถอดบทเรยีนการจดัการเรยีนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

5.2.5.1 ตวัอย่างโครงการค่ายทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์(ระบบประจุแบตเตอรี)่ 

5.2.5.2 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีปี 2554  หน้า 156 – 169 

5.2.5.3 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยักับชุมชนและสงัคมปี 2554 

5.2.5.4 ก าหนดการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ื่อง การพฒันาวิชาการสายรบัใช้สงัคม 

5.2.5.5 ตวัอย่างวีดทีัศน์ (กระบวนเรอืพยุหยาตรา นาวาสถาปตัยกรรม) 

5.2.5.6 ตวัอย่างภาพยนตห์รอืหนังสัน้ http://www.youtube.com/results?search_query=GEN+241 

5.2.5.5 ตวัอย่างวีดทีัศน์ (กระบวนเรอืพยุหยาตรา นาวาสถาปตัยกรรม) 

5.2.5.6 ตวัอย่างภาพยนตห์รอืหนังสัน้ http://www.youtube.com/results?search_query=GEN+241 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ข้อสงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีี่มคีวามเห็นต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบัน 
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ตวับ่งช้ีสมศ. ท่ี 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

การด าเนินงาน 
 มจธ. มกีิจกรรมการให้บรกิารวิชาการอย่างต่อเน่ือง โดยใช้องค ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นเคร ื่องมอืสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา
ของ มจธ. กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละรูปแบบการจดัการที่เหมาะสม ตอบสนองตรงกับความ
ตอ้งการของชุมชนและสงัคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วิชาศึกษาทัว่ไป (General Education)  ซึ่ง
มเีน้ือหาสาระสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2548 โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ Problem-
based learning หรอืแบบ Activity/Project based learning ที่ท าร่วมกับชุมชน ช่วยให้นักเร ียนเกิดจ ิตส านึก
และซาบซึง่ในคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนช่วยปลูกฝงัให้นักเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสัตย์สุจร ิต 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพในความแตกต่างทางความคดิ และสามารถด ารงชีวิตอย่างดีงาม (เอกสาร
หมายเลข 8-1) นอกจากน้ี อาจารย์ยังไดน้ าองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนหรอืองคก์รต่าง ๆ 
ของทัง้ภาครฐัและเอกชนมาถ่ายทอดและต่อยอดองคค์วามรูผ้่านกระบวนการเรยีนการสอนและการวิจ ัย ด ังผล
การด าเนินงาน ดงัน้ี  
 

ผลการด าเนินงาน: 

อนัดบัที่ ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 (ปีการศึกษา) 
จ านวน 

1. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการการเร ียนการ
สอน 

101 

2. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพฒันาการการวิจยั  51 
3. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการทั ้งในด้านการ

เรยีนการสอนและการวิจยั 
135 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทัง้หมด 176 
5. รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พฒันาดา้นการเร ียนการสอน

และการวิจยั 
76.70 
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เมื่อพจิารณารวมผลการน าความรู ้และประสบการณ์จากการให้บร ิการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา               
การเรยีนการสอนหรอืการวิจยัในปี 2554 มจี านวน 135 โครงการ จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ
ทัง้หมด 176 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 76.70 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 76.70 บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ : 
วิธีการค านวณ  

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพฒันาการเรยีนการ
สอนและการวิจยั x 100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทัง้หมด 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
8-1  รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 29-35  

8-2  ผลการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอน หรือการ

วิจยั ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีสมศ. ท่ี  9 :  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
 

ประเดน็การพิจารณา 

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนหรอืองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ า หรอืสมาชิกที่มกีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
4. ชุมชนหรอืองคก์รสรา้งกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5. มผีลกระทบที่เกิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเข้มแข็ง   

 

หมายเหตุ : 

1. “ต่อเน่ือง” หมายถงึ มกีารด าเนินงานตัง้แต่ 2 ปีขึ้นไป 
2. “ยัง่ยืน” หมายถงึ มกีารด าเนินงานตัง้แต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. “ชุมชน/องคก์ร เข้มแข็ง” หมายถงึ สามารถพึง่พาตนเองได ้

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารปฏิบัต ิ 

1 ข้อ 

มกีารปฏิบัต ิ 

2 ข้อ 

มกีารปฏิบัต ิ 

3 ข้อ 

มกีารปฏิบัต ิ 

4 ข้อ 

มกีารปฏิบัต ิ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (Plan Do  Check Act,  PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองคก์ร 
การวางแผน (Plan)   
ตามที่ มจธ. ไดด้ าเนินโครงการมหาวิทยาลยักับชุมชนและสังคมมาประมาณ  30 ปีพบว่า คนใน

หมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ขาดโอกาส ขาดการเข้าถงึบร ิการต่างๆของภาครัฐ เด ็กๆ 
ไม่มโีอกาสไดเ้ห็นโลกภายนอก และขาดสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน มจธ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เ ป็นตัวแทน
ของภาครฐัที่เป็นแหล่งความรู ้เข้าใจในบทบาทและเห็นความส าคญัที่จะส่งเสรมิให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
น าความรูแ้ละความสามารถมาบูรณาการ และเรยีนรูร้่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะท าให้วิถ ีชีวิตของคนใน ชุมชนดี
ขึ้น และให้เดก็นักเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ท่าทันสงัคมในปจัจุบัน มจธ. จงึเร ิม่จากการพัฒนาคนซึ่งได ้ร ับความร่วมมือ
จากชุมชนเป็นอย่างด ีโดยหน่ึงในโครงการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนที่ได ้ด าเนินการล่าสุดร่วมกับหลาย
หน่วยงาน คอื การด าเนินงานในศูนย์การเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในพืน้ที่อ าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชียงใหม่ ซึง่ไดเ้ร ิม่ด าเนินการตัง้แต่ พ.ศ.2549 และเป็น ศศช.ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
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รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการด าเนินโครงการฯ จะมคีณะท างานเป็นผูก้ าหนดแผนการด าเนินงาน 
แผนงานสนับสนุนครู ศศช. รวมทัง้ปฏิบัตงิานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้น
พฒันาครู เยาวชน ชุมชน ให้เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงตาม 6 แผนงานหลกั (เอกสารหมายเลข 9-1.1) 

โครงการดงักล่าวเป็นการด าเนินงานสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ทุรกันดาร ให้มโีภชนาการด ีสุขภาพแข็งแรง มคีวามซื่อสตัย์ เสียสละ สามัคค ี และเมตตาผู ้อื่น 
มคีวามรูแ้ละทักษะทัง้ทางวิชาการและอาชีพที่เป็นพืน้ฐานการพึง่ตนเองและพฒันาท้องถิน่ไดโ้ดยการบูรณาการ 
4 ดา้นเข้าดว้ยกัน ไดแ้ก่ การศึกษา ภาวะดา้นโภชนาการ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง 
ความร่วมมอืจากทุกส่วน  การใช้การศึกษาเป็นแกน และการพฒันาแบบองค์รวม โดยท างานคู่ขนานกับผู ้น า
ชุมชนในหมู่บ้าน เดก็และเยาวชนผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งผู ้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง  

 

  การปฏิบติัตามแผน (Do)  มจธ. มกีารปฏิบัตงิานเป็นรายโครงการ 
  การด าเนินโครงการตามแผนศูนย์การเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  มกีารด าเนินงานเป็น
รายโครงการ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี  (เอกสารหมายเลข 9-1.2)  

1. โครงการสรา้ง Change Agent เพื่อสนับสนุนการสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารแก่ชุมชน  
2. โครงการวังเดก็และเยาวชนบ้านยองแหละ  บ้านรงับี้ และบ้านแม่ระมดีหลวง   
3. โครงการสรา้งความสามารถดา้นสาธารณสุขให้กับเยาวชน 
4. โครงการพฒันาศักยภาพครูและนักเรยีนโดยใช้หลกัสูตรท้องถิน่และโครงงานวิทยาศาสตร ์   
5. การพฒันาศักยภาพคณะกรรมการเครอืข่ายลุ่มน ้าขุ่นแม่หาด 
6. การสรา้งกระบวนการเรยีนรูด้า้นกาแฟ  โรงเรยีนบ้านห้วยโคง้ 

 

  การติดตาม ตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรุง แก้ไข (Action)  
  ในการติดตามประเมินผลกระท าผ่านกลไกที่ประชุมในพื้นที่  ซึ่งองค ์ประชุม ประกอบด้ว ย 
อธกิารบด ีและ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสูง ผูร้บัผดิชอบโครงการ และตวัแทน ศศช. ในหมู่บ้านต่างๆ ซึง่การติดตาม
จะด าเนินการเด ือนละครัง้ ผลการประชุมแต่ละคร ั ้งจะมีการด าเนินการแก้ไขในระดับปฏิบัต ิการ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมดงักล่าว (เอกสารหมายเลข 9-1.3) 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่าร้อยละ 80 
 ในปี 2554 โครงการมกีารด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม ่ าเสมอ โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 (เอกสารหมายเลข 9-2.1) 

3. ชุมชนหรือองคก์รมีผู้น า หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
จากการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่อมก๋อย จ ังหวัดเชี ยงใหม่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู จ านวน 

ประมาณ 30 คน ซึง่เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงที่เป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้ห้แก่ชุมชน ดังเห็น
ไดจ้ากคุณครูผล ปนัมูล (ครูผล)  ครูอาสาศูนย์การเรยีนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา      
ผูไ้ดร้บัเลอืกให้เป็นตวัแทนในการถวายรายงาน เร ื่อง กระบวนการเรยีนรูก้ารท าเตาประหยัดฟืนและลดปริมาณ
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ควัน ในงานการประชุมวิชาการ สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีภาคเหนือ ณ ศูนย์แสดงสนิคา้ ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก ปี 2554 (เอกสารหมายเลข 9-3.1) 

 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้า งกลไกท่ี มีกา รพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน โ ดยคง               
อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

การพฒันาคนเป็นการพฒันาที่ยั ง่ยืน น าสิ่งที่ เร ียนรู ้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้าง
ชุมชนที่ยั ง่ยืน น าความรู ้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ ประชากรวัยผู ้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้
แมก้ระทัง่ระดบัผูน้ า กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเด ็กนักเร ียน มีนิสัย
การพูดภาษาถิน่ จงึเป็นปญัหาดา้นการเรยีนรูด้า้นภาษาไทย ปญัหาดงักล่าวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ดา้นอื่นๆ ดงันัน้จงึมกีารด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเร ียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นและ
โครงงานวิทยาศาสตรเ์พื่อพฒันาภาษาไทย และบูรณาการเน้ือหาจากการเรยีนในห้องเรยีนเข้ากับกิจกรรมนอก
ห้องเรยีน ตวัอย่างเช่นการเรยีนรูภ้าษาไทยผ่านการให้ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิป ัญญาท้องถิ่น 
และอตัลกัษณท์ี่มอียู่ในชุมชน รวมถงึการใช้ความรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการพัฒนาความเป็น อยู่ 
อาทิ  การผลติอาหารในพืน้ที่ (การปลูกผกัต่างๆ การผลติลูกสุกรและการขุนลูกสุกร การเลีย้งปลา  การเลี้ยงไก่
พนัธุพ์ืน้เมอืง)  การจดัให้มฐีานการเรยีนรูเ้ร ื่องกาแฟ ชมรมวิชาชีพช่าง เป็นตน้ โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการเหล่าน้ี เป็นโครงการที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนในด้านการ
เรยีนรู ้ การผลติอาหารในพืน้ที่ สุขอนามยั การสรา้งอาชีพและอาชีพเสรมิ วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
โดยรายละเอยีดแผนการด าเนินงาน ในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) ดูไดจ้าก Road Map ของอมก๋อย (เอกสาร
หมายเลข 9-4.1) 

 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเข้มแขง็  
  ผลกระทบจากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ข้างตน้ ไดก่้อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สรา้งคุณค่าต่อสงัคม โดยก่อนหน้าน้ีชาวบ้านผูอ้าศัยอยู่ในพืน้ที่สูงจะซือ้อาหารจากพืน้ล่าง เพื่อน ามาบริโภคใน
ครวัเรอืนและเลีย้งเดก็นักเรยีนในโรงเรยีน โดยอาหารที่นิยมซือ้มาบรโิภค ไดแ้ก่ พร ิก เ น้ือหมู  ปลา อีกทั ้งยัง
ชอบรบัประทานอาหารส าเรจ็รูป เช่นบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป ปลากระป๋อง และมกีารน าผกัจากพืน้ล่างขึ้นไปปลูก ท า
ให้ไม่ทนต่อโรคและแมลงไม่เหมาะสมกับพืน้ที่ ผลผลติตกต ่า ตน้ทุนสูง การขนส่งล าบาก  
  มจธ. ไดน้ าประเดน็ดงักล่าวข้างตน้มาเป็นโจทย์วจิยั ผลจากการศึกษาวิจยัร่วมกับชุมชนท าให้เกิดการ
เรยีนรูแ้ละไดว้ิธกีารปลูกผกั เลีย้งปลา และเลีย้งไก่ในสภาวะที่เหมาะสมกับพืน้ที่ และยังสามารถน าพืชท้องถิ่น 
มาท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ ผลผลติส่วนที่เหลอืจากการบรโิภคในชุมชนสามารถสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชนโดย
การจ าหน่ายให้ ศศช.  
 ดา้นการบูรณาการการเรยีนการสอนใน ศศช. คณะท างานร่วมกับครู ศศช. คดัเลอืกผูน้ าเยาวชนที่ม ี
ความสามารถเป็นผูช่้วยนักวิจยัเท้าเปล่าในหมู่บ้าน ซึ่งนักวิจ ัยเท้าเปล่าในที่ น้ีหมายถึง  เยาวชนที่สนใจจะ
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ท างานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนของตนเอง โดยใช้โจทย์ป ัญหาในชุมชน เช่น การเก็บข้อมูลรายร ับ -รายจ่าย 
น าไปสู่การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเป็นโจทย์ปญัหาดา้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
  ด้านสุข อนามัย จากสภาพป ัญหาในพื้นที่อ าเ ภออมก๋อย พบว่า ประชากรในพื้นที่ เ ป็นโรค
หนอนพยาธมิากกว่ารอ้ยละ 90 โดยมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรมสุขภาพ ไดแ้ก่ การกิน การขับถ่าย การร ักษา
ความสะอาดของร่างกาย การจดัการสิง่แวดล้อมในครัวเร ือนและชุมชน ซึ่งเป็นวิถ ีชีวิตที่ประชากรในพื้นที่
ปฏิบัตเิป็นกิจวัตร จงึยากต่อการเปลีย่นแปลง ทัง้น้ีจ าเป็นตอ้งสรา้งความตระหนักเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหนอนพยาธ ิร่วมกับการจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชนอย่างเป็นระบบ ส่วนป ัญหาด้านสุขภาพที่พบใน
พืน้ที่ คอื ห่างไกลสถานพยาบาล การเดนิทางยากล าบาก เมื่อเกิดการเจ ็บป่วย จ ึงไม่สามารถร ักษาได้ทันที 
ทัง้น้ีพบว่า แนวทางที่ชุมชนสามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นเบื้องต้น ค ือ การน าภูมิป ัญญาสมุนไพรมาใช้เพื่อ
รกัษาอาการเจบ็ป่วย (เอกสารหมายเลข 9-5.1)  

การพฒันาของหมู่บ้านในถิน่ทุรกันดารมีข้อจ ากัดเน่ืองจากสามารถด าเนินชีวิตได้เฉพาะในช่วง
กลางวัน ส่วนกลางคนือาศัยเพยีงแสงสว่างจากเทียนหรอืเชื้อเพลงิเท่าที่จะหาได้ การมีไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ท าให้เกิดกิจกรรมที่สามารถใช้ศักยภาพของชุมชนไดม้ากขึ้น เช่น ผูใ้หญ่ที่ตอ้งท าเกษตรกรรม  กสิกรรม หร ือ
หาของป่าในช่วงกลางวัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู ้ในช่วงกลางคืน เช่น เร ียนภาษาไทย
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชุมชน เป็นตน้ ถงึแมว่้าชุมชนจะมีไฟฟ้าใช้จากโซล่าร ์เซลล์ที่ได ้จากการสนับสนุนเช่น 
กระทรวงมหาดไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน สวทช. ทุนวิจยั หรอืการรบับร ิจาค พบว่า
นอกจากปญัหาของการตดิตัง้แผงโซล่ารเ์ซลลท์ี่ไม่เหมาะสมกับทิศทางของร ังสีดวงอาทิตย์แล้วชุมชนยังมี
ปญัหาของการบ ารุงรกัษา มจธ.โดยความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ศึกษาและ
เสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์จากระบบโซล่ารเ์ซลลอ์ย่างเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ และการใช้กังหันน ้ า 
ในการผลติไฟฟ้าร่วมกับโซล่ารเ์ซลล ์

จะเห็นไดว่้าในการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน มจธ. ไดเ้ร ิม่จากการวางรากฐานที่ม ัน่คงค ือ
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ต ัง้แต่การให้ความรู ้การเห็นคุณค่าของการพึง่ตนเอง การตระหนักถึงการสร ้างสุข
ภาวะและการใช้ประโยชน์จากสิง่ที่ไดม้าให้คุม้ค่าโดยยังคงอตัลกัษณแ์ละวัฒนธรรมของชุมชนไว้ก่อให้เกิดความ
ภูมใิจและความหวงแหนซึง่ส่งผลต่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ยัง่ยืน เข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างสมดุล   
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
9-1.1 แผนการด าเนินกิจกรรมในพืน้ที่อมก๋อย ประจ าปี 2554 
9-1.2   ตวัอย่างโครงการที่ด าเนินการสนับสนุนในพืน้ที่อมก๋อย  
9-1.3 ตวัอย่างเอกสารรายงานการประชุมตดิตามความก้าวหน้าในพืน้ที่อมก๋อย  
9-2.1 รายงานแผนผลการด าเนินงานในพืน้ที่อมก๋อย 
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9-3.1 เว็บไซต ์http://kanchanapisek.or.th/kp14/30years/24_271253.html  
9-4.1 Road Map ของอมก๋อย 
9-5.1 รายงานแผนผลการด าเนินงานในพืน้ที่อมก๋อย 
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องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตอ้งมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจ ัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทัง้การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิป ัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
กับการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจ ัดการเร ียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมร ับใน

ระดบัชาต ิ
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 

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 หรอื 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

การด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนัน้ มจธ. มกีลไกในการด าเนิน
โครงการหรอืกิจกรรม 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ระดบัมหาวิทยาลัย และ (2)  ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน (เฉพาะ
หน่วยงานจดัการศึกษา) 

ระดบัมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัโดยกองกิจการนักศึกษาจัดกลไกให้การสนับสนุนการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยจดัสรรงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท ให้กับชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การ
นักศึกษา ซึง่ในปี 2554 มแีผนจะด าเนินการจ านวน 42 โครงการ (เอกสารหมายเลข 6.1.1.1)  

ระดบัคณะ/ส านัก/สถาบัน แต่ละหน่วยงานจะมรีะบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับบรบิทของคณะ เช่น  คณะศิลปะศาสตร ์ ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป ได้มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลอ้งกับบรบิทของคณะ เช่น คณะศิลปศาสตร์ได ้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู ้ร ับผิดชอบและด าเนินการจ ัดกิจกรรม ในส่วนส านักงานฯมีการจ ัดท า แผน
งบประมาณโครงการและก าหนดตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 6.1.1.2)  และมีการส่งเสร ิมให้บุคลากรของ
ส านักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะฯ อาทิ การจดัพธิรีดน ้าขอพรผูอ้าวุโส ในเทศกาลวันสงกรานต์
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มรีะบบกลไกในการด าเนินการตามวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัย ค ือ
มุ่งสรา้งระบบการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้บูรณาการกิจกรรมสร้างเสร ิม
การเรยีนรู ้ทักษะทางสงัคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยาและการศึกษาทางวิชาการเข้าด ้วยกัน (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 6.1.1.3)  คณะไดส่้งเสรมิสนับสนุนให้มกีารจดัท าแผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 ของคณะ (เอกสารหมายเลข 6.1.1.4) และคณะไดบ้รรจุรายวิชาที่ ส่งเสร ิม
หรอืสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในหลกัสูตรการเรยีนการสอนของคณะ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เช่น รายวิชา IND 422 Thai Cultural Products, IND 331 
Independent Study:Entrepreneurship,IND347 Applied Product Graphics, GEN 441 Culture and 
Excursion (เอกสารหมายเลข 6.1.1.5) และยังมกีารจดัสรรงบประมาณการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณการ
การเรยีนการสอนร่วมกับกิจกรรมภายในสาขาวิชา เช่นโครงการจดัแสดงผลงานการออกแบบชุมชนคลองบาง
หลวง ในงานนิทรรศการ “ย้อนรอยเจา้พระยาเดมิสู่ย่านกระดจีนี” (เอกสารหมายเลข 6.1.1.6) 
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 มจธ. มกีารบูรณาการดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่นผ่านวิชาเร ียนหลักและวิชาเร ียน
เลอืกของสายวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร  ์เช่น GEN 111 มนุษย์กับหลกัจรยิศาสตร ์เพื่อการด าเนินชีวิต 
(Man and Ethics of Living) มลีกัษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ทั ้งในเชิงของเน้ือหาความ รู ้
กระบวนการเรยีนการสอนที่เป็นแบบ Active Learning ตลอดจนมกีารสร ้างชุมชนนักปฏิบัต ิ (Community of 
Practice: Cop) ในวิชาดงักล่าวนักศึกษาจะเป็นผูเ้ลอืกชุมชน กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ สาระทางวิชาการ 
เป็นวิชาที่เน้นในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ตอ้งส่งเสร ิมให้ผู ้เร ียนสามารถ
พฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศักยภาพ โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และพฒันาการทาง
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สมอง โดยเน้นให้ความส าคญัทัง้ความรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม นอกจากน้ีการจ ัดกิจกรรมนักศึกษาจะลงไป
สมัผสัชุมชน โดยให้ผูเ้รยีนคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะงานจติอาสา (เอกสารหมายเลข 6.1.2.1)   
 อกีทัง้ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ให้ความส าค ัญกับการบูรณาการงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีน การสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการให้ความรู ้และท างาน
ร่วมกับชุมชนและองคก์รภายนอกในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิเช่น โครงการเสร ิมสร ้างองค์ความรู ้ด ้าน
การออกแบบผลติภณัฑส์ าหรบัสนิคา้หัตถกรรมให้กับชุมชนภายใตโ้ครงการความร่วมมอื ไทย -องคก์รทรัพย์สิน
ทางปญัญาโลก (WIPO) เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิคา้ให้กับชุมชนท้องถิ่น(เอกสาร 
หมายเลข 6.1.2.2) โดยบูรณาการกับรายวิชา IND 422 Thai Cultural Products (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) 
ซึง่น านักศึกษาสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมระดมสมองกับหัวหน้ากลุ่มชุมชน ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
งานออกแบบผลติภณัฑ ์และช่างฝีมอื นักออกแบบผลติภณัฑ ์และนักออกแบบแบรนดิ้งเพื่อศึกษาแนวคิดการ
ออกแบบและท าตน้แบบจ าลอง เพื่อประเมนิความคดิร่วมกับชุมชนและความเป็นไปได้ ด ้านการผลิต และลง
พืน้ที่ท าตน้แบบผลติภณัฑร์่วมกับชุมชน  
 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
มจธ. มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั ้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ผ่านทางชมรมศิลปวัฒนธรรมทั ้ง 4 ภาค ค ือ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
ชมรมศิลปวัฒนธรรมทักษณิ ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เป็นต้น เช่น 
โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมทักษณิคนืถิน่ โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมอีสานคืนถิ่น การแสดงดนตรีในสวน 
การแสดงดนตรไีทยบ้านพกัคนชราและบ้านเดก็ก าพรา้และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ กิจกรรมวันไหว้
ครู และวันแสดงมุทิตาจติคณาจารย์ เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 6.1.3.1) 

นอกจากน้ีในวิชาการเรยีนการสอนเองยังมกีารเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัผ่านในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่ง
ชีวิต (Beauty of Life) ไดแ้ก่ โครงการ “คนืความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัยปี 
2554” การจดัมนิิคอนเสริต์ คร ัง้ที่ 3 (Mini Concert III) ได ้เชิญอาจารย์ขุนอิน โตสง่า มาบรรเลงระนาดใน
รูปแบบนาฏกรรมร่วมสมยั (Contemporary) เป็นการส่งเสร ิมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีได ้
มส่ีวนร่วมในกิจกรรมที่จดัขึ้น (เอกสารหมายเลข 6.1.3.2) นอกจากน้ี นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทัว่ไป ได้จ ัด
กิจกรรมโครงการจติอาสาฟ้ืนฟูและพฒันาหลงัน ้าท่วม GEN111 กลุ่ม 20 ณ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส พุทธมณฑล
สาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 6.1.3.3)  โครงการธรรมะเยียวยา 
GEN 121 (เอกสารหมายเลข 6.1.3.4)    

และยังมกีารเผยแพร่กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเร ียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาต่อสาธารณชน ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการเสร ิมสร ้างองค์ความรู ้
ดา้นการออกแบบผลติภณัฑส์ าหรบัสนิคา้หัตถกรรมให้กับชุมชนภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทย -องค์กร
ทรพัย์สนิทางปญัญาโลก (WIPO) เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิคา้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
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โดยไดน้ าโครงการไปเผยแพร่ในงานสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารเร ื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม ในวันที่ 9 
มถิุนายน 2554 ณ ศูนย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ ชัน้ 7 ห้างสรรพสนิคา้เอม็โพเรยีล สุขุมวิท โดยมผีูเ้ข้าร่วมเป็น
ผูแ้ทนชาวบ้าน นักออกแบบผลติภณัฑ ์ผูป้ระกอบการทางสงัคมที่เกี่ยวข้องกับสินค ้าประเภทหัตถกรรมและ
ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างชาต ิจากประเทศอนิเดยี ฝร ัง่เศส อนิโดนีเชีย (เอกสารหมายเลข 6.1.3.5) 

 

4. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มจธ. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดย มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยในรายวิชา GEN 111 มนุษย์
กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)  จะมีประเมินผลการเร ียนการสอน ดัง
เอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1)   

ในส่วนของคณะยังมกีารประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจดัการเรยีนสอน โดยไดน้ าค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมสมัมนา ด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของผลติภณัฑท์้องถิน่ น าเทคนิค เทคโนโลยีของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นออกแบบ น ามาปรบัปรุงผลติภัณฑ์ให้มีความ
เหมาะสมกับลกัษณะของชิ้นงานในแต่ละแบบ ดงัจะเห็นจากรายงานการศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการพัฒนา
ผลติภณัฑ ์หัตถกรรม และการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผลติภณัฑต์น้แบบ  (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2)  ซึ่งได ้มี
การประเมนิแนวคดิงานและความเป็นไปได้ในการผลิต การแสดงให้เห็นถึงผลงานใน 4 กลุ่มงาน โดยใน
ภาพรวมมคีวามใกลเ้คยีงกันในเร ื่องของการเตรยีมความพรอ้มหรอืท าความรูจ้กักับคนในชุมชน โครงสร ้างของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถส่งต่อความคดิที่ไดม้าเพื่อท าการวิเคราะห์ สรุปแนวทางการออกแบบต่อไป  อีกทั ้งมีการ
สรุปหรอืก าหนดแนวทางการออกแบบ ที่นักออกแบบตอ้งท าหน้าที่ในการเสนอแนวคิด หร ือก าหนดประเภท
ของชิ้นงาน เช่น กระเป๋า ตะกรา้ เป็นตน้ และมกีารประเมนิแนวทางการออกแบบและการผลิต ซึ่งเป็นการน า
แบบจ าลองมาหารอืกับช่างฝีมอื เพื่อขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการสานชิ้นงาน โดยมกีารปรบัวิธ ีการผลิต
บางขัน้ตอนเพื่อให้เหมาะสมกับลกัษณะชิ้นงานแต่ละแบบ และในรายสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  ( เอกสาร
หมายเลข 6.1.4.3)  ไดม้กีารเสรมิสรา้งศักยภาพของชุมชน ส่งเสรมิการสร ้างเคร ือข่ายของนักออกแบบและ
ชุมชน มกีารพฒันาความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบร่วมกับนักศึกษาและนักออกแบบ รว มทั ้ง
ผูป้ระกอบการดา้นผลติภณัฑ ์ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบหัตถกรรมพืน้บ้านจากไม้ไผ่ เช่น กระบุง
จ ิว๋ ลูกข่าง ข้อง กระเป๋าสตร ีฝาโถ กระเป๋าแว่นตา ตะกรา้ ก าไล ฯลฯ   

ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลงัจากที่นักศึกษาด าเนินกิจกรรม
เรยีบรอ้ยแลว้ จะมกีารประเมนิผลโครงการ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 6.1.4.4) โดยมผีลสรุปการด าเนินงานการจดักิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จ ัด
ขึ้นไดเ้พยีง 42 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 76.36 ของแผนที่ต ัง้ไว้ แต่เมื่อพจิารณามิต ิของงบประมาณ มีการใช้
งบประมาณจดักิจกรรมทัง้สิน้ จ านวน 879,544 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.96 ของแผนที่ต ัง้ไว้ 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มจธ .  มีก ารน าผลการป ระ เ มินไปป รับ ป รุ ง ก าร บู รณาก าร ง านด้านท า นุบ า รุ ง ศิ ลป ะ  
และวัฒนธรรม กับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โดยคณะกรรมการจ ัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป จดัให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อหาแนวทางการด าเนินการจดัการเรยีนการสอน  เพื่อเป็นการ
ทบทวนการจดัการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ที่ได ้ด าเนินการในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา  และการเตร ีย มการเ ปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ( เอกสารหมายเลข  6.1.5.1)  ให้ มี
ประสทิธภิาพมากขึ้น    

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรฯ์ไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา จากรายสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
คณะฯ ไดม้กีารปรบัปรุงรายวิชาที่มกีารบูรณาการเข้ากับงานวิจยัโดยมกีารวางแผนการเรยีนการสอนใน Block 
Teaching เพื่อให้สามารถท างานเข้าร่วมกับทุกกิจกรรม และไดม้กีารน าไปปรบัปรุงรายวิชา รายวิชา  IND 422 
Thai Cultural Products ในภาคการศึกษา 1/2555 (เอกสารหมายเลข 6.1.5.2) คณะฯ ได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไปต่อยอดโครงการฯ เสร ิมสร ้างองค์ความรู ้การวิจ ัยตลาดเพื่อการออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑส์นิคา้หัตถกรรมชุมชนเพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสินค ้าให้กับชุมชนท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2555) ในการพฒันารูปแบบของผลติภณัฑ ์ แบรนดิ้งของผลิตภัณฑ์ ทั ้ง น้ี เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมอืกับชุมชน คณะฯ ไดม้กีารจดัท าเอกสารการเข้าร่วมโครงการฯ ประชาสัมพันธ ์ ให้กลุ่มชุมชนทราบ
เพื่อให้เห็นถงึประโยชน์ที่หน่วยงานและชุมชนท้องถิน่จะไดร้บั (เอกสารหมายเลข 6.1.5.3)   

ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2554 เป็นกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมซึ่งแบ่งเป็น 
6 ดา้น คอื  

1. โครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถ ีชี วิตและภูมิป ัญญา
ไทย 

2. โครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทัง้ของท้องถิน่และของชาต ิ

3. โครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดความเข้าใจและศรทัธาในสถาบันศาสนา 
4. โครงการหรอืกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหร ือค่านิย มที่นับถือความดีงามและคุณธรรม

จรยิธรรม 
5. โครงการหรอืกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. โครงการหรอืกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาตอิื่นๆ 

 เน่ืองจากโครงการหลาย ๆ โครงการ ยังไม่ตอบสนองนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน จงึมแีผนการ
พฒันากิจกรรมในแนวทางแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกับประเทศในอาเซยีนมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 6.1.5.4)  
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6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรบัในระดบัชาติ 

มจธ. สนับสนุนนักเรยีน นักศึกษาที่มผีลงานระดบัประเทศให้สามารถรบัทุนการศึกษาตามโครงการ  
ทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกลา้” โดยส่งเสรมิให้นักเรยีนที่มคีวามรู ้ความสามารถ ดา้นศิลปวัฒนธรรมแขนง
ต่าง ๆ ที่มฉัีนทะ โดยให้ทุนการศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 ซึง่มนัีกศึกษาที่
มคีวามสามารถดา้นศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เข้ามาศึกษาและใช้ความสามารถของตนเองในกิจกรรมต่าง ๆ 
จนถงึปี 2554 จ านวน 187 คน และเชิญผูเ้ชี่ยวชาญในศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เข้ามาฝึกสอนให้มมีาตรฐาน
เป็นที่ประจกัษท์ัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจ ัดไหว้ครูทางศิลปวัฒนธรรมประจ าทุกปี  
นอกจากนัน้ยังมทีี่ปรกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒิชาวต่างชาติร่ว มเป็นผู ้บรรยายและผู ้ร่วมอภิปรายกลุ่มการจ ัด
ประชุมสมัมนาร่วมกับ องคก์รระดบัชาต ินานาชาต ิ(เอกสารหมายเลข 6.1.6.1) อกีดว้ย 
 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : 5 คะแนน     
ผลการด าเนินงาน [6 ข้อ : 1, 2, 3, 4, 5, 6] 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
6.1.1.1  รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2553 หน้าที่ 51 
6.1.1.2  เอกสารการจดัท าแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 55 
6.1.1.3  วิสยัทัศน์มหาวิทยาลยั  
6.1.1.4  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
6.1.1.5   (TQF 3) วิชา IND 422 Thai Cultural Products, IND 331 Independent Study: Entrepreneurship, 

IND 347  Applied Product Graphics, GEN 441 Culture and Excursion 
6.1.1.6  โครงการจดัแสดงผลงานการออกแบบชุมชนคลองบางหลวง ในงานนิทรรศการ “ย้อยรอย  
  เจา้พระยาเดมิสู่ย่านกะดจีนี 
6.1.2.1  โครงการน้อมจติ ช่วยเหลอืวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส 
6.1.2.2  โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูก้ารวิจยัตลาดเพื่อการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์สินค ้าหัตถกรรม

ชุมชนเพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิคา้ให้กับชุมชนท้องถิน่  
6.1.2.3  TQF3 รายละเอยีดของงายวิชา IND 422 Thai Cultural Products 
6.1.3.1 รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 หน้าที่ 13 – 14  
6.1.3.2  โครงการ “คนืความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัยปี 2554 ” การจ ัดมินิ

คอนเสริต์ คร ัง้ที่ 3 (Mini Concert III) 
     6.1.3.3  โครงการจติอาสาฟ้ืนฟูและพฒันาหลงัน ้าท่วม 

           http://www.youtube.com/watch?v=xN0G7423_Gw&feature=related 
     6.1.3.4  โครงการธรรมะเยียวยา GEN 121 KMUTT :http://www.youtube.com/watch?v =3OavP-2v0XA 
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6.1.3.5   รายงานฉบับสมบูรณ ์โครงการเสร ิมสร ้างองค์ความรู ้ด ้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหร ับสินค ้า
หัตถกรรมให้กับชุมชนภายใตโ้ครงการความร่วมมอื ไทย -องคก์รทร ัพย์สินทางป ัญญาโลก (WIPO) 
เพื่อสรา้งผลผลติทางทรพัย์สนิทางปญัญาและตราสนิคา้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

6.1.4.1   รายงานสรุปการประเมนิผลการเรยีนการสอน รายวิชามนุษย์กับหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชีวิต 
6.1.4.2 รายงานการศึกษาเปร ียบเทียบกระบวนการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการวิเคราะห์

คุณลกัษณะของผลติภณัฑต์น้แบบ 
6.1.4.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
6.1.4.4   รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554 หน้าที่ 12 
6.1.5.1   โครงการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการถอดบทเรยีนการจดัการเร ียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป 
6.1.5.2   รายงานรายวิชา TQF 3 IND 422 Thai Cultural Products ภาคการศึกษา 1/2555 

     6.1.5.3   โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูก้ารวิจยัตลาดเพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ 
หัตถกรรมชุมชนเพื่อสร ้างผลผลิตทางทรัพย์สินทางป ัญญาและตราสินค ้าให้กับชุมชนท้องถิ่น  
(ปีงบประมาณ 2555) 

6.1.5.4   รายงานประเมนิผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2554  
6.1.6.1   หนังสอืเชิญผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างชาต ิ
                                                                  
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ข้อสงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีี่มคีวามเห็นต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบัน 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 

ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชน 
5. ไดร้บัการยกย่องระดบัชาตหิรอืนานาชาต  ิ

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัตไิด ้1 ข้อ ปฏิบัตไิด ้2 ข้อ ปฏิบัตไิด ้3 ข้อ ปฏิบัตไิด ้4 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  การวางแผน (Plan)   

มจธ. มกีลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมดา้นศิลปะและวัฒนธรรมใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) 
ระดบัมหาวิทยาลยัรวมถงึส านักและสถาบันซึง่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  และ (2)  ระดับคณะวิชา 
ซึง่กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานประจ าที่ท าต่อเน่ืองทุกปี เช่น พิธ ีคล้ายวันสวรรคตพระจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัว 
กิจกรรมถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
พธิรีดน ้าด าหัวเ น่ืองในวันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งมีงบประมาณด าเนินการประมาณ ปีละ 
1,000,000 บาท ในปีการศึกษา 2554 มจธ. มแีผนพฒันาและส่งเสรมิการจดันิทรรศการในหอบรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 10-1.1)  

การปฏิบติัตามแผน (Do) 
หอบรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งรวบรวมและจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับพระมหากษัตร ิย์ 

3 รชักาล (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สมเดจ็พระเจ ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ฐานข้อมูลเอกสารและสิ่งพิมพ์ มจธ. ฐานข้ อมูลของที่ระลึก ฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และฐานข้อมูลอาเซยีน รวมทัง้จดันิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการออนไลน์
เพื่อให้บรกิารบนเครอืข่าย พรอ้มทัง้ปรบัปรุงระบบการสบืคน้ข้อมูลของหอบรรณสารสนเทศให้สามารถสืบค้น
ไดส้ะดวกขึ้น และปรบัปรุงเว็บไซตใ์ห้มคีวามทันสมยั ตามแผนดงักล่าวดงัน้ี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://archive.lib.kmutt.ac.th/) 

1. ฐานข้อมูลพระมหากษัตริย ์3 รชักาล (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช)  รวบรวมข้อมูลทรัพยากร
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สารสนเทศ จากสื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทัศน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระราชประวัต ิ พระราชกรณียกิจ 
พระอจัฉรยิภาพของทัง้สามพระองค ์ ปจัจุบันมใีห้บรกิารจ านวน 668, 437 และ 823 ระเบียน ตามล าดบั 

2. ฐานข้อมูลเอกสารและส่ิงพิมพ์ มจธ.  รวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ ์               
สื่อ โ สตทัศ น์ สื่ อออนไลน์ และอื่นๆ  ที่ เ กี่ ยว กับ มหาวิท ย าลัย  เช่ น พิธ ีพระ ร าชทานป ริญญาบัต ร                          
พร ะมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ ้าอ ยู่หั วภู มิพลอดุ ลย เดชที่ ม ีต่ อ  มจธ . การป ระ ชุ ม                             
สภามหาวิทยาลยั การประชุมสภาวิชาการ ระเบียบ / ข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั ซึง่มใีห้บรกิาร 1,127 ระเบียน  

3. ฐานข้อมูลของท่ีระลึก รวบรวมข้อมูลของที่ระลึกซึ่งได ้ร ับมอบจากผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย   
คณะ ภาควิชา รวมทัง้ของที่ไดร้บัมอบเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  คือ งานครบรอบ 48 ปี 
มจธ. งานครบรอบ 50 ปี มจธ. ปจัจุบันมใีห้บรกิาร 3,225 ระเบียน 

4. ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศไทย รวบรวมและจ ัดระบบเอกสาร
เร ื่องราวของเหตุการณแ์ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศไทย ป ัจจุบัน
ไดร้วบรวมข้อมูลเอกสารตามปีปฏิทินที่มผีูจ้ดัท าไว้และเพิม่เตมิ โดยแบ่งเป็น 4 ยุค คอื (1) ยุคก่อนจนถึงสมัย
สมเดจ็พระนารายณม์หาราช (2) ยุคหลงัสมเดจ็พระนารายณม์หาราชถงึพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
(3) ยุคพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ ้าอยู่ หัวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ (4) 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช  

5. ฐานข้อมูลอาเซียน รวบ รวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ของ
คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการอาเซียนด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 นอกจากการจ ัดท าฐานข้อ มูลแล้ว หอบรรณสารสนเทศได้จ ัด นิทรรศการหมุนเ วียนและ
นิทรรศการออนไลน์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแลว้ จ านวน 7 เร ื่อง  ประกอบดว้ย  

1) โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทยในสมยัรชักาลที่  4 
2) พระอจัฉรยิภาพดา้นการเรยีนรู ้   
3) พระอจัฉรยิภาพดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
4) พระวิสยัทัศน์ดา้นสทิธเิสรภีาพ 
5) การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมสยาม 
6) กษตัรยิ์สยามฯ ผูเ้ปิดประตูสู่อารยประเทศ 
7) กรมหลวงสมรรตันสริเิชษฐ  

  การติดตาม ตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
ส านักหอสมุดมกีลไกการตดิตามตรวจสอบที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนข้อค ิดเห็นในระหว่างการเข้า

เยี่ยมชมของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ร่วมสมยั และไดน้ ามาปรบัปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมในปีถดัไป ดงัน้ี (เอกสารหมายเลข 10-1.2 – 10-1.3) 
ยกตวัอย่างเช่น ส านักหอสมุดไดข้ยายกลุ่มเป้าหมายการศึกษาประวัต ิเชิงมุขปาถะของผู ้ทรงคุณวุฒิ และ
บุคลากร มจธ. ที่จะเกษยีณอายุ มบีทบาทการชี้น าความคดิและความเปลีย่นแปลงของ มจธ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ม ี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคลากร มจธ. รุ่นหลงัในเชิงประวัตศิาสตร ์อกีทัง้ยังน าแนวความคิด เทค นิคการ
ท างานมาใช้และพัฒนาการท างานต่ อไป  พร้อมให้บร ิการบนระบบเคร ือข่ายคอมพิวเตอร ์ นอกจาก น้ี 
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ส านักหอสมุดไดพ้ฒันาพืน้ที่เพื่อใช้ในการจดันิทรรศการหมุนเวียนให้มคีวามหลากหลาย ครอบคลุมนิทรรศการ
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากร มจธ. และผู ้สนใจ ปีการศึกษา 
2555 นิทรรศการหมุนเวียนเร ื่องแรกเป็น  อาจารย์อาวุโส “รศ.ไกรนุช  ศิรพูิล”  ซึง่ไดม้อบหนังสอืที่หลากหลาย
ในดา้นการศึกษา ประวัตศิาสตร ์การเมอืง นวนิยาย ให้ห้องสมุด มจธ. เพื่อการศึกษาของอนุชนต่อไป  
    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่าร้อยละ 80 
   ส านักหอสมุดไดด้ าเนินการหอบรรณสารสนเทศตามแผนครบทุกกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 10-2.1) 
 

3. มีการด าเนินงานสม า่เสมออย่างต่อเน่ือง 
 หอบรรณสารสนเทศเปิดบรกิารให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าเยี่ยมชม และ

สบืคน้ข้อมูลไดต้ามเวลาเปิด-ปิดของส านักหอสมุด ซึง่จะเปิดท าการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ มาตัง้แต่
ปี พ.ศ.2548 (เอกสารหมายเลข 10-3.1)  

 นอกจากกิจกรรมดงักล่าวข้างตน้แลว้ มจธ. ไดส้นับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมี
กิจกรรมตกับาตรทุกวันพุธ (เอกสารหมายเลข 10-3.2) มกีารจดัตัง้ชมรมทางศาสนา เช่น พุทธ คร ิสต์ และ
อสิลาม รวมทัง้จดัให้มหี้องปฏิบัตกิิจทางศาสนาดว้ย  (เอกสารหมายเลข 10-3.3) 
 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
ผูเ้ข้าชมหอบรรณสารสนเทศเกิดความภาคภูมใิจในความเป็นคนไทย เข้าใจเกี่ยวกับประวัต ิศาสตร์

ไทย ชื่นชมพระปรชีาสามารถ และวิสยัทัศน์ของพระมหากษัตร ิย์ไทยที่ม ีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคิุณที่ทรงห่วงใยราษฎรจากพระราชกรณยีกิจต่าง ๆ  

นอกเหนือจากกิจกรรมทางประเพณแีละศาสนาทีด่ าเนินการตามรอบปีแลว้ มจธ. ยังให้ความส าคญักับ
กิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดงีามในการช่วยเหลอืและแบ่งปนั ดงัเช่น ช่วงวิกฤตการณ์น ้ าท่วม 
มจธ. ไดจ้ดัตัง้ “ศูนย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม” (KMUTT Flood Relief Center) ขึ้น โดยมกีิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ การจดัถุงยังชีพ สุขาเคลื่อนที่ ไม้ตรวจกระแสไฟฟ้าร ัว่  น ้ าจุลินทร ีย์ น ้ าบร ิสุทธ ิ ์น ้ ายาก าจ ัดเชื้อรา 
“ราอะเวย์” ฯลฯ รวมถงึการเดนิทางไปช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที่น ้าท่วม การขุดลอกคูคลองในเขตบางขุน
เทียน และการช่วยฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบภยั ซึง่กิจกรรมทัง้หลายข้างตน้ มจธ. ได ้ร ับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนในพืน้ที่ในการบรจิาคทรัพย์และสิง่ของ และร่วมเป็นจ ิตอาสา
ในนาม “มดอาสา” 

 

5. ได้รบัการยกย่องระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
จากการส่งเสรมิกิจกรรมและให้ความรูด้า้นการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรมอย่างต่อเน่ืองของ มจธ. 

ส่งผลให้นักศึกษาไดร้บัการยกย่องระดบัชาต ิยกตวัอย่างเช่น  
1. นายศุภชัย เลศิกิตตโิกศล นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร ับ

รางวัลชนะเลศิ ประเภทนักเรยีน นักศึกษา โครงการประกวดบทกลอน “เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ องคส์ภานายิกาสภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 10-5.1) 
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2. นางสาวพรพรรณ แซ่โลว้ นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร ์ไดร้บัรางวัลจาก
ธนาคารความด ีมูลนิธเิพื่อสงัคมไทยหน่ึงลา้นกลา้ความดถีวายในหลวง (เอกสารหมายเลข 10-5.2) 

3. นางสาวปิยะนาถ สริริตันาวงศ์ นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได ้ร ับ
รางวัลเชิดชูคนด ีพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนิสตินักศึกษาอย่างยัง่ยืน ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจ าปี 2555 “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020” (ASEAN SCENARIO 
ANALYSIS 2015-2020) วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 10-5.3) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
10-1.1   แผนส่งเสรมิการจดันิทรรศการในหอบรรณสารสนเทศ ประจ าปี 2554 

10-1.2   แผนส่งเสรมิการจดันิทรรศการในหอบรรณสารสนเทศ ประจ าปี 2555 

10-1.3   โครงการศึกษาประวัตเิชิงมุขปาถะของผูท้รงคุณวุฒิ และบุคลากร มจธ. ที่จะเกษยีณอายุ  

10-2.1   ผลการด าเนินงานของหอบรรณสารสนเทศ ประจ าปี 2554 

10-3.1   แผ่นพบัหรอืโบชัวรจ์ากส านักหอสมุด  

10-3.2   ภาพถ่ายกิจกรรมตกับาตรทุกวันพุธบรเิวณชัน้ 1 อาคารส านักงานอธกิารบด ี

10-3.3   ตวัอย่างภาพถ่ายห้องปฏิบัตกิิจทางศาสนา 

10-4.1   รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 220 - 221  

10-5.1   รางวัลชนะเลศิ ประเภทนักเรยีน นักศึกษา โครงการประกวดบทกลอน “เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ องคส์ภานายิกาสภากาชาดไทย” (คณะวิทยาศาสตร)์ 

10-5.2  ประกาศนียบัตร  รางวัลจากธนาคารความดี มูลนิธ ิเพื่อสังคมไทย หน่ึงล้านกล้าความดีถวาย      

ในหลวง (คณะวิทยาศาสตร)์ 

10-5.3   ประกาศนียบัตร รางวัลเชิดชูคนด ีพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนิสตินักศึกษาอย่างยัง่ยืน ในการประชุม

วิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ประจ าปี 2555 (คณะวิทยาศาสตร)์ 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 

ประเดน็การพิจารณา  

1. การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอย่างมคีวามสุนทรยี์ 
3. ปรบัแต่งและรกัษาภูมทิัศน์ให้สวยงาม สอดคลอ้งกับธรรมชาต ิและเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
4. มพีืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิต่อการจ ัดกิจกรรม และมกีารจดักิจกรรมอย่างสม ่ าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัตไิด ้1 ข้อ ปฏิบัตไิด ้2 ข้อ ปฏิบัตไิด ้3 ข้อ ปฏิบัตไิด ้4 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
มจธ. ให้ความส าคญักับการมส่ีวนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในการสรา้งวัฒนธรรมที่ดใีนการท างาน

และการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการประกาศนโยบายดา้นความปลอดภยัซึง่จดัท าโดยศูนย์การจ ัดการ
ดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (EESH)  

มกีารจดักิจกรรมในงานวันส าค ัญทางประเพณีของไทย ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมรดน ้ าด าหัว
ผูบ้รหิารและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเน่ืองในวันสงกรานต ์(เอกสารหมายเลข 11-1.1)  กิจกรรมวันไหว้ครู
ของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 11-1.2) กิจกรรมทอดกฐนิของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 11-1.3) 
ซึง่กิจกรรมดงักล่าวมกีารด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยมอีาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเ ข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

มจธ. มนีโยบายให้หน่วยงานระดบัคณะมส่ีวนร่วมในการผลกัดันสุนทรียภาพในมิต ิทางศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรและนักศึกษาในแต่ละหน่วยงาน ทั ้งกิจกรรมในวันส าค ัญทางประเพณีและ
ศาสนาในรอบปี และกิจกรรมเน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง ๆ อาทิ การจ ัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
ศิลปศาสตร ์ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพนัธ ์2555 เพื่อปลูกจติส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้รู ้สึกร ักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรไีทย การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สนิคา้ไทยจากภูมปิญัญาไทย เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 11-1.4)  
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2. อาคารสถานท่ี สะอาดถกูสุขลกัษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  มจธ. โดยส่วนอาคารและสถานที่เ ป็นหน่วย งานที่ร ับ ผิดชอบบ ริหารจ ัดการอาคารสถานที่                            
และสภาพแวดลอ้มภายในสถาบันให้มคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะเหมาะสมต่อการเร ียนและการท างาน อาทิ 
การด าเนินโครงการใสสะอาดน่ามอง โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งนิสยัรกัความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
และความมวีินัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยั ตลอดจนพฒันาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
โดยรอบให้มคีวามสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเร ียบร ้อย ซึ่งผลที่ได ้ช่วยให้มีการปรับปรุงห้องน ้ าและ
สภาพแวดลอ้มที่ถูกสุขลกัษณะอย่างเป็นรูปธรรม สรา้งความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิารโดยได้ค่าเฉลี่ย 3.73 จาก
คะแนนเตม็ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 11-2.1) 
  ส าหรบัการตกแต่งอาคารสถานที่ให้มีความสุนทรีย์ ส่วนอาคารและสถานที่ได ้มีการปลู กต้นไม้
บรเิวณรอบอาคารต่าง ๆ ทัว่ทัง้สถาบัน เพื่อสรา้งบรรยากาศ และความมสุีนทรยี์ รวมถงึมกีารสร ้างจุดพักผ่อน 
และบรเิวณสวนหย่อมส่วนกลางเพื่อเป็นที่พักผ่อน และเร ียนรู ้ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 11-2.2)              
ทัง้น้ี ส่วนอาคารและสถานที่ยังเป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสร ิม
และสนับสนุนกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การจดัตัง้และตกแต่งเวทีการแสดงด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม การประดบัไฟฟ้าแสงสว่าง การจดัเตรยีมสถานที่ในวโรกาสหรอืงานพธิตี่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เช่น การจดัสถานที่ในงานวันเกษยีณอายุราชการ การจดัตกแต่งสถานที่บรเิวณดา้นหน้ามหาวิยาลัยเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวร รคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัว การจ ัดสถานที่บ ร ิเวณสระว่ายน ้ าด ้านหน้า
มหาวิทยาลยั เน่ืองในโอกาสวันลอยกระทง เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 11-2.3) 
  นอกจากน้ี มจธ. ยังมนีโยบายให้หน่วยงานทุกระดับด าเนินการจ ัดสถานที่ที่ เอื้ออ านวยต่อความ          
มสุีนทรยี์ ยกตวัอย่างเช่น คณะศิลปศาสตร ์มกีารตกแต่งห้องประชุมดว้ยภาพเขียนสีน ้ ามัน โดยบุคลากรของ
คณะมส่ีวนร่วมในการเลอืกภาพเขียนสนี ้าที่แสดงถงึคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพของบุคลากรในการอนุ ร ักษ์
ความเป็นไทย (เอกสารหมายเลข 11-2.4) 
 

3. ปรบัแต่งและรกัษาภูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนอาคารและสถานที่มหีน้าที่ออกแบบและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัให้สะอาดร่มร ื่น 
ตลอดจนปรบัแต่งและรกัษาภูมทิัศน์ให้สวยงาม เพื่อเสร ิมสร ้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเร ียนและ           
การท างาน อาทิ การท าความสะอาดระบบบ าบัดน ้าเสยีและรางระบายน ้า การขุดลอกท่อ คูน ้ า เพื่อปร ับปรุง
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัให้ดขีึ้น หรอืการส ารวจพื้นที่เพื่อออกแบบ/เขียนแบบปรับปรุงภูมิทัศน์           
โดยค านึงถงึความสมดุลของสภาพแวดลอ้มกับการใช้งาน (เอกสารหมายเลข 11-3.1) 
 นอกจากการด าเนินงานของส่วนอาคารและสถานที่แล้ว มจธ. ยังมีศูนย์การจ ัดการ ด้านพลังงาน 
สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั (Energy Environment Safety and Health – EESH) รบัผดิชอบใน
การด าเนินโครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว ส่งเสรมิการอนุร ักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยน าระบบการจ ัด
การพลงังาน การจดัการขยะ การจดัการสารเคมอีนัตราย และการจดัการของเสยีอนัตรายภายในมหาวิทยาลัย
เป็นระบบตน้แบบเพื่อขยายผลต่อให้กับมหาวิทยาลยัและอุตสาหกรรม ไดน้ าระบบไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงา น
ของตน และน าระบบ การจดัการสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษพ์ลังงาน รวมถึงระบบการจ ัดการขยะสู่พลังงานมา 
ขยายผลต่อให้กับโรงเรยีนและชุมชนไดเ้ข้ามาศึกษาเยี่ยมชม เร ียนรู ้และน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเร ียนและ 
ชุมชนของตน โดยสรา้งระบบการเรยีนรูแ้ละจดักิจกรรมเพื่อสร ้างความตระหนักและ ปลูกจ ิตส านึกด้านการ
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อนุรกัษพ์ลงังาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. รวมถึงนักเร ียน 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยั ตลอดจนโรงเรยีน ชุมชน และอุตสาหกรรมอื่นอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ีศูนย์ EESH ยังร ับผิดชอบในการด าเนิน “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
Campus)” เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตภายในมหาวิทยาลยั ภายใต้บรรยากาศที่ด ี มีความปลอดภัยในการ
เรยีนและการท างาน  เน่ืองจาก มจธ.เป็นมหาวิทยาลยัทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จงึมกีารท าวิจยัและ
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารเคมแีละพลงังานดา้นต่างๆ เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ด ังนั้นโครงการน้ีจ ึงเป็น
การสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ชีวิตประจ าวัน และส่งเสรมิให้มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า โดยศูนย์ EESH ไดร้บัการสนับสนุนจากกองทุนอนุร ักษ์พลังงาน ใน “โครงการ
มหาวิทยาลยัรวมพลงัหารสอง” จ านวน 9.99 ลา้นบาท (พ.ศ.2546-2548) มกีารด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
โครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว เน้นการให้ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการอนุร ักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจ ัด
กิจกรรมและการจดัอบรมเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัต ิเพื่ อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม  
         การด าเนินโครงการมหาวิทยาลยัสเีขียวที่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 มกีารสานต่อนโยบายมา
อย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบัน ส่งผลให้ในปี 2554 มจธ.ไดร้บัการประกาศผลการจ ัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย   
สีเขียวเป็นล าดบัท่ี17 ของโลก และถอืเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยใน
แถบเอเชียแปซิฟิก (เอกสารหมายเลข 11-3.2) 
 ส าหรบัผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2554 ยกตวัอย่างเช่น (เอกสารหมายเลข 11-3.3) 

1. การประกาศนโยบายดา้นการจ ัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(EESH Policy) โดยอธกิารบดไีดล้งนามในนโยบายดา้นการจดัการ 
การพลงังาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและอาชีวอนามยั มจธ. เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรทุกคนไดย้ึดถอืและน าไป
ปฏิบัต ิ

2. การพฒันาระบบตน้แบบการใช้พลงังานทดแทนภายในมหาวิทยาลยั โดยการตดิตัง้โซล่าร ์ เซลใน
อาคารอนุรกัษพ์ลงังานตน้แบบที่คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ และที่อาคารวิจยัพฒันาและโรงงานต้นแบบ 
รวมถงึการตดิตัง้ระบบผลติไบโอแก๊สจากขยะเศษอาหารในศูนย์อาหาร มจธ.  

3. พฒันาเครอืข่ายตรวจวัดค่าพลงังานไฟฟ้าโดยใช้มิเตอร ์ไฟฟ้า และส ารวจตรวจวัดพลังงานใน
ระบบแสงสว่างและระบบปรบัอากาศ เพื่อสนับสนุนการอนุรกัษพ์ลงังานอย่างยัง่ยืนภายในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่
ในช่วงด าเนินการตดิตัง้และทดสอบระบบ 

4. จดักิจกรรม Green & Clean Campus 2011 : We Make a Difference และ KMUTT Energy Day 
วันอนุรกัษพ์ลงังาน มจธ. ในธมี “มจธ. รวมใจใช้พลงังานสะอาด เพ่ิมบทบาทลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสร ิมการ
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและพลงังาน การใช้พลงังานอย่างรู ้ค่าและการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อน และจ ัด
กิจกรรมเชิงรุกอย่างต่อเน่ืองให้นักศึกษาและบุคลากรน านโยบายไปสู่การปฏิบัตจิรงิภายในมหาวิทยาลยั  

5. ส่งเสรมินโยบายการเป็น “Walking Campus” ของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา  Cover Way 
และ Walk Way รอบมหาวิทยาลยั ส่งเสรมิการใช้จกัรยานภายในมหาวิทยาลยั และใช้ระบบ  Car Pool ในการ
เดนิทางของนักศึกษาและบุคลากร รวมถงึการพฒันารถโดยสารตน้แบบที่ใช้ไบโอดีเซล ED 95 เพื่อสนับสนุน
นโยบายการใช้พลงังานสะอาดของ มจธ. 
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4. มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม า่เสมอ 
  มจธ. มพีืน้ที่ส่วนกลางของ มจธ. และพืน้ที่ของคณะที่เอือ้และส่งเสรมิต่อการจ ัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ พืน้ที่ส่วนกลางของ มจธ. บรเิวณชัน้ 9 อาคารส านักงานอธิการบดี ใช้จ ัดกิจกรรม  
รดน ้าด าหัวผูบ้รหิารและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเน่ืองในวันสงกรานตเ์ป็นประจ าทุกปี บร ิเวณชั ้น 1 อาคาร
ส านักงานอธกิารบด ีใช้จดักิจกรรมตกับาตร ซึง่จดัเป็นประจ าทุกวันพุธของสปัดาห์ (เอกสารหมายเลข 11-4.1) 
พืน้ที่อเนกประสงคข์องส านักหอสมุดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดเ้ล่นดนตร ี(เอกสารหมายเลข 11-4.2) ตลอดจน
ใช้จดักิจกรรมกลางแจง้ของนักศึกษา ยกตวัอย่างเช่น การจดังานเลีย้ง การประกวดแข่งขันดนตรี การแสดง
ทางวัฒนธรรม เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 11-4.3) 
  ทัง้น้ี ในพืน้ที่ของหน่วยงานระดบัคณะ ก็ไดจ้ดัให้มพีืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสร ิมต่อการจ ัด
กิจกรรม ตวัอย่างเช่น พืน้ที่ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร ์ใช้จดักิจกรรมทางวัฒนธรรมและมีการจ ัดกิจกรรมอย่าง
สม ่ า เ สมอ ยกตัว อย่ างเ ช่ น จ ัด ง านสัป ดาห์ ศิ ลป วัฒนธรรม จ ัดกิ จก ร รมแสดงคว ามจง ร ักภักด ี                          
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เ น่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เน่ืองในวันเฉลิม                   
พระชนมพรรษา 12 สงิหาคม สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ งานแสดงนิทรรศการนักศึกษาในรายวิชา 
General Education (เอกสารหมายเลข 11-4.4) 
 

5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 มจธ. โดยส่วนอาคารและสถานที่มกีารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านกายภาพเพื่อ

ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมคี่าเฉลีย่ 3.65 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 11-5.1) 

และความพงึพอใจของบุคลากรในดา้นการจดัภูมทิัศน์ภายในมหาวิทยาลยั สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มร ื่น มี

บรรยากาศเหมาะกับการเรยีนรูแ้ละการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.63 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 

11-5.2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
11-1.1 รูปภาพกิจกรรมรดน ้าด าหัวผูบ้รหิารและกรรมการสภามหาวิทยาลยั  

11-1.2 รูปภาพกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลยั 

11-1.3 รูปภาพกิจกรรมทอดกฐนิของมหาวิทยาลยั 

11-1.4 รายงานประจ าปี 2555 คณะศิลปศาสตร ์หน้า 60 

11-2.1 รายงานประจ าปี 2554 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 112 (ข้อ 9) 

11-2.2 รูปภาพสภาพแวดลอ้มของ มจธ. 
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11-2.3 รายงานประจ าปี 2554 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 93-95 

11-2.4 รูปภาพบรรยากาศตกแต่งห้องประชุมดว้ยภาพเขียนสนี ้ามนัของคณะศิลปศาสตร ์ 

11-3.1 รายงานประจ าปี 2554 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 33-34 

11-3.2 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. ปี 2554 หน้า 76 

11-3.3 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. ปี 2554 หน้า 77 – 85 

11-4.1 รูปภาพกิจกรรมตกับาตรวันพุธ ณ ชัน้ 1 อาคารส านักงานอธกิารบด ี

11-4.2 รูปภาพพืน้ที่อเนกประสงคส์ านักหอสมุด 

11-4.3 รูปภาพกิจกรรมที่จดัขึ้น ณ สวนสุขภาพ 

11-4.4 ภาพถ่ายโครงการที่ใช้พืน้ที่ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร ์

11-5.1 รายงานประจ าปี 2554 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 112 

11-5.2 รายงานประจ าปี 2554 ส่วนอาคารและสถานที่ หน้า 117 (ข้อ 8) 
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องคป์ระกอบท่ี 7   การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  : ภาวะของผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ         
สภาสถาบนัและผู้บรหิารทุกระดบัของสถาบนันัน้ ๆ หากสภาสถาบนัและผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ เป็นผู้น าที่ดี                       
มธีรรมาภบิาล รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัความกา้วหน้า ดแูลบุคลากรอยา่งด ีเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในการบรหิาร มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหา และก ากบัดูแล ตดิตามผลการด าเนินงานของสถาบนั
ไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง จะท าใหส้ถาบนัเจรญิรดุหน้าอยา่งเรว็ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ์ 

ทีก่ าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั   

มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาสถาบนั 
3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
4. ผู้บรหิารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสนิใจ 

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค ์         

ของสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
6. ผูบ้รหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนั และผู้บรหิารน าผลการประเมินไปปรบัปรุง          

การบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. สภาสถาบนัปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

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 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 2 บทที ่2 

มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการก ากบัดูแล ก าหนดทศิทาง และนโยบายในการ
พฒันามหาวทิยาลยั เพื่อให้ มจธ. มกีารพฒันาและเจรญิก้าวหน้าไปในทศิทางเดยีวกนั โดยได้ปฏบิตัภิารกจิ
ตามพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีพ.ศ.2541 มาตรา 18 อย่างครบถ้วน เช่น 
อนุมตัแิผนด าเนินการและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2557 เมื่อวนัที ่9 
กนัยายน 2554 อนุมตัปิรบัอตัราเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม 2554 อนุมตัหิลกัสูตร 
การปรบัปรุงหลกัสูตร มกีารติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของมหาวทิยาลยั โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และใหม้กีารรายงบการเงนิของหน่วยงานในก ากบัของ 
มจธ. รายงานผลการด าเนินงานของ มจธ. เป็นรายปี ลลล (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) 
 นอกจากนี้ สภามหาวทิยาลยัไดใ้หแ้นวนโยบายและก าหนดกรอบในการพฒันามหาวทิยาลยัในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง พรอ้มทัง้ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้
การประชุม Retreat สภามหาวทิยาลยัเป็นเวทรีะดมสมองของผูท้รงคุณวุฒแิละผูบ้รหิาร การประชุม Retreat 
สภามหาวทิยาลยัก าหนดจดัประชุมปีละ 2 ครัง้ ซึง่เป็นการประชุมนอกเหนือจากการประชุมสภามหาวทิยาลยัที่
ไดก้ าหนดไวต้ามปกต ิในปีงบประมาณ 2554 มกีารประชุม Retreat สภามหาวทิยาลยั 2 ครัง้ดงันี้ 

  Retreat ครัง้ที ่16 วนัที ่14 – 16 มกราคม 2554 ประชุมเรือ่ง วสิยัทศัน์งานวจิยัของ มจธ. โครงการ
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ และ มจธ. ราชบุร ี: แผนการพฒันา-ภาพรวม การจดัการเรยีนการสอน ความ
รว่มมอืกบัชุมชุนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) 

Retreat ครัง้ที ่17 วนัที ่ 18 มถุินายน 2554 ประชุมเรื่อง เป้าหมายของการจดัท าระบบประกนั
คุณภาพและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของ มจธ. และบทเรยีนจากการประชุมสภามหาวทิยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.3) 

นอกจากนี้ สภามหาวทิยาลยั ได้จดัให้มกีารประชุมระดมสมองก่อนการประชุมสภามหาวทิยาลยั
เป็นประจ า เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ของสงัคม และประเทศหรอืเป็น
ประเดน็เกี่ยวโยงเชงินโยบายของ มจธ. โดยเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืภายในมาบรรยาย ใชเ้วลาครัง้ละ
ประมาณ 1 ชัว่โมง ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) 
 ผูท้รงคุณวุฒภิายใน มจธ. จ านวน 8 ครัง้ ดงันี้ 

1. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่139 วนัศุกรท์ี ่15 ตุลาคม 2553 (ระดมสมองครัง้ที ่27) เรื่อง  
“โครงการ มจธ. ราชบุร ี(ครัง้ที ่2)” โดย รศ.ดร. บุญเจรญิ ศริเินาวกุล คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

2. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่140 วนัศุกรท์ี ่12 พฤศจกิายน 2553 (ระดมสมองครัง้ที ่28) 
เรื่อง “วิทยาการการเรยีนรู้และการเรยีนรู้แบบ Constructionism” โดยนางสาวนลิน ตุติยาพึงประเสริฐ          
ครโูรงเรยีนดรณุสกิขาลยั 

3. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 141 วนัศุกร์ที่ 17 ธนัวาคม 2553 (ระดมสมองครัง้ที่ 29)
เรื่อง  “Governance and Financing in Higher Education in Asia” โดย ผศ.ดร.สนัต ิเจรญิพรพฒันา อาจารย์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
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4. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 142 วนัศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 (ระดมสมองครัง้ที่ 30)
เรื่อง “การจดัการเรยีนการสอนตามแนว Constructionism กรณีจนิตวศิวกรรม (Imagineering) : วศิวกรรม
ส าหรบัสงัคมบรกิาร โดย ผศ.ดร. บณัฑติ ทพิากร รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา 

5. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่143 วนัศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม 2554 (ระดมสมองครัง้ที ่31)
เรือ่ง “แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) โดย รศ.ดร.สุวทิย ์เตยี รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ  

6. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 147 วนัศุกรท์ี่ 10 มถุินายน 2554 (ระดมสมองครัง้ที่ 32) 
เรื่อง “Rebranding & Revival University’s Brand” โดย ดร.เดีย่ว กุลพริกัษ์ อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมระบบ
ควบคุมและเครือ่งมอืวดั 

7. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 149 วนัศุกร์ที่ 19 สงิหาคม 2554 (ระดมสมองครัง้ที่ 33)
เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานด้านการพฒันานักศกึษา” โดย รศ.ดร.เชาวลติ ลิ้มมณีวจิติร รองอธกิารบดฝีา่ย
พฒันานกัศกึษา 

8. การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 150 วนัศุกรท์ี่ 9 กนัยายน 2555 (ระดมสมองครัง้ที่ 34) 
เรือ่ง “การจดัการศกึษาส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษใน มจธ.” โดย ดร.ววิฒัน์ เรอืงเลศิปญัญากุล แห่งสถาบนั
การเรยีนรู ้มจธ. 
 ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก จ านวน 1 ครัง้ ได้แก่ การประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 150 วนัศุกรท์ี ่9  
กนัยายน 2554 เรือ่ง “การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย” โดย ดร.ธงชยั  
ชวิปรชีา อดตีผูอ้ านวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
 นอกจากนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยังมีหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการดา้นต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั หรอืตามทีส่ภามหาวทิยาลยัด ารขิึน้ 
ยกตวัอย่างเช่น คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั และคณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร
ระดบัอธกิารบด ีคณบด ีซึง่ท าให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒมิภีาระและบทบาทเป็นอย่างมากใน
การขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัทัง้ในดา้นวชิาการและการบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

ทัง้นี้ ในการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น มจธ. ได้ก าหนดให้มกีารประเมนิการท างานของสภา
มหาวทิยาลยั (การประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยั) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 5 ด้านประกอบด้วย (1) 
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั (2) การก ากบัการประชุมสภามหาวทิยาลยั (3) การ
ท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (4) ความสมัพนัธ์กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในบทบาทของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยั (5) การพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั และมกีาร
แจง้ผลเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการท างานของสภามหาวทิยาลยั ส าหรบัการประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยั
ใน 5 มติ ิมผีลการประเมนิดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5) 

1. มติบิทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.24 คะแนน 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

2. มติกิารก ากบัการประชุมของสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.54 คะแนน ซึง่เป็นค่าระดบั
มากทีสุ่ด 
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3. มติกิารท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัแต่ละท่าน ได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.43 ซึ่งเป็นค่า
ระดบัมากทีสุ่ด 

4. มติคิวามสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ในบทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บั
คะแนนเฉลีย่ 4.63 เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

5. มติกิารพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.32 
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

ทัง้นี้ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจดัใหม้กีารประเมนิตนเองทุกรอบ 3 ปี ตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยองิตามระบบการประเมนิของ Association of Governing Board of 
Universities and Colleges (AGB) ซึง่เป็นโมเดลระบบการประเมนิแบบไตรภาค (Three - Part System) AGB 
ทีเ่ป็น Best Practice 
 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากร            
ทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังาน
และพฒันาสถาบนั 

การด าเนินงานของ มจธ. นัน้ มกีารใช้แผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี และมกีารแปลง
แผนพฒันาระยะยาว 15 ปีนี้ มาสู่แผนกลยุทธ ์5 ปี อย่างไรกต็ามในการจดัท าแผนพฒันาทัง้แผนพฒันาระยะ
ยาวและแผนกลยุทธ์ล นัน้ มจธ. เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเพื่อให้เกดิการเห็นพ้องต้องกนัของ            
ทุกฝ่าย ภายหลงัจากนัน้กน็ ามาแผนดงักล่าวมาถอดเป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีหรอืที ่มจธ. เรยีกว่าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ตามล าดบั โดยในปี 2554 มจธ. เริม่จดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณ
ประจ าปีระยะปานกลางคอืมองไปล่วงหน้าอกี 2 ปี หรอืทีเ่รยีกว่า “แผนด าเนินงานและงบประมาณ 1+2” การ
ขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัโดยผู้บรหิารด้วยการใช้แผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีนัน้ 
ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ มกีารก าหนดทศิทางและนโยบายการด าเนินงานผ่านกลไกการวางแผนกลยุทธ์ล โดย
ผู้บรหิารมกีารถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุกระดบั กลไกที่ มจธ. ใช้ในการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานนี้ มตีัง้แต่ระดบัสภามหาวทิยาลยัลงมาสู่ผู้บรหิารทุกระดบั และจากผู้บรหิารสู่บุคลากรทุก
ระดบั นอกจากนี้ยงัมกีารถ่ายทอดไปสู่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอกีดว้ยกล่าวคอื 

2.1 ระดบัสภามหาวทิยาลยัสู่ผูบ้รหิารโดยผ่านการประชุมนอกรอบ (Retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวทิยาลยักบัผู้บรหิารซึ่งมกีารจดัประชุมเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ เพื่อใช้เป็นเวทใีนการทบทวนการ
ด าเนินงานของ มจธ.ทีผ่่านมา พรอ้มทัง้ระดมสมองในการก าหนดทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สะท้อนว่าสภามหาวทิยาลยั มจธ. เป็นผู้น าในการใช้กลไกที่เรยีกว่า             
การประชุม Retreat นี้ เป็นมหาวทิยาลยัล าดบัต้นของประเทศ โดยเริม่มาตัง้แต่ปี 2546 จนกระทัง่ปจัจุบนั                   
ในปีงบประมาณ 2554 มกีารจดัประชุม Retreat จ านวน 2 ครัง้ คอืการประชุม Retreat ครัง้ที ่16 และครัง้ที ่17 
(เอกสารหมายเลข 7.1.2.1 – 7.1.2.2) 

2.2 ระดบัมหาวิทยาลยั การถ่ายทอดนโยบายและทศิทางการพฒันา มจธ. ระหว่างผู้บรหิาร
มหาวทิยาลยักบัผูบ้รหิารหน่วยงานในระดบัคณะ/ส านัก และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน มจธ. ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นกลไก
ปกติ ได้แก่ การประชุมสภาวชิาการ การประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิาร ซึ่งมกีารประชุมประจ า                
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ทุกเดอืน นอกจากนี้  มจธ.ได้มกีารจดัประชุมหรอืที่เรยีกว่าเสวนาสญัจร หรอืการประชุม 6+1 Flagships                
เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2546 ถึงปจัจุบนั โดย มจธ.ได้ใช้การประชุมนี้เป็นกลไกในการสร้างความเขา้ใจ 
สื่อสารแผน และถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานของ มจธ.ไปสู่บุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ กล่าวคอื (เอกสาร
หมายเลข 7.1.2.3) 

2.2.1 ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารคณะ /ส านักและบุคลากรสายวิชาการ                  
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ทีเ่รยีกว่าการประชุม 6+1 Flagships Track I ซึง่ มจธ.ใชก้ารประชุมนี้ ในการสรา้ง
ความเขา้ใจและความเห็นพ้องต้องกนัในทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั โดยเริม่จดัประชุมมาตัง้แต่ปี 2546 
และในปีงบประมาณ 2554 มกีารประชุม 6+1 Flagship Track I 3 ครัง้ คอื ครัง้ที ่25-27 เมื่อวนัที ่20-21 
พฤศจกิายน 2553 เมื่อวนัที ่25-26 กุมภาพนัธ ์2554 และเมื่อวนัที่ 20-21 สงิหาคม 2554 ตามล าดบั โดยการ
ประชุมครัง้ที่ 25 สมัมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของ มจธ.กับการสร้างมหาวิทยาลยัแห่งภูมิภาค
ตะวนัตก” ครัง้ที่ 26 สมัมนาเรื่อง “แผนพฒันาเชงิกลยุทธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่
11 พ.ศ. 2555-2559” และครัง้ที ่27 สมัมนาเรือ่ง “การพฒันาคุณภาพบณัฑติตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง 
มจธ. (KMUTT Qualification Framework : KMUTT QF)”  

2.2.2 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลยันัน้ต้องท าให้บุคลากรทุกฝ่ายมคีวาม
เขา้ใจและท างานไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ บุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นอกีส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการ
ด าเนินงาน จงึมกีารจดัประชุมทีเ่รยีกว่า 6+1 Flagships Track II เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการและ
บริหารได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ และได้ร ับการถ่ายทอดแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารระดับ
มหาวทิยาลยัและระดบัคณะ/ส านัก และท างานไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
ยังมีการรวมกัน เ ป็นกลุ่ ม เครือข่ าย  7  กลุ่ ม  อาทิ เครือข่ ายด้านวิเคราะห์แผนและงบประมาณ                               
ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านบรหิารงานพสัดุ ด้านบรหิารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมกันท างานของ
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมหาวทิยาลยั (ส านักงานอธกิารบด)ี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในต่าง  ๆ                   
ทัง้  คณะ ส านกั สถาบนั เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนั ช่วยกนัแก้ปญัหาในการท างาน โดยมกีารประชุมกนัใน
แต่ละกลุ่มเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามมหาวทิยาลยัเล็งเหน็ความส าคญัของการท างานและการแก้ไขปญัหา
รว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีต่อ้งท างานประสานกนั มจธ. ไดต้ัง้คณะท างานขึน้มาเรยีกว่า “คณะท างานโครงการ 
6+1 Flagships Track II (สายสนับสนุนและสายวชิาการ)” เพื่อก ากบัและผลกัดนัใหม้กีารท างานของกลุ่ม
เครอืขา่ยดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง  

2.2.3 มจธ. ให้ความส าคญัแก่นักศึกษาปจัจุบนั ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บณัฑติของ
มหาวทิยาลยั จงึท าใหเ้กดิการประชุม 6+1 Flagships Track III ซึง่เป็นการประชุมร่วมกบัระหว่างผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีซึง่ประกอบดว้ย นกัศกึษา ศษิยเ์ก่า ผูป้กครอง และผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อใชเ้ป็น
กลไกในการก าหนดทศิทางการพฒันาโดยเฉพาะด้านการจดัการศกึษา รวมทัง้การตดิตามผลการด าเนินงาน    
อกีดว้ย การประชุม 6+1 Flagships ทัง้ 3 Tracks นี้จดัเป็นประจ าสลบักนัไปทุก 2-3 เดอืน/ครัง้  
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้
สามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับคุลากรในสถาบนั 
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 การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจ าเป็นต้องมกีารก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการท างานเป็น
ประจ าและต่อเนื่องในทุกระดบั ทัง้ในระดบัสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั คณะ /ส านัก การก ากบัและตดิตาม
การท างานโดยสภามหาวิทยาลยัจะมกีารประชุมประจ าเดือนของสภามหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัต้อง
รายงานผลการด าเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมายเป็นระยะ ๆ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) 
นอกจากนี้ ยงัมกีารประเมนิผลการด าเนินงานของอธกิารบดี โดยสภามหาวทิยาลยัทุก 6 เดอืน ส าหรบักลไก
การติดตามการด าเนินการในระดบัคณะ/ส านักทุก 6 เดอืน โดยให้คณบดหีรอืผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั
รายงานต่ออธกิารบดแีละทมีผู้บรหิาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2) นอกจากนี้มกีารติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและการจดัซือ้จดัจา้งในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.3) 

นอกจากนัน้ มจธ. ยงัมกีารจดัท าการประเมนิผลแผนกลยุทธ์ระยะครึง่แผนล (ด าเนินการเสรจ็แล้ว)
สิ้นสุดแผนล (อยู่ระหว่างการจดัท ารายงาน) ของแผนกลยุทธ์ล ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2550-2554 เพื่อน าผลการ
ประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงแผนกลยุทธล์ ฉบบัที ่10 และใชส้ าหรบัการจดัท าแผนกลยุทธล์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 
2555-2559 ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3) 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

 การท างานของ มจธ.นัน้ มกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ และใหอ้ านาจใน
การตัดสินใจในฐานะที่เป็นผู้แทนของบุคลากรหรอืผู้แทนหน่วยงานภายใน (ไม่นับบุคลากรที่มฐีานะเป็น
ผูบ้รหิารของหน่วยงานภายในระดบัต่าง ๆ ซึ่งมบีทบาทหน้าที่ (Authority) ตามต าแหน่งนัน้ ๆ) อาท ิมจธ. 
แต่งตัง้คณะท างาน หรอื คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการงบประมาณ ซึ่งมบีุคลากรจากคณะ /ส านักและ
ผู้แทนที่มาจากสภาวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย               
โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมกีารปรบัเปลีย่นทุก 2 ปี (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัได้มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั โดย มจธ. ได้จดัให้มกีารถ่ายทอดความรู้ทัง้จากบุคคลภายนอกและ
บุคลากรภายในของมหาวทิยาลยัเป็นประจ า โดยผ่านการประชุมทีเ่รยีกว่าการประชุม 3 Forums ซึง่ประกอบ
ไปดว้ย Strategic Forum (ดา้นกลยุทธ)์ R&D Forum (ดา้นวจิยัและพฒันา) และ Management Forum (ดา้น
บรหิารจดัการ) การประชุมเหล่านี้จะเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง  ๆ ดงักล่าวขา้งต้น 
(เอกสารหมายเลข 7.1.5.1) เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักวจิยั และบุคลากรสายสนับสนุนไดม้โีอกาส
พฒันาและรบัรูค้วามรูห้รอืแนวปฏบิตัใิหม่ ๆ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อการท างานในหน่วยงาน นอกจากนี้  ใน
กลุ่มผู้บรหิารระดบัมหาวทิยาลยัซึ่งมกีารประชุมเป็นประจ าทุกสปัดาห์นัน้  ในการประชุมบางครัง้มกีารเชญิ
บุคคลภายนอกเพื่อมาใหค้วามรู ้โดยบุคลากรทีม่ใิช่ระดบัผูบ้รหิารสามารถเขา้ร่วมฟงัเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูไ้ด้ รวมทัง้การจดัการความรูข้อง มจธ. ซึ่งมคีณะท างานในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัคณะ/ส านัก ก็มี
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การจดัความรู้ มกีารถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรต่าง ๆ มกีารถ่ายทอดบทเรยีนเพื่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ด ี
(Best Practice) ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน ทัง้นี้เพื่อผลกัดันใหก้ารท างานของมหาวทิยาลยับรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้(เอกสารหมายเลข 7.1.5.2) 

 

6. ผูบ้ริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 

การท างานของ มจธ. เป็นไปตามแผนกลยุทธล์ 5 ปี ซึง่มกีารถอดเป็นแผนปฏบิตักิารหรอืแผน
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายการท างานตามภารกจิหลกั 4 ดา้น 
หรอืตามผลผลติหลกั (5 ผลผลติตามเอกสารงบประมาณ) มกีระบวนการด าเนินงานในแต่ละภารกจิ และมรีะบบ
การท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารตดิตามและการประเมนิงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าและมกีารน าผลทีไ่ดจ้าก
การประเมนิมาปรบัปรุงการท างานให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานของ  มจธ. ในช่วงที่ผ่านมามี
ประสทิธผิลเชงิเปรยีบเทยีบดขีึน้ตามล าดบั (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1 - 7.1.6.2)  

6.2 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ มจธ.นัน้ มกีระบวนการบรหิารจดัการงานประจ าทีเ่หมาะสม

เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพดยีิง่ขึ้น มจธ. จดัให้มกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดความซ ้าซ้อนการงาน 
และมกีารทบทวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้เกดิ Productivity Improvement (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.3) อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัมกีารจดัการงบประมาณภายใน มจธ.ที่เรยีกว่างบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Based Budgeting System: PBBS) ดงัปรากฏตวัอยา่ง คณะวศิวกรรมศาสตร ์(เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.4)  

6.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  
 การบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัโดยค านึงถึงหลกัการตอบสมองนัน้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี

ความส าคญัต่อการพฒันาการท างานให้ดขีึน้ ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้พยายามจดัท าระบบงานโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยใหง้านบรกิารของมหาวทิยาลยัรวดเรว็ขึน้ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.5) เช่น มกีารจดัการ
บรกิารนกัศกึษาเป็นแบบ One Stop Service หรอืใหบ้รกิารแบบออนไลน์เพิม่มากขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวก
และสามารถส่งมอบงานให้เร็วยิง่ขึ้น อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลยัให้หน่วยงานท า Service Level 
Agreement เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานที่ให้บรกิารทุกระดบั ด าเนินการปรบัปรุงและพฒันางานตนเองให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น และสิ่งนี้สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า หน่วยงานผู้ให้บริการสามารถส่งมอบงาน                   
โดยค านึงถึงหลกัการตอบสนองให้แก่ผู้รบับรกิารตามประกาศข้อตกลงระหว่างกนัว่าจะมรีะยะเวลาในการ
ใหบ้รกิารทีแ่น่นอนตามทีผู่ร้บับรกิารคาดหวงัได ้(เอกสารหมายเลข 7.1.6.6) 

6.4  หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability)  
การบรหิารมหาวทิยาลยัมกีารแบ่งภาระรบัผดิชอบในแต่ละประเภทของบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจน 

โดยมมีาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) เป็นตวัก ากบัว่าบุคคลใดมหีน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบเป็น
อยา่งไร นอกจากนี้บุคลากรแต่ประเภทกม็กีารก าหนดภาระงานขัน้ต ่า อาท ิมกีารก าหนดภาระงานอาจารยไ์ว ้5 
ดา้น ไดแ้ก่ การสอน วชิาการ บรหิาร งานบรกิารอื่น ๆ และการหาทรพัยกร ซึง่อาจารย ์1 และอาจารย ์2 ต้อง
สอนอย่างน้อยรอ้ยละ 60 ของภาระงานทัง้หมด ในขณะทีอ่าจารย ์3 และอาจารย ์4 ต้องสอนอย่างน้อยรอ้ยละ 
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50 ของภาระงานทัง้หมด เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 7.1.6.7) โดยกระบวนการก็ต้องมกีารประเมนิผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดอืนและ 12 เดอืน โดยมกีารน าผลการประเมนิเพื่อประกอบการเลื่อนขัน้เงนิด้วย ส าหรบั
ผูบ้รหิารทุกระดบัไดแ้สดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตามแผนการด าเนินงานทีไ่ดท้ าข้อตกลงไวก่้อนเขา้
รบัต าแหน่ง ซึง่มรีะบบและกลไกในการประเมนิผลการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน เช่น มกีารประเมนิทุก 6 และ 
12 เดอืน เช่นกนั (เอกสารหมายเลข 7.1.6.8) นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัมสี่วนในความรบัผดิชอบต่อชุมชุนรอบ 
ๆ พื้นที่ที่มหาวทิยาลยัให้บรกิาร เช่น ในบรเิวณ มจธ. บางขุนเทยีน มจธ. ราชบุร ีหรอืที่เรยีกว่าศูนยบ์รกิาร
ทางการศึกษาราชบุรี ได้มีส่วนไปท างานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ในการพัฒนาครู ในด้านการสอนวิชา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น อกีทัง้ มหาวทิยาลยัได้เข้ามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการ
หลวง โครงการในพระราชด าร ิทัง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.9) 

6.5 หลกัความโปร่งใส (Transparency)  
มจธ. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส่ โดยมีกลไกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการท างานและสามารถ

ตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยขอ้มูลให้ทุกคนหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ อาท ิมกีารน ามตหิรอืผลการประชุม
เผยแพร่โดยการแจง้เวยีนในระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั หรอืเผยแพร่มตทิีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัใน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต (เอกสารหมายเลข 7.1.6.10)  ในการปฏบิตังิานทุกดา้น มจธ. มหีน่วยตรวจสอบภายในทีท่ า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบต่าง ๆ ซึง่จะรายงานตรงต่อ
สภามหาวทิยาลยั นอกจากนี้  มจธ.ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.11) โดยมกีรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธาน ท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัทัง้ด้านการเงนิ การบรหิารความเสี่ยง หรอือื่น ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย นอกจากนี้ 
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึง่เป็นหน่วยตรวจสอบภายนอกท าหน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิ และการ
ใชจ้า่ยงบประมาณของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบต่าง ๆ ดว้ย  

6.6 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  
การด าเนินงานหลกั ๆ ของ มจธ.โดยเฉพาะการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทศิทางการพฒันา

มหาวทิยาลยั อาท ิการจดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี และการท าแผนกลยุทธ ์5 ปี ทัง้นี้เพื่อให้
บุคลากรทุกระดบัและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามสี่วนร่วมและท าให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Ownership) 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.12) รวมถงึการจดัประชุมทีเ่รยีกว่า 6+1 Flagships Track ต่าง ๆ โดยให้บุคลากร               
ทุกฝา่ย และทุกระดบัเขา้มามสี่วนรว่มแสดงความเหน็ไดโ้ดยไม่ปิดกัน้   

6.7 หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
องคก์รสงูสุดทีม่อี านาจในการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยั คอื สภามหาวทิยาลยัซึง่มอี านาจในการ

ก ากบัดูแลงานด้านวชิาการ การเงนิและงบประมาณ และด้านบุคลากร ในการบรหิารโดยอธกิารบดี มกีาร
กระจายอ านาจการบรหิาร อาท ิการเงนิและงบประมาณ รองอธกิารบดแีต่ละท่านมอี านาจการอนุมตัิในวงเงนิที่
ไม่เท่ากนัตามที่อธกิารบดมีอบอ านาจให้ ซึง่มคี าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.13) 
กล่าวคอื รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร สามารถอนุมตัไิดใ้นวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ในขณะรองอธกิารบดี
ฝ่ายแผนและสารสนเทศอนุมตัไิด้ในวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท นอกจากนี้หวัหน้าหน่วยงานระดบัต่าง ๆ เช่น 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 9 บทที ่2 

คณบด ีผูอ้ านวยการส านกั/สถาบนัและผูอ้ านวยการส่วนงานในดา้นต่าง ๆ กม็อี านาจในการอนุมตัไิด ้โดยมกีาร
ระบุวงเงนิอยา่งชดัเจน 

6.8 หลกันิติธรรม (Rule of Law)  
มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาล มฐีานะเป็นนิติบุคคลจดัตัง้โดยพระราชบญัญัติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 ทีใ่หม้หาวทิยาลยัเป็นสถาบนัทางวชิาการและวชิาชพี
ชัน้สงู มวีตัถุประสงคใ์หก้ารศกึษา ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู ท าการสอน วจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม รเิริม่ ปรบัแปลง ถ่ายทอด พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.14) ดงันัน้การปฏบิตัภิารกจิของมหาวทิยาลยัจงึจ าเป็นต้องยดึหลกันิตธิรรม คอื การปฏบิตัิ
ตามหลกัของกฎหมาย โดยมสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการก ากบัดูแล ซึง่การเป็นมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรฐั มหาวทิยาลยัจะมอีิสระในการบรหิารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวชิาการ ด้านบุคคล และด้าน
การเงนิและงบประมาณ โดยในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2541 มกีาร
ระบุอ านาจและหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะไวอ้ย่างชดัเจน โดยให้
มอีธกิารบดเีป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุด และรบัผดิชอบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัและในการบรหิารกจิการ
มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบัต่าง ๆ ดงันัน้เพื่อให้มหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานภายในต่าง ๆ ด าเนินงานได้อย่างราบรื่น มจธ. จงึจ าเป็นต้องก าหนด ระเบยีบ ข้อก าหนด หรอื
ขอ้บงัคบั อาท ิด้านบุคคลมขีอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล เป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของมหาวทิยาลยั หรอื ด้านการเงนิและงบประมาณ มขี้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารการเงนิและทรพัย์สนิของ
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 และ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2553 (เอกสารหมายเลข 7.1.6.15) นอกเหนือจากการปฏบิตัิงาน
ตามหลกันิตธิรรมแล้ว มจธ. ยงัจดัท าหลกัปฏบิตัดิ้านจรรยาบรรณองคก์รเพื่อให้บุคลากร มจธ. ประพฤตแิละ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งการบทบาทและหน้าทีข่องตนเองและเป็นทีย่อมรบัขององคก์ร 

6.9 หลกัความเสมอภาค (Equity)  
มจธ. บรหิารจดัการดว้ยหลกัของความเสมอภาค อาท ิการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ทัง้ในเรือ่งถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิความเชื่อศาสนา ภาษา เพศ สภาพทางกายหรอืสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมถงึการศกึษาและการฝึกอบรม ซึง่ มจธ. ใหค้วามเสมอภาคในโอกาส (Equity of Opportunity) ไดแ้ก่ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.16) 

6.9.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาสมัครงานที่มีคุณสมบัต ิ
ประสบการณ์ และพื้นฐานความรูต้ามที่ก าหนดไว้มสีทิธไิด้รบัการพจิารณาอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่มกีาร    
กดีกนั อนัเน่ืองจากฐานะ เพศ ผวิ ความเชื่อหรอืศาสนา   

6.9.2 ความเสมอภาคในเรือ่งค่าตอบแทน ดว้ยหลกัทีว่่า “งานเท่าเดมิ เงนิเท่ากนั” ซึง่ มจธ.ได้
ก าหนดให้มบีญัชเีงนิเดอืนหลากหลายแยกตามประเภทต าแหน่ง โดยค านึงถงึราคาตลาด การบรหิารผลงาน 
และคุณลกัษณะในการปฏบิตัิงานของพนักงานแต่ละประเภทให้คล่องตวัยิง่ขึ้น รวมทัง้สะท้อน ค่างานของ
ต าแหน่งในแต่ละประเภทไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และสามารถแขง่ขนัได ้

6.9.3 ความเสมอภาคทีใ่ห้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคกนั โดยใช้ระเบยีบที่เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัในด้านการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล อาท ิการวางแผนก าลงัคน การก าหนดเงนิเดอืน
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ค่าจ้างและค่าตอบแทน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน                 
การเลื่อนต าแหน่ง การโอนหรอืย้าย ขวัญและวินัย การพ้นจากงาน สวสัดิการ รวมทัง้มหีลกัปฏิบตัิด้าน
จรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) เพื่อใหบุ้คลากร มจธ. ประพฤตแิละปฏบิตังิานได้อย่างเหมาะสม 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.17) อาทิ มจธ. มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน              
ไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะเป็นขา้ราชการ หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั โดย มจธ.ก าหนดเกณฑภ์าระงานที่เท่ากนั
และประเมนิผลด้วยเกณฑเ์ดยีวกนัในบุคลากรที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั เช่น สายวชิาการซึ่งประกอบด้วย อาจารย ์
และนักวจิยั อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรมหาวทิยาลยัคดิว่าผลการประเมนิไม่มคีวามเป็นธรรม มหาวทิยาลยั
เปิดโอกาสให้มกีารสอบถามได้และผู้บงัคบับญัชาต้องชี้แจง ทัง้นี้ มจธ. มคีณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกขซ์ึ่ง
ได้รบัการแต่งตัง้จากสภามหาวิทยาลยัโดยกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธาน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.18) ท าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมาจากค าสัง่หรือผลการประเมินของ
มหาวทิยาลยั 

6.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ในการด าเนินงานของ มจธ. อาท ิการจดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยั ทัง้ระยะยาว (KMUTT 

Roadmap 2020) และระยะปานกลาง (แผนพฒันาหรอืแผนกลยุทธ ์5 ปี) ของ มจธ. ยดึหลกัการก าหนด       
ทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคตด้วยหลกัฉันทามต ิโดยใช้กระบวนการจดัท าแผนล ให้ผู้ที่มสี่วนได้
ส่วนเสยีและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัจากภายในและภายนอกเขา้มามสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิความเหน็พอ้ง
ตกลงร่วมกนั โดยใช้การประชุมระดมสมองที่จดัขึน้ในหลายระดบั ยกตวัอย่างเช่น ระดบัผู้บรหิาร ระดบัคณะ 
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และกองต่าง ๆ หรอืน าไประดมสมองในการประชุม Retreat ระหว่างผู้บรหิาร
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัก่อน ๆ เพื่อรบัฟงัความเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้จงึจดัท า
แผนล เพื่อน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ ตามล าดับ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.19 – 
7.1.6.20)  
 

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนั และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรบัปรงุการบริหารงานอย่างเป็นรปูธรรม 

สภามหาวทิยาลยัมกีารประเมนิผลการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกลไก 
การประชุมประจ าเดอืนของสภามหาวทิยาลยั การประชุม retreat และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
อธกิารบด ี(เอกสารลบั) เป็นตน้ ในกลไกเหล่านี้  สภามหาวทิยาลยัจะมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะทัง้ทีเ่ปิดเผย
และเป็นความลับ (กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี) ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารได้น า
ขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัไปปรบัปรงุการบรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม ดงัตวัอยา่งเช่น  

 การพฒันาทกัษะในการเรยีนรูข้องนักศกึษาเพื่อพฒันาบณัฑติที่มคีุณภาพ ซึ่งมหาวทิยาลยัได้
ด าเนินการผ่านกลไกการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น การศกึษาตามโครงการกลุ่มวชิา General Education 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.1) กระบวนการเรยีนการสอนเชงิรุก (Active Learning) และการเรยีนรูจ้ากการ
เชื่อมโยงความรู้ในห้องเรยีนและการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการและชุมชน (Work Integrated 
Learning, WIL) (เอกสารหมายเลข 7.1.7.2) 
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 การพฒันาเพื่อสร้างระบบคุณภาพทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั โดยการเริม่ต้นให้ความรู้
พืน้ฐานดา้นกลไกการบรหิารจดัการทีม่คีุณภาพต่อผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.1.7.3) 

 การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนนักศกึษาส าหรบัพืน้ทีก่ารศกึษาบางมดเนื่องมาจาก
ข้อสงัเกตเรื่องความหนาแน่นของจ านวนนักศึกษาที่มเีป็นจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการโดย
ปรบัปรุงพืน้ทีเ่พื่อสนับสนุนการรยีนรู้ และการด าเนินชวีติ เช่น Learning Space (เอกสารหมายเลข 7.1.7.4) 
การปรบัปรงุโรงอาหารมหาวทิยาลยั การพจิารณาบรเิวณอนุญาตด าเนินการรา้นอาหารย่อยและรา้นสะดวกซือ้ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.5)  

 การพัฒนาโครงการศูนย์ให้บริการทางการศึกษาราชบุรีโดยการสร้างความมสี่วนร่วมของ
ผูบ้รหิารขององคก์รภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่ (เอกสารหมายเลข 7.1.7.6)  

อยา่งไรกต็ามการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัในหลายกรณีมสิามารถด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในแต่ละรอบของปีงบประมาณหรอืปีการศกึษาได ้และมกัจะปรากฏว่าเป็นการด าเนินการที่มี
ความต่อเนื่อง และอาจจะปรากฏผลในทางปฏบิตัทิี่ขา้มสมยัของอธกิารบดแีต่ละท่าน ดงันัน้การพจิารณาการ
ท างานตามตัวบ่งชี้นี้อาจจะต้องพิจารณาในมิติของความต่อเนื่ องของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                      
ซึง่สามารถพจิารณาตดิตามไดจ้ากรายงานเอกสารสรุปผลงานของอธกิารบดเีมื่อหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 
(เอกสารหมายเลข 7.1.7.7) และมตสิภามหาวทิยาลยั รวมทัง้รายงานการประชุม Retreat ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.1.1.1 พระราชบญัญตั ิมจธ. พ.ศ.2541 หน้า 7-8 
7.1.1.2 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภา มจธ. ครัง้ที ่16 
7.1.1.3 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภา มจธ. ครัง้ที ่17 
7.1.1.4 รายงานระดมสมองสภามหาวทิยาลยั 
7.1.1.5 กรอบการประเมนิสภามหาวทิยาลยั 
7.1.2.1 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภา มจธ. ครัง้ที ่16 
7.1.2.2 บทสรปุผูบ้รหิารการสมัมนาสภา มจธ. ครัง้ที ่17 
7.1.2.3 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 115 – 117 
7.1.3.1 ตวัอยา่งรายงานการตดิตามผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลยั (รายงานผลปี 2554)  
7.1.3.2 ตารางก าหนดวนัรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/ส านกัทุก 6 เดอืน 

 
7.1.3.3 การตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณและการจดัซือ้จดัจา้งในการประชุมคณะกรรมการประสาน  

งานบรหิาร ประจ าปีงบประมาณ 2554  
7.1.3.4 รายงานการประเมนิผลแผนพฒันาเชงิกลยุทธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี   
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ฉบบัที ่10 ระยะครึง่แผน (พ.ศ. 2550-2552) 
7.1.4.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงบประมาณ   
7.1.5.1 ตวัอยา่งรายงานการประชุม 3 ฟอรัม่  
7.1.5.2 รายงานผลการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู ้ปีงบประมาณ 2554 (ทัง้เล่ม)  
7.1.6.1 รายงานการประเมนิ PART ของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.1.6.2 รายงานการประเมนิ PART ของ มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554  
7.1.6.3 ตวัอยา่งรายงานการประชุมเกีย่วกบัเรือ่ง Productivity Improvement  
7.1.6.4 แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) ประจ าปีงบประมาณ 2554 ของคณะวศิวกรรม 

ศาสตร ์ 
7.1.6.5 ระบบสารสนเทศทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนหรอืการบรหิาร (ACIS) หรอืระบบการลงทะเบยีน

ออนไลน์ 
7.1.6.6 ตวัอยา่ง SLA ของหน่วยงาน  
7.1.6.7 คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นวชิาการ พ.ศ. 2548 
7.1.6.8 ตวัอยา่งรายงานผลการด าเนินงาน 6 เดอืน 12 เดอืน ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.1.6.9 รายงานมหาวทิยาลยักบัชุมชน ประจ าปี 2554 (ทัง้เล่ม) 
7.1.6.10 ตวัอยา่งมตกิารประชุมสภามหาวทิยาลยั  
7.1.6.11 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
7.1.6.12 แผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว 15 ปี หรอื Roadmap 2020 หน้า 39 – 40  
7.1.6.13 ตวัอยา่งค าสัง่มอบอ านาจการอนุมตัเิงนิของผูบ้รหิาร 
7.1.6.14 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 หน้า 2 หมวดที ่1 บท

ทัว่ไป มาตรา 7  
7.1.6.15 ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 และฉบบัที ่2 พ.ศ.

2553 
7.1.6.16 เอกสารเกีย่วกบัโอกาสความเสมอภาคในดา้นบุคคล  
7.1.6.17 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Core of Conduct) 
7.1.6.18 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์รอ้งทุกข ์
7.1.6.19 แผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุร ีหน้า 79-90  
7.1.6.20 แผนกลยทุธ ์มจธ. ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 หน้า 76-78 
7.1.7.1 หลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education) 
7.1.7.2 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 170 - 177 
7.1.7.3 เอกสารการตารางการประชุม สมัมนาเชงิปฏบิตักิารและดูงานของโครงการพฒันาระบบคุณภาพ

ของมหาวทิยาลยั 
7.1.7.4 รปูภาพพืน้ที ่Learning Space 
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7.1.7.5 ตวัอยา่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารทรพัยส์นิ 
7.1.7.6 สรปุการประชุม PMO ราชบุร ีครัง้ที ่3/2554 
7.1.7.7 รายงานผลการด าเนินงานของอธกิารบด ีมจธ. ในรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  : การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
   

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : มาตรฐานการอุดมศกึษาขอ้ที ่3 ก าหนดใหส้ถาบนัมกีารสรา้งและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งต้องมกีารจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรยีนรู้ โดยมกีาร
รวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นสถาบนัซึง่กระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบนัเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทัง้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะ
ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศกึษามคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสุด กระบวนการในการบรหิารจดัการความรูใ้น 
สถาบนั ประกอบดว้ย การระบุความรู ้การคดัเลอืก การรวบรวม การจดัเกบ็ความรู้ การเขา้ถงึขอ้มูล และการ
แลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรูภ้ายในสถาบนั 
การก าหนดแนววธิปีฏบิตังิาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ความรูใ้นสถาบนัใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ

สถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านการผลติบณัฑติและด้านการวจิยั

อยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

4. มกีารรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ในข้อ 1 ทัง้ที่มอียู่ในตัวบุคคลแต่ละแหล่ง
เรยีนรูอ้ื่น ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิี่ดมีาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผน      

กลยทุธข์องสถาบนัอย่างน้อยครอบคลมุพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 
 ตามแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรพี.ศ.2549-2563 (KMUTT Roadmap 
2020)  ไดก้ าหนดใหม้หาวทิยาลยัสรา้งระบบจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อน าทุนทางปญัญา
ของมหาวทิยาลยัมาสรา้งคุณค่าและส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรูร้ะหว่างบุคลากร เพื่อน า
ความรู้เหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้มกีารด าเนินการตามแผนพฒันามหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสทิธภิาพ มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี(KMUTT Knowledge Committee) ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัล เลขที่ 454/2552 ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบรหิารจดัการความรู ้มจธ. ประกอบดว้ย  

-  รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิารเป็นทีป่รกึษา 
-  ผู้บรหิารความรู้ มจธ. เป็นประธานคณะท างานพรอ้มคณะท างานทมีงานจดัการความรู ้มจธ.  

ดงัเอกสารอา้งองิ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1)  
ทัง้หมดนี้อยู่ภายใต้การท างานของหน่วยงานร่วมกนัหรอืที่เรยีกว่า ทมีงาน KM ซึ่งมเีป้าประสงค์

เพื่อสรา้ง/พฒันา มจธ.ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื คณะกรรมการดงักล่าวไดจ้ดัท าแผนการจดัการ
ความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัโดยก าหนดพนัธกจิเป้าประสงคแ์ละกลยุทธ ์3 ดา้นและมแีผน
ด าเนินงานระยะยาว 10 ปี พ.ศ.2552-2561 ทมีงาน KM ของ มจธ. ไดว้างแผนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 
10 ปีหรอื KM Desire State ทีป่ระกอบดว้ยขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขัน้ 

ขัน้ที ่1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการจดัการความรู ้
ขัน้ที่ 2 แลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้และสรา้งระบบการจดัเกบ็และเผยแพร่ความรู ้จดักจิกรรม KMUTT 

KM Day เพื่อน าเสนอผลงานการจดัการความรูใ้นรอบปีทีผ่่านมา พรอ้มทัง้มอบรางวลัแก่คณะ/ ส านักและ
บุคลากรทีม่คีวามทุม่เทกบัการจดัการความรู ้

ขัน้ที ่3 เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร จากฐานความรูข้องมหาวทิยาลยัได้ 
ขัน้ที่ 4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนความรู้จากฐานความรู้ของมหาวทิยาลยัได้ตาม

ความตอ้งการทุกที ่ทุกเวลา 
 ในการด าเนินงานตามแผนระยะที ่1 (พ.ศ.2552 - 2553) ไดม้กีารจดักจิกรรม KM Kick Off ซึง่มกีาร
แจกเอกสารแผนการจดัการความรูร้ะยะ 10 ปี และจากการเสวนาในคราวเดยีวกนัเมื่อพจิารณาถงึวสิยัทศัน์และ
พนัธกจิตลอดจนงานต่าง ๆ ที ่มจธ. ไดด้ าเนินการอยู่แลว้จงึไดม้กีารสรุปและก าหนดประเดน็ความรูใ้น 3 มติิ
ไดแ้ก่ การผลติบณัฑติ การวจิยั และดา้นการบรหิารซึ่งในสองมติแิรกจะเน้นด าเนินงานทีห่น่วยงานระดบัคณะ  
(อย่างไรก็ตามคณะสามารถก าหนดประเด็นเพิ่มเติมหรือน้อยกว่าได้ตามธรรมชาติของศาสต ร์และการ
ด าเนินงานของคณะ) โดยระดบัมหาวทิยาลยัมบีทบาทในการสนับสนุนสองมติดิงักล่าวในภาพรวมและเน้นมติิ
ดา้นการบรหิารเป็นหลกั ซึง่แต่ละมติมิปีระเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายดงัต่อไปน้ี (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) 
 มิติด้านการผลิตบณัฑิต 

จากแผนพฒันาเชิงกลยุทธ์ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เป้าหมายที่ 1 พัฒนาและปรบัปรุง
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กระบวนการเรยีนการสอน กลยุทธท์ี ่1 ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบใหม่ และเป้าหมายที ่3 การ
สรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ์ กลยุทธท์ี ่3 ส่งเสรมิหลกัสูตรทีม่กีารบูรณาการ
ความรู้เชงิวชิาการทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัทกัษะทางสงัคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์รวมทัง้
ทกัษะชวีติ เป้าหมายของการจดัการความรู้ คอื ให้ทุกคณะมกีารปรบัปรุงการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning รวมทัง้การปรบัปรงุหลกัสูตร ประเดน็ความรูภ้ายใต้มตินิี้ไดแ้ก่ เรื่องแนวคดิการจดัการเรยีนการสอน
ในรปูแบบ Active Learning ในรายวชิาศกึษาทัว่ไปและวธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิา
ศกึษาทัว่ไปอยา่งสรา้งสรรค ์ 
 มิติด้านการวิจยั 
 จากแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เป้าหมายที่ 2 การสรา้งความเป็นเลศิ
ทางด้านวชิาการและวจิยั กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิความสามารถทางวชิาการและวจิยั เป้าหมายของการจดัการ
ความรู ้คอื (1) การจดัอนัดบัสมรรถนะดา้นวจิยัของมหาวทิยาลยัดขีึน้ และ (2) สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ทุกปี โดยมปีระเดน็ความรู ้คอื (1) แนวโน้ม/ทศิทาง/ประสบการณ์การวจิยัในดา้นต่างๆ (2) 
การจดัท า/บรหิารโครงการวจิยั (3) การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา  
    มิติด้านการบริหาร 
    จากแผนพฒันาเชงิกลยุทธฉ์บบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เป้าหมายที ่4 การปรบัโครงสรา้งและการ
บรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัได้จดัท าแผนการจดัการความรูร้ะยะ 10 ปี (2552-2561) ก าหนดเป้าหมายของ 
การจดัการความรู ้คอื เพื่อสรา้ง/พฒันา มจธ. ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื โดยมปีระเดน็ความรู ้คอื 
ประสบการณ์ทีอ่ยูใ่นตวับุคลากรมหาวทิยาลยั  
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจยัอย่างชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 

มจธ. ไดก้ าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัมติ ิ
ต่าง ๆ ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) 

การผลติบณัฑติ : อาจารย ์นกัวจิยั  นกัพฒันาการเรยีนรู ้เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบรายวชิา 
การศกึษาทัว่ไป   

- การวจิยั : อาจารย ์นกัวจิยัและนกัศกึษา 
- การบรหิาร : บุคลากรของมหาวทิยาลยั 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดให้ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ภายในมหาวิทยาลยัมกีารแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่แีละเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด โดยมกีารแบ่งปนั
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในอาจารย ์บุคลากรระดบัปฏบิตักิารและบุคลากรระดบับรหิาร 
 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 17 บทที ่2 

 มิติด้านการผลิตบณัฑิต 
ประเดน็ความรูภ้ายใต้มตินิี้ได้แก่ เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning ใน

รายวชิาศกึษาทัว่ไปและวธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอย่างสรา้งสรรค์
โดยมเีป้าหมายใหม้กีารใช ้Active Learning เป็นกลไกหนึ่งในการเรยีนรู ้ในทุกหลกัสตูร  

การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning ในรายวชิาศกึษาทัว่ไปซึ่งเป็นรายวชิาที่มี
เนื้อหาเน้นดา้น Humanization มลีกัษณะการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเป็น Active Learning ตลอดจนมี
การสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of Practices : CoPs) จงึต้องใช้อาจารยผ์ู้สอนจ านวนมากและ
หลากหลายสาขาในแต่ละวชิา ประธานรายวชิาจงึมหีน้าทีถ่่ายทอดประสบการณ์ในสาระวชิานัน้ตลอดจนจดัการ
ให้มรีูปแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบับรบิทของวชิาและอาจเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมใน
ทุกภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) และมคีวามเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั 

 การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในโครงการ “สมัมนาเชงิปฏบิตัิการ
อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษารายวชิาศกึษาทัว่ไป” ระหว่างวนัที ่10-11 พฤษภาคม 2554 และวนัที ่7-8 
ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) ยกตวัอย่าง เช่น อาจารยว์รงค์ ถาวระ ไดด้ าเนินกจิกรรมกบักลุ่ม
อาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมสมัมนาล ซึง่เป็นการระดมสมองและสรา้งบรรยากาศการท างานร่วมกนัเป็นทมี โดยใชช้ื่อว่า 
“Help me” ท าใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาล เขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาเพิม่มากขึน้ เช่น การ
ช่วยใหผู้เ้รยีนคน้พบศกัยภาพของตนเอง การช่วยใหผู้้เรยีนบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และการพฒันาคุณลกัษณะ
หรอืความสามารถเฉพาะดา้นใหก้บัผูเ้รยีน 

 การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “GE KMUTT Roadmap” ในวนัที ่24  
กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.3) ซึง่เป็นการเปิดเวทใีห้อาจารยผ์ูส้อนวชิาศกึษาทัว่ไปไดม้โีอกาส
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และพจิารณาก าหนดแนวทางการจดัการเรยีนการสอนกระบวนวชิาศึกษาทัว่ไปให้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น  

(1)  สรา้งทางเลอืกใหก้บันักศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบการเรยีนการสอนที่แตกต่างกนั ยกตวัอย่าง
เช่น รายวชิา GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า ซึง่ปจัจุบนัจดัการเรยีนการสอน 15 สปัดาห ์
อาจจะปรบัเป็น Zero-based Lecture นกัศกึษามาลงเรยีนรายวชิานี้จะไม่มกีารบรรยาย แต่จะใหฝึ้กปฏบิตั ิโดย
ใหทุ้นนกัศกึษากลุ่มละ 20,000 บาท ไปลงทุนสรา้งธุรกจิภายในระยะเวลา 3 เดอืน เมื่อครบก าหนด อาจารยจ์ะ
ประเมนิผล ถา้กลุ่มใดขาดทุน ผลประเมนิเป็น F ส าหรบักลุ่มทีพ่ฒันาหรอืบรหิารไดด้ ีกจ็ะได ้A   

(2)  มกีารบรูณาการกจิกรรมนกัศกึษากบัการเรยีนการสอนล การสอบรว่มกบัโครงงานของภาค 
เพื่อเทยีบโอนคะแนนหรอืเกรด ทัง้นี้รายวชิาทีน่ักศกึษาจะน าโครงงานมาเทยีบโอนควรจะเป็นรายวชิา GEN ที่
สอนในชัน้ปีสงู เช่น รายวชิา GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า เนื่องจากนักศกึษาไดผ้่านการ
เรยีนในรายวชิา GEN อื่นๆ มาทัง้หมดแลว้ ก่อนจะลงรายวชิานี้  

 การถ่ายทอดแนวคดิ/ประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  
“คณาจารยผ์ูน้ าการเปลีย่นแปลง : การจดัการเรยีนการสอนแบบ Problem Based Learning และ ระบบ Peer 
Coaching” ระหว่างวนัที ่19-20 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.4) โดยส านักวชิาศกึษาทัว่ไปไดเ้ชญิ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิเช่น รศ.ประภาภทัร นิยม อาจารย์สุรพล ธรรมร่มด ีและทมีคณาจารย์จากสถาบนัอาศรมศลิป์ 
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รวมทัง้ ผศ.ดร.นายแพทยพ์สินธ์ จงตระกูล จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมสนทนากบัอาจารยท์ี่เข้าร่วม
อบรม ซึง่ท าใหท้ราบว่าระบบ Peer Coaching เป็นกระบวนการเรยีนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน เป็นลกัษณะของ
การใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของผูท้ีป่ระสบปญัหาโดยตรง หรอืผูท้ีป่ระสบปญัหากบัผูท้ีม่คีวามสามารถ 
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อใชว้างแผนในการเรยีนรูแ้ละพฒันาปรบัปรงุการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  ส าหรบั
การเรยีนการสอนแบบ PBL นัน้ ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรยีนต้องมมีาก่อน โดยปญัหาจะเป็น
ตวักระตุ้นหรอืน าทางให้ผู้เรยีนต้องไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบค าตอบของ
ปญัหานัน้ กระบวนการหาความรูด้ว้ยตนเองน้ีท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการแก้ปญัหา (Problem Solving Skill) 
ได้อย่างแท้จรงิ  ไม่ใช่การสอนเน้ือหาบางส่วนก่อน จากนัน้ก็ทดลองให้นักเรยีนแก้ปญัหาเป็นกลุ่มย่อย แล้ว
อาจารยผ์ูส้อนกบ็อกว่า “ฉนัสอนแบบ PBL” ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิอยา่งมาก  
-   วธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปอย่างสรา้งสรรค์ 

 ในโครงการ “สมัมนาเชงิปฏบิตัิการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษารายวชิาศึกษาทัว่ไป ” 
ระหว่างวนัที ่10-11 พฤษภาคม 2554 และวนัที ่7-8 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) ดงักล่าวขา้งต้น 
นอกจากความสามารถร่วมกนัท างานเป็นทมีและมคีวามเขา้ใจถงึแนวคดิหลกัในการเรยีนการสอนของรายวชิา
ได้เป็นอย่างดแีล้ว อาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มกิจกรรมยงัสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมและสร้างสรรค์
กจิกรรมบนฐานของการเรยีนรูอ้ย่างมศีกัยภาพอกีดว้ย  

 การเรยีนรู้เทคนิคการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างสร้างสรรค์ของอาจารย์ในวชิาศึกษา
ทัว่ไป เช่น  
 (1) วชิา GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking) ได้จดันิทรรศการเรื่อง 
“กาแฟ” เมื่อวนัที ่20-30 มถุินายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5) เพื่อประกอบการเรยีนการสอนในหวัขอ้ 
“Starbuck” และเป็นการสรา้งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากการบรรยายในชัน้เรยีน ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
การสมัผสักบัของจรงิ และนิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่นักศกึษา เรื่อง “Hi-So” เมื่อวนัที ่22-26 สงิหาคม 2554 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.6) ส าหรบัประกอบการเรยีนการสอนในหวัขอ้ “Fashion” เพื่อจุดประกายความคดิ
รเิริม่ให้นักศึกษาเกิดการเรยีนรู้ศิลปะการถ่ายภาพแฟชัน่ และเป็นการสร้างเสรมิกิจกรรมการเรยีนรู้อย่าง
สรา้งสรรค ์นอกเหนือจากการบรรยายในชัน้เรยีน  

(2) วชิา GEN 241 ความงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) ไดจ้ดักจิกรรม “การสรา้งภมูทิศัน์ทีส่รา้ง 
โดยเสยีง” (Soundscape) บรเิวณหอ้งสมุดโดยการจดัคอนเสริต์ขนาดเล็ก (Mini Concert in the Library II) 
เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม – 15 กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.7) ซึ่งเป็นการท างานร่วมกนัระหว่าง
นักศกึษา มจธ. และมหาวทิยาลยัศลิปากร รวมทัง้บุคลากรสองมหาวทิยาลยัและศลิปินรบัเชญิ เพื่อเชื่อมโยง
การเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากการบรรยายในชัน้เรยีนและกจิกรรมภายนอกชัน้เรยีนเขา้ด้วยกนั และการจดักจิกรรม 
GEN 241 Day “วนัความงดงามแห่งชวีติ” เมื่อวนัที ่9-16 กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.8)  และ
กจิกรรม “16 เรือ่งราวกบัความงดงามแห่งชวีติ” เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์– 2 มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.9) เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการเรยีนรู้ของรายวชิา โดยจดัให้มกีารแสดงผลงานระหว่างการเรยีนของ
นกัศกึษา และการแสดงความสามารถพเิศษของนกัศกึษา เช่น การแสดงละคร การเล่นดนตร ีและการรอ้งเพลง
ฉ่อย เป็นตน้ 
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 มจธ. ยงัมวีธิกีารและเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอื่นๆ ดงันี้ 
 การเรยีนการสอนแบบ Active Learning ในรายวชิาอื่นๆ เช่น MTH 111 Calculus I และ MTH 

112 Calculus II โดยกระตุ้นใหน้ักศกึษาสนใจและมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้ท าใหน้ักศกึษามคีวามกระตอืรอืรน้
ในการเรยีนการสอน กล้าแสดงออก ซกัถาม เรยีนรูไ้ด้ตามศกัยภาพของตนเอง และมคีวามมัน่ใจในการเรยีน
มากขึ้นเป็นล าดบั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.10) นอกจากนี้ยงัมกีารทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ
ใหก้บันกัศกึษาปรญิญาตรอียา่งต่อเนื่องเพื่อใหน้ักศกึษาทราบถงึความสามารถทางภาษาองักฤษของตนเองใน
ทุกช่วงการศึกษาที่ มจธ. และ มจธ.สามารถน าผลสอบไปใช้ในการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา
ภาษาองักฤษใหก้บันักศกึษา ตลอดจนก าหนดเกณฑก์ารรบันักศกึษาเขา้ศกึษาต่อที ่มจธ.ในอนาคต (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.11)  อกีทัง้เริม่ม ี “โครงการเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานวชิาคณิตศาสตรส์ าหรบันักศกึษาใหม่” 
เพื่อให้นักศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตรอ์ย่างต่อเนื่อง และ มจธ.น าผลมาใช้ในการ
พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนในภาคเรยีนปกตต่ิอไป (เอกสารหมายเลข 7.2.3.12)  
 มจธ. ไดส้รา้งความตระหนักในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ดา้นการเรยีนการสอนใหก้บัคณาจารย์
และผูเ้กีย่วขอ้งโดยน าแนวคดิ ความรูแ้ละประสบการณ์ จากการศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัทีม่นีวตักรรมการสอน
และการบรกิารดา้นการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิามาเป็นแบบจ าลองในการพฒันาโครงสรา้งหลกัสูตรแบบ
บูรณาการส าหรบันักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของ KMUTT QF ซึ่งเน้นผลลพัธ์การเรยีนรู ้
(Learning Outcome Education) โดยไดจ้ดัแสดงนิทรรศการและเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์ เรื่อง “Change 
or Die: Rethink our teaching for graduates quality improvement” เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2555 (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.13)  และเริม่มกีารศกึษา Technology Tools ที่ดแีล้วน าไปอบรม/ถ่ายทอดให้กบัผู้สอนได้
น าไปใชส้นับสนุนการเรยีนการสอนเพื่อน าไปสู่ Active Learning ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เช่น สถาบนัการเรยีนรูค้น้หาวธิกีารเรยีนรู/้ถ่ายทอด ส านกัคอมพวิเตอรอ์ านวยความสะดวกดา้น Infrastructure 
รวมทัง้มสีภาพแวดลอ้ม เช่น หอ้งเรยีน ทีเ่หมาะสม  
 ในการจดัท าหลกัสูตรซึง่จะเปิดสอนที ่มจธ.ราชบุรี เป็นหลกัสูตรทีถู่กออกแบบใหม้กีารบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และมรีายวชิาเป็น active learning โดยนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาจากหลกัสูตร
ดงักล่าวจะเป็นบณัฑติทีม่/ีเป็น creativity and innovation, global citizen, market mentality, culturally aware 
และ lifelong learning ดงันัน้กลุ่มอาจารยท์ีด่ าเนินการร่างหลกัสูตรจ าเป็นต้องถ่ายทอดความรูข้องตน และท า
ความเขา้ใจศาสตรอ์ื่นเพื่อสงัเคราะห์ module ที่ท าให้นักศกึษาได้เลอืกเรยีนและเป็นบณัฑติที่มคีุณลกัษณะ
ตามทีต่อ้งการ 
 มิติด้านการวิจยั 
 การแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูน้อกเหนือจากรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัด าเนินงานอยู่แลว้ คอื ระบบ
พี่เลี้ยง (เอกสารหมายเลข 7.2.3.14) และระบบอาจารยน์ักวจิยั พี่เลี้ยงเสรมิ ที่เน้นการส่งเสรมิด้านวชิาการ 
วจิยั และบรกิารอุตสาหกรรม ซึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเสรมิด้านวชิาการได้มกีารก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการเป็นพีเ่ลีย้งอาจารยน์กัวจิยัดงัเอกสารขา้งตน้  
  มจธ. ยงัจดัให้มกีารประชุม เสวนา และฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒทิัง้จากภายในและ
ภายนอกเพื่อใหเ้กดิการบรูณาการความรูเ้พื่อสรา้งงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์และตอบประเดน็ความรูด้า้นการวจิยั
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ทีร่ะบุในขอ้ 1 ดงัต่อไปนี้   
-  การประชุม 3 forums มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละมมุมองใหมก่บับุคลากร (ผูบ้รหิารในทุก

ระดบั/นกัวจิยั/ผูส้นใจ) ของมหาวทิยาลยัโดยเน้นดา้นยุทธศาสตร ์การจดัการ และดา้นการวจิยัและพฒันา โดย
ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายจากวทิยากรภายนอก และเพื่อใหก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ไดใ้ชรู้ปแบบทีเ่ป็นกนัเองคอื luncheon talk โดยอภปิราย/ระดมสมอง 1 ช.ม. จดัใหค้รอบคลุมทุกดา้นในทุก
เดอืน (3 ครัง้/เดอืน) ส าหรบัปีการศกึษา 2554 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหลายประเดน็ที่เป็นประโยชน์ทัง้
ทางตรงและทางออ้มต่องานวจิยัของคณาจารย ์วทิยากรทีไ่ดร้บัเชญิมทีัง้จากภายในและภายนอก ตวัอย่างเช่น 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "เบือ้งหลงัหุ่นยนตไ์ทยสู่แชมป์โลก" 9 มถุินายน 2554 โดย ดร.ถวดิา มณีวรรณ์ 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.15) รองผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยั สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ส าหรบัการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “ทศิทางพลงังานโลกกบัหนทางพลงังานไทย” ในวนัที ่1 มนีาคม 2555  ไดเ้ชญิ
วทิยากรจากภายนอก คอื คุณวรวทิย์ ข าขนิษฐ์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัทอิตาเลยีนไทย เพาวเวอร ์
จ ากดั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.16) ส าหรบัหวัข้อการบรรยายจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่ได้
กล่าวถงึในเอกสารฉบบัน้ี แสดงไวใ้น (เอกสารหมายเลข 7.2.3.17) 

ในการจดัท า/บรหิารโครงการวจิยั  มจธ. ได้จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ต่างๆ โดยเชญิ
วทิยากรผูท้รงคุณวุฒทิัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น   
 - การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหวัข้อ "การเขยีนบทความให้ได้ลงตพีมิพ์ในวารสารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย"ี 23 มถุินายน 2554 โดยคุณฉัตรชยั เครอืเสนา รองประธานชมรมนักเขยีนและผู้จดัท าหนังสอื
วทิยาศาสตร ์(เอกสารหมายเลข 7.2.3.18) 
 - การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหวัขอ้ "งานวจิยัสไตล์เซเว่น" 26 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.19) 

ส าหรบัประเดน็ความรูก้ารบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้เช่น 
    - การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “IP And How It Matters To You” 17 พฤษภาคม 2555 โดย
วทิยากรซึง่เป็นตวัแทนสทิธบิตัรจาก Marks & Clerk ประเทศสงิคโปร ์(เอกสารหมายเลข 7.2.3.20) 
 มิติด้านการบริหาร      
 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นมตินิี้มกีารด าเนินงานสองลกัษณะไดแ้ก่การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงทีไ่ด้
จากการปฏบิตังิานจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ภายในและภายนอก และการสรา้งความคุ้นเคยกบั KM ของบุคลากร     
การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

- การเสวนา มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้โีครงการ “เสวนาเครอืข่ายกลุ่มทรพัยากรบุคคล” โดยจดัใหม้ี
การเสวนาหวัขอ้ต่างๆ ประมาณเดอืนละครัง้ร่วมกบับุคลากรของมหาวทิยาลยัที่สนใจในหวัขอ้เรื่องต่างๆ ที่
ประกาศล่วงหน้า (เอกสารหมายเลข 7.2.3.21) เพื่อกระตุน้การเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลีย่นวธิี
ปฏบิตังิาน และหาแนวทางการแก้ไขปญัหาร่วมกนัด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการดงักล่าว
สามารถใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรไดด้กีว่าการศกึษาดว้ยตนเองจากคู่มอื  

- การประชุมแสดงความคิดเห็น ( forum)  มจธ.ได้จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จาก
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ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัในโครงการ 3 forums ส าหรบัในปีการศกึษา 2554 มหีวัขอ้ที่
เกี่ยวกับการบริหาร เช่น “การจดัการข้อมูลเพื่อการจดัสรรทรพัยากรและการประกันคุณภาพของระบบ
อุดมศกึษา ประเทศองักฤษ” 29 กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข7.2.3.22) โดย ผศ.ดร.สนัต ิเจรญิพรพฒันา 
รองคณบดฝี่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.  และ "ฤาการศึกษาไทยจะไร้ทางเยยีวยา 
มุมมองปญัหาการศกึษาไทยผ่านระบบการศกึษาไทย" 23 กุมภาพนัธ์ 2555 โดย ดร.สริพฒัน์  ประโทนเทพ 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เอกสารหมายเลข  
7.2.3.23) 

- มจธ. ยงัไดจ้ดังานวนัการจดัการความรู ้(KM Day) โดยมกีารจดัเวทแีบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โดยได้เชญิ รศ.ดร.ศกัรนิทร ์ภูมริตัน อธกิารบด ีผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร รองอธกิารบดฝี่ายพฒันาการศกึษา 
และ รศ.ดร.เชาวลติ ลิม้มณวีจิติร รองอธกิารบดฝี่ายพฒันานักศกึษา มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในหวัขอ้ “ภาพฉาย
การพฒันา มจธ. ในทศวรรษหน้า” ในวนัที ่15 กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.24) 

- เรื่องราวต่างๆ ที่ถูกเขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากวกิฤตอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.25)   

- การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การพฒันาทกัษะการวิเคราะห์และการพฒันาระบบงานเชิง
ปฏิบตัิการ” ให้กับบุคลากรระดบัการจดัการที่มีศักยภาพเพื่อให้มกีารปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ด าเนินงาน และมคีวามเขา้ใจในวธิกีารค้นหาปญัหาในภาระงานประจ าและกระบวนการแก้ปญัหา การอบรม
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยาย ระยะเวลา 15 วนั ตัง้แต่วนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์– 30 มนีาคม 
2555 และในช่วงที่ 2 จะเป็นการท าวจิยั ระยะเวลา 6 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน - 30 กนัยายน 2555  
ตวัอย่างหวัขอ้การวจิยั เช่น รปูแบบการจดัการเงนิงบประมาณที่มปีระสทิธภิาพของคณะวทิยาศาสตร ์เกณฑ์
การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรนานาชาตใินคณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ. (เอกสารหมายเลข 7.2.3.26) 
   -  โครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The NAS – New Academic Staff) เริม่ด าเนินการ
เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2554 โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นครมูอือาชพี มทีกัษะดา้นการวจิยั 
มจีติสาธารณะ และรูจ้กั มจธ. อาจารยแ์ละนักวจิยัซึ่งเขา้ร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 6 เดอืน จ านวน 19 
คน ได้รบัการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บับุคลากรซึ่งเขา้ร่วมโครงการด้วยกนัเองรวมทัง้วทิยากรที่มี
ประสบการณ์ในเรือ่งต่างๆ เช่น “อ.ทีป่รกึษา..... ใช่ว่าแค่คนเซน็ชื่อ” “การมจีติอาสาในการใหบ้รกิารวชิาการแก่
สงัคม” “กจิกรรม RA Forum Cluster”  และโครงการ รุ่นที่ 2 จ านวน 28 คน ได้ด าเนินการเมื่อวนัที่ 10 
พฤษภาคมคม 2555 (เอกสารหมายเลข 7.2.3.27) 

ส าหรบัลกัษณะการสรา้งความคุน้เคยเรือ่ง KM ใหแ้ก่บุคลากรมกีารจดัท าในหลายรปูแบบ เช่น เมื่อ
วนัที ่15 กนัยายน 2554 จดักจิกรรม “โสเหล่” ซึง่เป็นภาษาอสีานหมายถงึการท า socialization ไปพรอ้มๆ กบั
การเรยีนรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่ตวัเองสนใจหรอืเป็นภารกิจที่รบัผดิชอบเน้นบรรยากาศเป็น
กันเอง และสามารถน าหลกัการ KM ไปประยุกต์ เพื่อพัฒนางานประจ า โดยบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัจ านวน 13 คน จากหน่วยงานระดบัคณะ ส านัก สถาบนั จ านวน 10 หน่วยงาน หวัข้อการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ อาท ิ“การเตบิโตของการเรยีนรู้” โดย ดร.อาบทพิย ์ธรีวงศ์กจิ “หอ้งเรยีนบนยอด
ดอย” โดย ดร.ประพงษ์ ปรชีาประพาฬวงศ ์“Thinking ไมต่ิง๊ต๊อง” โดยนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์(เอกสาร
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หมายเลข 7.2.3.28) 
 นอกจากนี้ยงัมกีารจดัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในระดบัคณะ หรอืความร่วมมอื
ระหว่างคณะและมหาวทิยาลยั โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุ่มทมีงานจดัการความรู้ (KM team morning talk) 
ยกตัวอย่างเรื่อง พื้นท่ีการเรียนรู้  (Learning Space) ซ่ึงมีการด าเนินงานท่ีภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์นอกจากท าให้เกิดพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของแล้ว ยงัเป็นการ
ส่งเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และยงัมเีอกสารรายงานผล “การรวบรวมขอ้มูลชุมชนนัก
ปฏบิตัิ (CoPs)” ภายในหน่วยงาน “การตดิตามผลการจดัการความรูภ้ายในหน่วยงาน” (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.29)  
  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดให้ในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลแต่ละ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

จากที่มีการแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ตามขอ้ 3 ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้งักล่าวมกีารจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) โดยแยกเป็นมติดิา้นต่างๆ ดงันี้ 

มิติด้านการผลิตบณัฑิต 
เอกสารประกอบโครงการและรายงานสรุปโครงการ “สมัมนาเชงิปฏบิตัิการอาจารย์ผู้สอนและ

อาจารยท์ีป่รกึษารายวชิาศกึษาทัว่ไป” ทัง้นี้เนื่องจากการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปตามหลกัสูตรใหม่
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มลีกัษณะการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ในเชงิของ
เนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลากหลายสาขา กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบ  Active 
Learning ตลอดจนมกีารสรา้งชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practices : CoPs) ใหเ้กดิขึน้ในรายวชิา 

ในภาคการศกึษาที ่1/2554 มกีารเปิดสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด 6 รายวชิาดงันี้ คอื 
1. GEN 101 : พลศกึษา  Physical Education  (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
2. GEN 111 : มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ  Man and Ethics of Living             

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
3. GEN 121 : ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา  Learning and Problem Solving Skills    

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
4. GEN 231 : มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ  Miracle of Thinking  (หลกัสตูรปกต)ิ 
5. GEN 241 : ความงดงามแห่งชวีติ  Beauty of Life  (หลกัสตูรปกต)ิ 
6. GEN 351 : การบรหิารจดัการยคุใหมแ่ละภาวะผูน้ า  Modern Management and Leadership    

(หลกัสตูรปกต)ิ  
ในภาคการศกึษาที ่2/2554 มกีารเปิดสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด 5 รายวชิาดงันี้ คอื 
1. GEN 101 : พลศกึษา Physical Education (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
2. GEN 111 : มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ  Man and Ethics of Living  

(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
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3. GEN 121 :  ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปญัหา Learning and Problem Solving Skills  
(หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 

4. GEN 231 : มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ  Miracle of Thinking  (หลกัสตูรปกต)ิ 
5. GEN 241 : ความงดงามแห่งชวีติ  Beauty of Life  (หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต)ิ 
นอกจากนี้ยงัไดส้รปุประเดน็ความรูถ้งึแนวทางในการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปในเวบ็ไซต์ส านักงานวชิา

ศกึษาทัว่ไป (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) 
ส าหรบัวชิา MTH 111 Calculus I และ MTH 111 Calculus II อาจารยผ์ูส้อนได้บนัทกึการ

ด าเนินงานไว้อย่างละเอียดชดัเจนเป็นระบบ สามารถเป็นแนวทางในการด า เนินงานของวชิาอื่นๆ ได้  ส่วน
หลกัสูตรซึ่งจะเปิดสอนที่ มจธ.ราชบุรี ในระยะต่อไปเป็นหลกัสูตรที่ถูกออกแบบให้มพีลวตั การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูต้ลอดจนทุกความเหน็ไดถู้กบนัทกึไวอ้ย่างละเอยีด ในอนาคตผูท้ีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมจดัท าหลกัสูตรในตอนต้น
จะสามารถเขา้ใจถงึหลกัการและเหตุผลของเนื้อหาใน module/รายวชิาทีเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ ณ ขณะนัน้
เพื่อประโยชน์ในการจดัท า/ปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนึ่งๆ ต่อไป  

มิติด้านการวิจยั 
การรวบรวมความรู้ในประเด็นความรู้ต่างๆ ได้รวบรวมในรูปแบบวีดีทัศน์ไว้ที่ส านักหอสมุด

ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน มจธ. ได้เรยีนรู้ด้วยตัวเองโดยข้อมูลถูกน าเสนออยู่บนเว็บไซต์ KM 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) 
                 มิติด้านการบริหาร 

- เครอืข่ายนักบรหิารงานบุคคล มกีารเผยแพร่เอกสารในแต่ละหวัข้อที่มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ผ่านทางระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมเครอืข่ายและบุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถ
ศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดต้ลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) รวมไปถงึการจดัท าเวบ็ไซต์การจดัการความรู้
ของ มจธ.  

- การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการประชุม 3 forums มกีารจดัเกบ็ไวท้ีเ่วบ็ไซต์ KM จดหมายข่าวการ
จดัการความรู ้มจธ. ทัง้ในรปูแบบเอกสารและอเีมล ์(เอกสารหมายเลข 7.2.4.4) 

- การจดัท าหนังสอืซึง่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ทีถู่กเขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากวกิฤต
อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 การเผยแพร่เอกสารและวดีทีศัน์ของงานวนัจดัการความรู ้(KM Day) นอกจากนี้
ยงัไดส้รปุประเดน็ความรูถ้งึแนวทางในการสอนงานในเวบ็ไซต ์KM และสถาบนัการเรยีนรู ้

- เอกสารรายงานการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพฒันาทกัษะการวเิคราะห์และการพฒันา
ระบบงานเชงิปฏบิตักิาร” ภายใตห้วัขอ้ต่างๆ อยูร่ะหว่างด าเนินการ  

 

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจริง 

จากทีม่กีารแบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละจดัใหม้กีารจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) ตามขอ้ 4 แลว้ ไดม้กีารน าความรู ้ทกัษะดงักล่าวทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีา
ปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ ยกตวัอยา่งเช่น 
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1. ด้านการผลิตบณัฑิต   
  ไดม้กีารจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ในทุกหลกัสูตรและทุกระดบั ตวัอย่างทีเ่หน็
ไดช้ดัในระดบัปรญิญาตร ีคอื การจดัการศกึษาในรายวชิาศกึษาทัว่ไปในภาคการศกึษาที ่1-2/2554 (เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.1) และในการเสวนาโครงการ KM สายวชิาการ “เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นเทคนิคการสอน 
การวดัประเมนิผล (Active Learning)” เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 อาจารย์ ดร.เกษรา วามะศิร ิและ      
ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร ได้ร่วมถอดบทเรยีน/ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากประสบการณ์ตรงของการเรยีน 
การสอนแบบ Active Learning ในวชิา CHM 211 Organic Chemistry I และ CPE 200 Signals and 
Systems ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนวชิา MTH 111 Calculus I และ MTH 111 Calculus II นับเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวปฏบิตัทิีด่สีามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิส าหรบัวชิาอื่นๆ ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2.5.2) 
 2.  ด้านการวิจยั   
 นกัวจิยั มจธ. ไดรู้แ้นวทางในการตพีมิพผ์ลงานในวารสารระดบันานาชาต ิโดยในปี 2554 (ขอ้มลู
เดอืนมกราคม-ตุลาคม 2554) มบีทความทีเ่ผยแพร่ในวารสารนานาชาติ/ภูมภิาค 340 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 
7.2.5.3) ซึ่งเมื่อเทยีบกบัปี 2553 ในช่วงเวลาเดยีวกนั มบีทความที่เผยแพร่จ านวน 221 เรื่อง (เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.4) เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และในการจดัอนัดบั Scimago Institutes Rankings (SIR) 
World Report 2012 ซึง่เป็นการจดัอนัดบัสมรรถนะดา้นวจิยัของสถาบนัวจิยัต่างๆ ทัว่โลกรวมทัง้มหาวทิยาลยั
และสถาบนัวจิยัเฉพาะทาง (เช่น การแพทย ์สาธารณสุข) ของทัง้ภาครฐัและเอกชน ปรากฎว่า มจธ. ไดร้บัการ
จดัอนัดบัสมรรถนะดขีึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2011 ดงัตาราง 
 

Year World Rank Region Rank Country Rank 

2011 1605 419 7 

2012 1293 336 6 
 

 ทัง้นี้มหาวทิยาลยัของไทยทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเรยีงตาม 6 ล าดบัแรกมดีงันี้ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ 6) มจธ. (เอกสารหมายเลข 7.2.5.5)  
 นอกจากจ านวนผลงานวจิยัตีพมิพ์แล้วยงัมผีลงานที่ยื่นขอสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร จ านวน 237 
ชิน้ ซึง่เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2553 ที่มกีารยื่นขอ 213 ชิ้น คดิเป็นรอ้ยละ 11.26 จากจ านวนดงักล่าวคดิเป็น
สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนแลว้จ านวน 55 ชิน้ เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาจ านวน 15 ชิน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 37.5 (สงูกว่าทีต่ ัง้เป้าหมายไวใ้หเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5) (เอกสารหมายเลข 7.2.5.6)  

3. ดา้นบรหิาร 
- เครอืข่ายนักบรหิารงานบุคคล  มกีารน าวธิกีาร ขัน้ตอน การเตรยีมเอกสารในการด าเนินการ

ในเรือ่งต่างๆ ไปใชใ้นวางแผนการปฏบิตังิานเพื่อพฒันาตนเองตามเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี 
- แนวคดิและความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากที่ประชุม 3 forums ถูกน ามาใช้ในการ

วางแผนและการบรหิารจดัการของหน่วยงาน  
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- การจดักจิกรรมการจดัการความรูข้องหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.2.5.7) 
- แนวคดิ ประสบการณ์ และการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นโครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ 

(The NAS) ถูกน ามาใชใ้นการเป็นครมูอือาชพี ท างานวจิยั ใหบ้รกิารวชิาการ และรูจ้กั มจธ.    
- จากการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น เรื่อง “การเตบิโตของการเรยีนรู้” และ “หอ้งเรยีนบนยอด

ดอย” เป็นตวัอยา่งและถูกน ามาใชใ้นการวางแผนพฒันาตนเองและการช่วยเหลอืสงัคม  
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.2.1.1 แผนการจดัการความรู ้มจธ. ระยะ 10 ปี (2552-2561)  
7.2.1.2 แผนการจดัการความรูจ้ าแนกตามประเดน็ความรู ้ปี 2553  
7.2.3.1 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 29 
7.2.3.2 เอกสารโครงการ “การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ี่ปรกึษารายวชิาศกึษา

ทัว่ไป” เมือ่วนัที ่10 -11 พฤษภาคม 2554 และ 7 - 8 ตุลาคม 2554 
7.2.3.3 เอกสารโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “GE KMUTT Roadmap” วนัที ่24 กนัยายน 2554 
7.2.3.4 เอกสารโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “คณาจารยผ์ูน้ าการเปลีย่นแปลง: การจดัการเรยีน

การสอนแบบ Problem Based Learning และระบบ Peer Coaching” เมือ่วนัที ่19-20 ตุลาคม 
2554  

7.2.3.5 เอกสารโครงการการจดันิทรรศการเรือ่ง “กาแฟ” เมือ่วนัที ่20-30มถุินายน 2554 
7.2.3.6 เอกสารโครงการการจดันิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่นกัศกึษา เรือ่ง “Hi-So” เมือ่วนัที ่22-26 

สงิหาคม 2554 
7.2.3.7 เอกสารโครงการการจดัคอนเสริต์ขนาดเลก็ (Mini Concert in the Library II) เมือ่วนัที ่11 

สงิหาคม – 15 กนัยายน 2554 
7.2.3.8 เอกสารโครงการการจดักจิกรรม GEN 241 Day “วนัความงดงามแห่งชวีติ” เมือ่วนัที ่9-16 

กนัยายน 2554 
7.2.3.9 เอกสารโครงการการจดักจิกรรม “16 เรือ่งราวกบัความงดงามแห่งชวีติ” เมือ่วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์

– 2 มนีาคม 2555 
7.2.3.10  โครงการ KM สายวชิาการ 
7.2.3.11 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจธ. 
7.2.3.12 โครงการเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานวชิาคณิตศาสตรส์ าหรบันกัศกึษาใหมข่อง มจธ. 

 
7.2.3.13 เอกสารโครงการจดัแสดงนิทรรศการและเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์ เรือ่ง “Change or Die: 

Rethink our teaching for graduates quality improvement” เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2555 
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7.2.3.14 เอกสารรายงานการประชุมสภาวชิาการ ครัง้ที ่10/2553  
7.2.3.15 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "เบือ้งหลงัหุ่นยนตไ์ทยสู่แชมป์โลก" วนัที ่9 มถุินายน 2554 โดย 

ดร.ถวดิา มณวีรรณ์  
7.2.3.16 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “ทศิทางพลงังานโลกกบัหนทางพลงังานไทย” วนัที ่1 มนีาคม 

2555 โดยคุณวรวทิย ์ข าขนิษฐ ์ 
7.2.3.17 ตารางสรปุหวัขอ้และวทิยากรในการบรรยายพเิศษของทีป่ระชุม 3 forum  
7.2.3.18 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "การเขยีนบทความใหไ้ดล้งตพีมิพใ์นวารสารวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย"ี วนัที ่23 มถุินายน 2554 โดยคุณฉตัรชยั เครอืเสนา 
7.2.3.19 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ "งานวจิยัสไตลเ์ซเว่น" วนัที ่26 มกราคม 2555 
7.2.3.20 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “IP And How It Matters To You” วนัที ่17 พฤษภาคม 2555 

โดยวทิยากรซึง่เป็นตวัแทนสทิธบิตัรจาก Marks & Clerk ประเทศสงิคโปร ์
7.2.3.21 เสวนาเครอืขา่ยการบรหิารทรพัยากรบุคคล มจธ. ประจ าปี 2554 

(http://www.hrd.kmutt.ac.th/news/HRD/hr%20network.pdf) 
7.2.3.22 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “การจดัการขอ้มลูเพื่อการจดัสรรทรพัยากรและการประกนั

คุณภาพของระบบอุดมศกึษา ประเทศองักฤษ” วนัที ่29 กนัยายน 2554 โดย ผศ.ดร.สนัต ิเจรญิ
พรพฒันา 

7.2.3.23 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ “ฤาการศกึษาไทยจะไรท้างเยยีวยา มมุมองปญัหาการศกึษาไทย
ผ่านระบบการศกึษาไทย" วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2555 โดย ดร.สริพฒัน์  ประโทนเทพ  

7.2.3.24 เอกสารโครงการ KM Day วนัที ่15 กนัยายน 2554  
7.2.3.25 บทความทีเ่ขยีนขึน้เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากวกิฤตอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 
7.2.3.26 โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การพฒันาทกัษะการวเิคราะหแ์ละการพฒันาระบบงาน

เชงิปฏบิตักิาร” ใหก้บับุคลากรระดบัการจดัการทีม่ศีกัยภาพเพื่อปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการ
ด าเนินงาน  

7.2.3.27 โครงการพฒันาบุคลากรใหมส่ายวชิาการ (The NAS – New Academic Staff) – เวบ็ไซตส์ถาบนั
การเรยีนรู ้

7.2.3.28 โครงการโสเหล่ วนัที่ 15 กนัยายน 2554 
7.2.3.29 เอกสารโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุ่มทมีงานจดัการความรู ้(KM team morning talk) 
7.2.4.1 เวบ็ไซตส์ านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
7.2.4.2   เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู ้มจธ. http://km.kmutt.ac.th/ 
7.2.4.3 ระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั - ก าหนดการเสวนาเครอืขา่ยนกับรหิารงานบุคคล มจธ. 

7.2.4.4 จดหมายขา่ว KM  

7.2.5.1  ตวัอยา่งหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป 

7.2.5.2 โครงการ KM สายวชิาการ 

7.2.5.3 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 50 
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7.2.5.4 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 54 
7.2.5.5 เวบ็ไซต ์http://www.scimagolab.com , http://www.scimagoir.com 
7.2.5.6 หนงัสอืรายงานประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรหีน้า 59 
7.2.5.7 ตวัอยา่งการจดัท า KM ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

http://science.kmutt.ac.th/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Item

id=397 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจที่
สอดรบักบันโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกบัทุกหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบทีใ่ช้งานไดท้ัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผนและการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารทุกระดบั เพื่อการปฏบิตังิานตามภารกจิทุกด้านของบุคลากร เพื่อการตดิตามตรวจสอบและประเมนิ
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั ทัง้นี้ ระบบดงักล่าวต้องมคีวามสะดวกในการใช้
งานโดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ช ้
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอย่างน้อยตอ้ง

ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
1. มีแผนนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

นับแต่ปี 2543 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ (กระทรวง ICT) ก าหนดให้มหาวทิยาลยัล มกีาร
จดัท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยันัน้ ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รบัผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั ไดจ้ดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยั
เพื่อในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ดงันี้ 

1. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2543-2545 
2. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2547-2549 
3. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2550-2554 

(เอกสารหมายเลข 7.3.1.1) 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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4. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2555-2559 
(เอกสารหมายเลข 7.3.1.2) 
 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัหรอืแผน ICT นัน้จะประกอบดว้ยแผนปฎบิตังิาน
ตามภารกจิของส านักคอมพวิเตอร ์ซึ่งรบัผดิชอบดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสารสนเทศ และการใหบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้ง ภายใตก้รอบของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาไวต้ามแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
  

2.                                 
    ICT          

7.   .                              
( . .)

8.                       
            ( . .)

1.                       
                    

                            

4.                          

5.   .              
                

6.                           
                           

9.                           
                          ( . .- . .)

10.   .                          
                                    
       (       –  . .   . .   . .  . .)

11.                                              
/                                            

 (       –  . .   . .   . .  . .)

12.                                      
                                                

           
1.         
2.                
3.                          
4.                  

            
1.     ICT          
2.                            Globalization
3.                                  
                      
4.                                (      )

3.           SWOT

No

Yes

Yes

No

0.         

 
 

 ขัน้ตอนการจดัท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั 
 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่ งในภารกิจหลักด้านไอซีทีที่มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญ สนับสนุนเพื่อให้มีระบบที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมความต้องการและรองรับการพัฒนา
มหาวทิยาลยัในทุกด้าน ท าให้ระบบสารสนเทศมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าการพฒันาระบบ
สารสนเทศต้องควบคู่ไปกบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั เนื่องจากระบบสารสนเทศเป็นการใชร้ะบบฐานขอ้มูล
เพื่อการบรหิารจดัการและการตดัสนิของมหาวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัก าหนดวสิยัทศัน์และยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามภารกิจ บรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรไ์ว ้4 ยทุธศาสตร ์ซึง่จะสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทดา้นไอซที ีดงัตารางที ่1 
 แมว้่าจะมกีารจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน แต่ในเรื่องของเทคโนโลยสีารสนเทศเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลย ีปจัจยัทีเ่ป็นองคป์ระกอบในการตดัสนิใจ เช่น นโยบายของผู้บรหิาร ความพรอ้มของหน่วยงานทัง้
ดา้นก าลงัคน ดา้นการเงนิ กม็ผีลกระทบต่อแผนแมบ่ททีก่ าหนดไวอ้ยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้ท าใหใ้นบางโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนแม่บทมกีารปรบัเปลี่ยนเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของผูใ้ชง้านระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยัในปจัจบุนั 
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ตารางท่ี 1  :  ความสมัพนัธร์ะหว่างยทุธศาสตร ์ICT ของมหาวิทยาลยั กบั แผนงาน/กิจกรรมในแผน ICT ของส านักคอมพิวเตอร ์
 

ยทุธศาสตร ์ICT ของ มจธ. แผนงาน/กจิกรรมในแผน  ICT ของส านกัล 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การบูรณาการโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการ
บรกิารทางการศกึษาทีย่ดืหยุน่และเป็นมาตรฐาน   (Standardize IT infrastructirue and 
Integration for Flexibility education e-Service) 
▪ มุง่เน้นใหข้อ้มลูมคีวามเป็นเอกภาพ สอดคลอ้ง ถูกตอ้ง ตรงกนั เกดิฐานขอ้มลูหลกัทีใ่ช้
รว่มกนั มาตรฐานเดยีวกนั และมกีารก าหนดชัน้ความลบั 

- Master Data (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนวตักรรมทางการศกึษาและสนบัสนุนการ
วจิยัพฒันา (IT for novel Educational and Research Development) 
▪ มุง่เน้นการสรา้งระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารและบรกิารการศกึษาให้
ครอบคลุมอยา่งบรูณาการ รวมถงึการปรบัปรุง แกไ้ข เพิม่เตมิ ระบบสารสนเทศให้
สามารถสนับสนุนงานดา้นการบรกิารวชิาการ ไดจ้ากหลากหลายช่องทาง เพิม่ความ
ยดืหยุ่นและความพงึพอใจทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา  
-  ระบบทีใ่ชจ้ดัการการศกึษาทัง้หมดเริม่ตัง้แต่รบัสมคัร ลงทะเบยีน
เรยีน ตารางสอบ ตดัเกรด ขึน้ทะเบยีนบณัฑติ ศษิยเ์ก่า เป็นตน้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ  
-  ระบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิ บญัช ีจดัซือ้ จดัจา้ง พสัดุ ระบบ
บรหิารจดัการดา้นบุคลากร เงนิเดอืน และงานวจิยั เป็นตน้ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสนบัสนุนการท างาน  
▪ มุง่เน้นใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเตม็ขดีสมรรถนะ 
คุม้ค่า และผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและเกดิวฒันธรรมแห่งการ
เรยีนรูภ้ายในองคก์ร 

- การฝึกอบรม โดยเน้นหน้าทีก่ารท างานเป็นส าคญั เช่น เลขานุการ 
นกับรหิารการเงนิ เป็นต้น 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบั
ระบบงานทีม่คีวามมัน่คง (Entile Security and Reliability of IT Infrastructure)  
▪ มุง่เน้นการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่น มเีสถยีรภาพ 
ครอบคลุมและมัน่คงปลอดภยั 

- จดัซือ้เครือ่งขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
- ปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยไรส้าย 
- ตดิตัง้อุปกรณ์สวทิชส์ าหรบัเครอืขา่ย 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 32 บทที ่2 

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริหารจดัการและ
การเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกนัคณุภาพ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการกจิกรรมด้านการเรยีนการสอน การวจิยัที่เป็นภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั ตลอดจนระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 7.3.2.1) 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา หมายถงึ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน ตามภารกจิของมหาวทิยาลยั    
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่พฒันาขึ้นเพื่อเป็น
ระบบประมวลผลขอ้มลูทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการและการตดัสนิใจของมหาวทิยาลยั  
 ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั ประกอบด้วยระบบเดมิ และระบบที่ได้ร ับการพฒันาขึน้
ใหม่ รวมแลว้กว่า 30 ระบบหลกั แบ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ 20 ระบบ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา จ านวน 11 ระบบ โดยมรีะบบตารางสอน-ตารางสอบเป็นระบบใหม่
ทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อเป็นระบบทีน่ ามาใชท้ดแทนระบบเดมิ 
 มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศใหม่ทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า ระบบ ACIS 2012 เพื่อใชง้าน
แทนระบบเดมิทีม่อีายุการใชง้านกว่า 15 ปี มาแลว้ ดงันัน้ ในปีการศกึษาที ่1/2555 มหาวทิยาลยัไดเ้ริม่
ใชง้านระบบใหมใ่นส่วนของระบบตารางสอน-ตารางสอบและระบบลงทะเบยีนเพิม่-ลด   

สรปุขอ้แตกต่างระหว่างระบบ ACIS เดมิ – ACIS 2012 ในส่วนของระบบตารางสอน-ตาราง

สอบ 

ระบบตารางสอน-ตารางสอบ (เดมิ) ระบบตารางสอน-ตารางสอบ (ACIS 2012) 

- ไมม่รีะบบตารางสอน  

- ระบบตารางสอบ ไมค่รอบคลุมความตอ้งการ

เรือ่งของ การจดักรรมการคุมสอบ    ไมส่ามารถ

เชค็ความซ ้าซอ้นของอาจารย ์, นกัศกึษา , หอ้ง

สอบ ลลล 

- มรีะบบตารางสอน  โดยคณะ/ภาควชิา จดั

ตารางสอนผ่านระบบ เพื่อตรวจสอบมใิหเ้กดิความ

ซ ้าซอ้นในการใช ้หอ้ง นกัศกึษา และอาจารย์

ผูส้อน 

- ระบบตารางสอบ   เป็นการจดัผ่านระบบ โดยมี

ส่วนทะเบยีนและประเมนิผล เป็นหน่วยตัง้ตน้ใน

การป้อนขอ้มลู ลงในระบบ  ซึง่ระบบจะท าการ

ตรวจสอบเรือ่งกรรมการคุมสอบ หอ้งสอบ 

นกัศกึษา  เพื่อมใิหเ้กดิความซ ้าซอ้น 
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หน้าจอจดัตารางสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการใชห้อ้งเรยีนหลงัจดัตารางสอนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ตารางสอนของนกัศกึษาหลงัจดัตารางสอนเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ตารางสอนของอาจารยผ์ูส้อนหลงัจดัตารางสอนเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ 

1. ระบบบญัช ี3 มติ ิ

2. ระบบบุคลากร เงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

3. ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยัและทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

4. ระบบรบัช าระเงนิ 

5. ระบบจองหอ้ง 

6. ระบบประเมนิการสอนอาจารย ์

7.  ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

8. ระบบการจองใชร้ถ 

9. ระบบคู่มอืปฎบิตังิาน (E-Work Manual) 

10. ระบบบนัทกึเวลาการท างานของบุคลากร 

11. ระบบวเิคราะหค์่าเล่าเรยีน (Tuition Fee 

Analysis) 

12. ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. (KMUTT 

information Services System : KISS) 

13. ระบบฐานขอ้มลูเครือ่งมอืวเิคราะหท์าง

วทิยาศาสตร ์

14. ระบบประเมนิผลการปฎบิตังิานของ

บุคลากร (My Evaluation) 

15. ระบบโอนเงนิเจา้หนี้ 

16. ระบบประกาศของหาย (Lost&Found) 

17. ระบบบนัทกึเวลาเขา้-ออก  

18. ระบบบรกิารรบั-ส่งระหว่างพืน้ที ่(e-

Transport) 

19. ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูบุคลากรจาก

ฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง 

20. ระบบรายงานสถานะการจดัซือ้จดัจา้ง 

1. ระบบรบัสมคัรผ่านเวบ็ 

2. ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษาผ่านเวบ็ 

3. ระบบท าบตัรนกัศกึษา 

4. ระบบลงทะเบยีน 

5. ระบบตารางสอน-ตารางสอบ ( ACIS 2012) 

6. ระบบ 2 B KMUTT 

7. ระบบศษิยเ์ก่า 

8. ระบบตดัเกรดผ่านเวบ็ 

9. ระบบสารสนเทศนกัศกึษา ส าหรบันกัศกึษา 

10. ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ 

11. ระบบกจิกรรมนกัศกึษา 
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โครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศ 
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 ในปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
(KMUTT Information Service System : KISS) เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูส าหรบัการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพของมหาวทิยาลยัแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถดงึขอ้มูลไปใช้งานได้โดยตรง  ซึ่งจะมขีอ้มูล
นกัศกึษา ขอ้มลูบุคลากร ขอ้มลูการเงนิ   
 ระบบบรกิารสารสนเทศมหาวทิยาลยัไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหร้ะบบ
ดงักล่าวสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูทีเ่กดิประโยชน์สูงสุดและความเชื่อมัน่ในการใชง้าน โดยขอ้มลูในระบบ
จะเป็นขอ้มลูที่เป็นปจัจุบนัมากทีสุ่ด (ล่าชา้ไม่เกนิ 1 วนั) มคีวามถูกต้อง เนื่องจากเจา้ของขอ้มลูเป็น
ผู้ป้อนข้อมูลในระบบและหรอืผ่านการตรวจสอบของข้อมูลก่อนเข้าสู่ระบบ และครบถ้วนตามความ
ต้องการผู้ใช้งาน จนอาจกล่าวได้ว่าระบบดงักล่าวมขี้อมูลที่เชื่อถือได้ และมกีารแสดงผลในรูปของ
รายงานที่ง่ายต่อการน าไปใช้งานทัง้ระดบัหน่วยงานและระดบัผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัส าหรบัการ
วางแผน หรอืการตดัสนิใจในการด าเนินการ  ระบบจะสามารถแสดงผลขอ้มลู การเรยีงหวัขอ้การประกนั
คุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ  แสดงการใชง้านร่วมกนัของขอ้มลูดา้นต่าง ๆ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูระบบ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบยอ่ย ดงันี้ 

1. ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ  

2. ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. ดา้นการเงนิ 
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ระบบรายงานสถานะการจดัซื้อ จดัจ้าง  เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รบัการพฒันาขึ้นมา เพื่อใช้
ติดตาม และตรวจสอบผลการจดัซื้อ และจดัจ้าง ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ก่อใหเ้กดิการใชจ้า่ยเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามแผน  ดงันัน้จงึเป็นขอ้มลูเป็นรายงานแสดง
ออกมาในรปูแบบกราฟ หรอืชารต์แบบงา่ยๆ ต่อการใชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบและการตดัสนิใจ 
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ระบบรายงานสถานะการจดัซ้ือ จดัจ้าง 

 

การใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ 

ระบบ ประโยชน์ในงานประกนัคุณภาพ 

1. ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ 
ขอ้มลูภาวะการหางานท าของบณัฑติและ
บณัฑติศกึษาซึง่ผูท้ีจ่บการศกึษาจะกรอกตาม
แบบสอบถามที ่สกอ.ก าหนดให ้
 
 
 
2. ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. ดา้นการเงนิ 
บรกิารขอ้มลูดา้นการเงนิของมหาวทิยาลยั ผ่าน
อนิทราเน็ต โดยน าขอ้มลูมาจากระบบบญัชแีละ
ระบบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
น าขอ้มลูมาวเิคราะหใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา
การไดง้าน งานทีไ่ดร้บัตรงสายวชิาทีส่ าเรจ็หรอืไม ่ 
เงนิเดอืนเฉลีย่ จ านวนผูท้ีศ่กึษาต่อ ทัง้นี้โดยการ
พฒันาระบบเพิม่เตมิจะตอ้งใหเ้ป็นไปตามรปูแบบ
ที ่สกอ.ก าหนด 
  
 
ตดิตามการใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงานที่
เรยีกว่าระบบรายงานสถานการณ์จดัซือ้จดัจา้ง 
(Purchase Monitoring) 
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ตารางท่ี 2   : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 

ระบบรบัสมคัรผ่านเวบ็ ส าหรบัผูส้นใจสมคัรเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
ท าการบนัทกึขอ้มลูการสมคัรผ่านเวบ็ไซด ์พมิพใ์บสมคัรและใบช าระเงนิไปช าระ
เงนิทีธ่นาคาร รวมทัง้ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิและสถานะการ
สมคัรได ้ดว้ยตนเอง 

   

ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษาผ่าน
เวบ็ 

ส าหรบันกัศกึษากรอกประวตัสิ่วนตวัก่อนทีจ่ะมกีารรายงานตวัซึง่จะช่วยในเรือ่ง
ความถูกตอ้งของขอ้มลู เนื่องจากนกัศกึษาเป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง 

   

ระบบท าบตัรนกัศกึษา ในวนัรายงานตวันกัศกึษาใหม ่นกัศกึษาทุกคนจะไดร้บับตัรนกัศกึษาทนัทสี าหรบั
เขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุเพื่อยมืหนงัสอืหรอืเขา้ใชง้านหอ้งปฎบิตัคิอมพวิเตอร ์ 

   

ระบบลงทะเบยีน การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาทุกระดบัการศกึษา ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา จน
ส าเรจ็การศกึษา 

  

 

 

ระบบตารางสอน-ตารางสอบ ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัตารางสอน ตารางสอบ    

ระบบ 2B KMUTT เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเปิดรบัสมคัรเดก็นกัเรยีนชัน้ม.4 , ม.5, ปวช.1 และปวช.
2 จากทัว่ประเทศมโีอกาสไดเ้ขา้รว่มโครงการ 2BKMUTT และโครงการอื่น ๆ 

   

ระบบศษิยเ์ก่า ขอ้มลูประวตัศิษิยเ์ก่า เช่น ทีอ่ยู ่ประวตักิารท างาน รางวลัทีไ่ดร้บั การใหทุ้น
สนบัสนุนมหาวทิยาลยั 

  

 

 

ระบบตดัเกรดผ่านเวบ็ เป็นระบบทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อช่วยใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีต่ดัเกรดนกัศกึษา
ไดส้ะดวกขึน้ 

   

ระบบสารสนเทศนกัศกึษา ส าหรบั ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษา     



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 40 บทที ่2 

ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 

นกัศกึษา นกัศกึษาประเมนิการสอนอาจารยผ์่านเวบ็ไซต์ 
นกัศกึษาขอเอกสาร และท าใบค ารอ้งผ่านเวบ็ไซต์ 

 

 

 
 

 

ระบบภาวะการหางานท าของบณัฑติ ขอ้มลูภาวะการหางานท าของบณัฑติ และบณัฑติทีจ่บแลว้ เพื่อวเิคราะหร์ะยะเวลา
การไดง้าน เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ระบบกจิกรรมนกัศกึษา บนัทกึขอ้มลูกจิกรรม/โครงการทีจ่ดัขึน้ บนัทกึรายชื่อนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม    

ระบบบญัช ี3 มติ ิ ขอ้มลูการใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงาน ใชใ้นการตดิตามการใชง้บประมาณ 
ตรวจสอบขอ้มลู การดงึขอ้มลูดา้นงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไปใชใ้นการ
บรหิารจดัการและการตดัสนิใจ 

  

 

 

ระบบบุคลากร เงนิเดอืนและ
สวสัดกิาร 

บรหิารจดัการขอ้มลูบุคลากร ตัง้แต่ขอ้มลูส่วนตวั ค าสัง่ต่าง ๆ จนถงึออกจากงาน 
บรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจ่ายเงนิต่าง ๆ 
บรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีน 

  
 
 

 

ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ขอ้มลูโครงการวจิยั แหล่งทุน ผูร้ว่มโครงการ ขอ้มลูบทความตพีมิพแ์ละเผยแพร่
ขอ้มลูสิง่ประดษิฐ ์รางวลัต่าง ๆ 

  

 

 

ระบบรบัช าระเงนิ รบัช าระเงนิค่าบรกิารต่าง ๆ ใหก้บัมหาวทิยาลยัผ่านธนาคาร    

ระบบฐานขอ้มลูเครือ่งมอืวเิคราะห์
ทางวทิยาศาสตร ์

ขอ้มลูเครือ่งมอืวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรใ์น มจธ. การสบืคน้หาขอ้มลูและการ
วเิคราะหต์วัอยา่ง ขอ้มลูผูจ้ าหน่วยเครือ่ง กลุ่มงานวจิยัใน มจธ. ขอ้มลูครภุณัฑ์ 

  
 

 

ระบบจองหอ้ง บรหิารการใชห้อ้งเพื่อการเรยีน การสอน การสอบ การประชุมสมันา รวมทัง้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอ้ง 

   

ระบบประเมนิการสอนอาจารย ์ เป็นระบบใหบ้รกิารส าหรบันักศกึษาท าการประเมนิการสอนของอาจารยใ์นแต่ละ    
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ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 

รายวชิาทีเ่ปิดสอน โดยนกัศกึษาจะตอบแบบสอบถามผ่านเวบ็ 
ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ การรบั-ส่งหนงัสอื การขอเลขทะเบยีนหนงัสอื การตดิตามงานผ่านระบบ    

ระบบการจองใชร้ถ เป็นระบบทีช่่วยบรหิารจดัการการใชร้ถของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพโดย
หน่วยงานท าการจองรถและผูด้แูลระบบจะท าการอนุมตักิารจองและค านวณ
ค่าใชจ้่ายรายเดอืนและรายปี 

   

ระบบคู่มอืปฏบิตังิาน  เป็นระบบทีท่ าการรวบรวมเอกสารกระบวนงาน ขัน้ตอนกระบวนงาน ค าอธบิาย
กระบวนงาน และมาตรฐานกระบวนงาน 

   

ระบบบนัทกึเวลาการท างานของ
บุคลากร 

เป็นระบบทีช่่วยในการเกบ็ขอ้มลูเวลาการเขา้ปฏบิตังิานของบุคลากรภายใน
ส านกังานอธกิารบด ี

   

ระบบวเิคราะหค์่าเล่าเรยีน  ขอ้มลูดา้นงบประมาณ รายรบัลงทะเบยีน เพื่อพจิารณาจดัสรรใหก้บัคณะต่าง ๆ     
ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. บรกิารขอ้มลูบุคลากร นกัศกึษา การเงนิ และงานวจิยั เพื่อใชใ้นการวางแผน     
ระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากร 

ขอ้มลูผลการปฏบิตังิานเพื่อใหก้รรมการประเมนิสามารถใหค้ะแนนประเมนิผ่าน
ระบบ 

   

ระบบโอนเงนิเจา้หนี้ มหาวทิยาลยัโอนเงนิผ่านธนาคารใหก้บัเจา้หนี้ของมหาวทิยาลยั แทนการจ่ายเงนิ
สด/เชค็ 

   

ระบบประกาศของหาย (Lost 
&Found) 

เพื่อประกาศแจง้ใหร้บัคนืของ ทีบุ่คลากรหรอืนกัศกึษาเกบ็ไดแ้ละน ามาแจง้ผ่าน
หน่วยบรกิาร โดยหน่วยบรกิารจะท าการจดัเกบ็ขอ้มลูของหายและจดัเกบ็เพื่อให้
เจา้ของมารบัคนืต่อไป 

   

ระบบบนัทกึเวลาเขา้-ออก เป็นระบบทีช่่วยในการเกบ็ขอ้มลูเวลาการเขา้-ออก การปฏบิตังิาน ของเจา้หน้าที่    
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ระบบงาน วตัถุประสงคข์องระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน นกัศกึษา 

ของบรษิทัล ทีม่หาวทิยาลยัจา้งเหมาใหบ้รกิาร รวมทัง้การค านวณค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ  
เพื่อใชใ้นการก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบการปฎบิตังิานของผูใ้หบ้รกิาร 

ระบบบรกิารรบั-ส่ง ระหว่างพืน้ที ่ เป็นระบบส าหรบัตรวจสอบสทิธิก์ารใชบ้รกิารรถรบั-ส่งนกัศกึษาและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้บุคคลภายนอกทีจ่ะโดยสารรถรบั-ส่งระหว่างวทิยาเขต โดย
ใชบ้ตัรประจ าตวันกัศกึษาหรอืบตัรประจ าตวับุคลากรของมหาวทิยาลยัหรอืบตัรที่
มหาวทิยาลยัออกใหบุ้คคลภายนอก   

   

ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูบุคคลจาก
ฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง 

ท าการตรวจสอบขอ้มลูส่วนตวัโดยอาศยัเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบุคคลกบั
ฐานขอ้มลูกลางกรมการปกครอง เพื่อยนืยนัตวับุคคลและรายละเอยีดส่วนตวัของ
บุคคลในกรณทีีบุ่คคลนัน้ไม่สามารถน าเอาเอกสารทางราชการมายนืยนัตวัได้ 

   

ระบบรายงานสถานะการจดัซือ้จดั
จา้ง 

ระบบรายงานสถานะการจดัซือ้ จดัจา้ง ถูกพฒันาขึน้มา เพื่อใชต้ดิตาม และ
ตรวจสอบผลการจดัซือ้ และจดัจา้ง ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั เพื่อ
ก่อใหเ้กดิการใชจ้่ายเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และตรงตามแผนทีว่างเอาไว้ 

   

ระบบบรหิารจดัการความรู ้
(Knowledge Management) 

บุคลากรแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์จากการท างาน และถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านเวบ็ไซต์ 

  

 

 

ระบบประกาศข่าวเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยั 

ประกาศขา่วและแสดงขา่วในเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั    

โปรแกรมระบบจดัการขอ้มลูเวบ็ไซต ์
(CMS) 

บรหิารจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ในเวบ็ไซตใ์ห้สะดวก รวดเรว็ สวยงาม    
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นอกจากการใหบ้รกิารระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารบรหิารการศกึษา ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบรหิารจดัการแลว้ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั ยงัประกอบดว้ย 

1. การใหบ้รกิารดา้นสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแ้ก่  

  -  ระบบเครอืขา่ยหลกั  

  -  ระบบเครอืขา่ยไรส้าย  

  -  ระบบอนิเทอรเ์น็ต  

  -  ระบบโทรศพัท ์ 

 

 
 

ระบบเครือข่ายหลกัของมหาวิทยาลยั 
 

2. การใหบ้รกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน และการบรหิารของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

 - งานบรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน (ลานแดง) ซึง่เปิดใหบ้รกิารทุกวนัตลอด 
24 ชัว่โมง 
 - งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้บริการซ่อม
บ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กบัหน่วยงานใน
ส านกังานอธกิารบด ี
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                  ห้องบริการคอมพิวเตอร ์(ลานแดง)                               Call Center (โทร.111) 
 

การให้บริการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ลานแดง) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 57 เครื่อง 
เครือ่งพมิพ ์14 เครือ่ง เครือ่งสแกนเนอร ์2 เครื่อง ทีจ่ะมกีารเปลีย่นใหม่ทุก 3 ปี จดัหาอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานส าหรบัท ารายงานหรอืเอกสารอื่น ๆ มบีรกิารให้ค าปรกึษาและแก้ไขปญัหาการใช้งานโดย
นักศกึษาพีเ่ลีย้ง จ านวน 1 คน ใหบ้รกิารซอฟทแ์วรท์ีม่ลีขิสทิธิ ์ระบบเครอืข่ายไรส้าย 1 จุด ตลอดจน
พืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรู ้เพื่อใหน้ักศกึษาใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการนัง่ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่
ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณหอ้งบรกิาร 

การใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงรกัษา และจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการบรหิาร
จดัการของมหาวทิยาลยั โดยมงีานบรกิาร Call Center โทร.111 ท าหน้าที่ในการรบัเรื่อง ปญัหาเพื่อ
แกไ้ขปญัหาในเบือ้งต้น หรอืส่งเจา้หน้าทีอ่อกไปใหบ้รกิาร ณ จุดตดิตัง้ของเครื่อง/อุปกรณ์ มกีารส ารวจ
ความต้องการในการใช้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เพื่อด าเนินการเช่าใช้ใหม่เพื่อทดแทนของเดมิ 
และการจดัซือ้เพิม่เตมิตามความจ าเป็นของหน่วยงานในสงักดัส านกังานอธกิารบด ี

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 
มจธ. โดยส านักคอมพิวเตอร์ มีการจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่เป็นการเกบ็ขอ้มลูความพงึ
พอใจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่และ
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  
 ผลการส ารวจความพงึพอใจทุกปีจะเป็นขอ้มลูส่วนหนึ่งทีผู่บ้รหิารจะใชป้ระกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจในการปรบัปรุง แก้ไขการใหบ้รกิาร ร่วมกบันโยบายของผูบ้รหิาร และความต้องการใชง้านของ
ผูใ้ชง้าน ส าหรบัการพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งทัง้ระดบันโยบายและแนวทางปฎบิตัจิรงิ 
 จากตารางเปรยีบเทยีบผลการประเมนิความพงึพอใจ ปีงบประมาณ 2553-2554 พบว่า ผล
การประเมนิการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยั ในปี 2554 สูงขึ้น 
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โดยผลการประเมนิในภาพรวมปี 2553 เท่ากบั 3.76 และปี 2554 เท่ากบั 3.84 ดงันี้ (เอกสารหมายเลข 
7.3.3.1) 
 

ตารางท่ี 3 :  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในปี 2553-2554  
 

งานบรกิาร ปี 2553 ปี 2554 
บรกิารคอมพวิเตอรล์านแดง 3.97 3.84 
บรกิารเวบ็ไซต ์มจธ. 3.49 3.67 
บรกิารศูนยบ์รกิาร Internet 4.35 4.01 
บรกิารท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา/บุคลากร 3.84 3.71 
บรกิารซอฟทแ์วรส์ าหรบัใหบ้รกิารดาวน์โหลด 3.59 3.66 
บรกิารโปรแกรมป้องกนัไวรส้ 3.52 3.60 
บรกิารระบบเครอืข่ายไรส้าย 3.33 3.73 
บรกิารระบบเครอืข่ายหลกั 3.91 3.79 
บรกิารระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษา (ACIS) 3.69 3.97 
บรกิารระบบบรหิารงานบุคคล (HPB) 3.47 4.02 
บรกิารระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. (KISS) 3.80 3.70 
บรกิารระบบบญัช ี3 มติ ิ 3.63 3.82 
บรกิารฝึกอบรมคอมพวิเตอรใ์หก้บับุคลากรภายใน มจธ. 3.60 3.90 
บรกิารระบบโทรศพัท ์ 3.88 3.88 
บรกิาร Call Center (โทร. 111) 3.98 3.98 
บรกิารซ่อมบ ารงุคอมพวิเตอร ์(CC-Service) 4.11 4.11 

เฉล่ีย 3.76 3.84 
 

 แม้ว่าจะมบีางงานบรกิารมผีลการประเมนิที่ต ่าลง แต่ทุกงานก็ยงัสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3.51 เนื่องจากการพฒันางานด้านเทคโนโลยตี้องใช้เวลาและการวเิคราะห์ความเหมาะสมและความ
ตอ้งการในการพฒันาหรอืปรบัปรุงการใหบ้รกิาร หรอืแมว้่าจะมกีารพฒันาเพิม่เตมิแลว้กต็าม อาจส่งผล
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามรูส้กึว่าไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืเหน็ถงึประโยชน์ไดอ้ย่างชดัเจน 
 มจธ. ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาหรอืปรบัปรุงการให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบเครอืข่ายไรส้าย ซึง่จะเหน็ว่าในปีงบประมาณ 
2553 การประเมนิต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน เท่ากบั 3.33 เนื่องจากระบบเครอืข่ายไรส้ายที่ใช้งานมอีายุ
การใชง้านนานกว่า  5 ปี ท าใหอุ้ปกรณ์ขดัขอ้งหรอืไม่มเีสถยีรภาพพอ  ดงันัน้ในปี 2554 ไดม้กีารตดิตัง้
ระบบเครอืข่ายไรส้ายเพื่อทดแทนระบบเดมิบางอาคาร ที่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และรองรบัการใช้
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บริการที่เป็น Mobile device เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) อุปกรณ์ TABLET 
โทรศัพท์มอืถือ ที่สามารถเชื่อมต่อเครอืข่ายไร้สายด้วยความเร็วที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยงัมกีารติดตัง้
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครอืขา่ยไรส้าย (Access Point) ใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่ชง้านมากขึน้ มกีารเปลีย่นอุปกรณ์
เดมิทีเ่สื่อมสภาพ หรอืทีค่าดว่าจะท าใหเ้กดิปญัหาในการใชง้าน การจดัหาอุปกรณ์ส ารองไวใ้ชง้านกรณี
ฉุกเฉิน มกีารเผา้ระวงัตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ทุกวนั  ในการด าเนินการดงักล่าว ท าใหผ้ลการ
ประเมนิความพงึพอใจต่องานบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย ในปี 2554 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน เท่ากบั  3.73   

 
 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศ 

จากผลการส ารวจความพงึพอใจตัง้แต่ปี 2551-2553 พบว่า ระดบัความพงึพอใจต่อระบบ
สารสนเทศมแีนวโน้มสงูขึน้  เนื่องจากมกีารพฒันาระบบเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง และการพฒันาใหม่ ตาม
นโยบายของผู้บรหิาร และความต้องการใช้งาน เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 การน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชม้าปรบัปรงุการใหบ้รกิารของส านักคอมพวิเตอร ์
ซึง่เป็นงานบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากจะพจิารณาจากระดบัความพงึพอใจ แล้ว ยงัน า
ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดเ้สนอแนะเพื่อไปปรบัปรุง/แกไ้ขในปีถดัไป ดงัตารางต่อไปนี้ 
 - ตารางที ่4 การน าขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ทีไ่ด้จากการส ารวจความพงึพอใจในแต่ละ

งานบรกิารในปี 2554 มาปรบัปรงุแกไ้ขในงานบรกิารในปีงบประมาณ 2555   

 - ตารางที ่5 การพฒันาใหม ่พฒันาเพิม่เตมิ 2554 

 - ตารางที่ 6 การปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารระบบเครอืข่ายหลกั ระบบอินเทอร์เน็ต 

และบรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน ปีงบประมาณ 2554 
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1. งานบริการคอมพิวเตอรล์านแดง 
- ซอฟทแ์วรท์ีต่อ้งการเพิม่เตมิ เช่น TXTQ7, Autodesk 3D Max, เขยีนแบบ, ASYS (Work   
  bench),Autodesk 3D Max, photo shop, flask , Autocad,Inventor, IDM,โปรแกรมทีใ่ชใ้นการเรยีน เขยีน   
  กราฟ วาด Drawing, C++,C, Matlab, โปรแกรมสามญัทัว่ๆไป,Dreamwaver,ซอฟทแ์วรท์เีกีย่วกบัภาควชิา  
  ต่าง ๆ ในแต่ละคณะ,โปรแกรมเขยีนแบบ Autocad,โปรแกรมตดัต่อ Ulead studio,imovie,   
  Adobe,aftereffect,pemierpro,Aperture,Imovie,Garage Band, Solidwork inventer, Program ทีส่นบัสนุน  
  งานทางดา้นวศิวกรรม, Visval Basic,Net Bean,BI (Qick View) Asponplis,Chonrh c&d,Skype,  
  Ulead,Aspen, Spss,Minitab, Dialux,Lighting Lab,PS Cad,OrCAD, Software Graphic,  
  Mathlab,codeblock, My SQL, PS,Al, Java, Warcraft  3, Proshow, VG NG CAD/CAM,ตดัต่อ VDO,    
  Netbeans,Eclipse, Toonboom, movie maker Total video, converter 3d max maya, Nero,โปรแกรม 
  แปลงไฟลต่์างๆเช่น VDO เอกสารต่างๆเป็นตน้, MAC, GPS, Unlgraphics NX,Adobe Premiere,Maya,  
- เพิม่จ านวนคอมพวิเตอร ์/ - เพิม่เครื่องพมิพ ์/ - เพิม่เครื่องสแกน / โต๊ะ เกา้อี ้
- ความเรว็ Internet ,  Wifi ชา้มาก/ไม่ค่อยตดิ , Wlan ไม่ดพีอ 
- อากาศไม่ถ่ายเท / อบั , อากาศเยน็/หนาวเกนิไป 
 
- ยามรกัษาความปลอดภยัดมุาก พนกังานรกัษาความปลอดภยับางคนหน้าตาไม่รบัแขกและยงัประพฤตติน  
  แย่ไม่ใหเ้กยีรตแิก่นกัศกึษา ปรบัปรุงมารยาทของยาม 
-  ขยายหอ้ง / ขยายพืน้ทีก่ารนัง่เป็นกลุ่ม / ควรจะเพิม่สถานที่ ใชค้อมพวิเตอรใ์หม้ากกว่านี้ อยา่งน้อยควรจะ 
   มอีกีประมาณ 2 ที ่
-  การบรกิารของพนกังาน พนกังานไม่ค่อยเอาใจใสส่กัเท่าไร ปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน 

 

หอ้งบรกิารคอมพวิเตอรล์านแดง จะใหบ้รกิารซอฟทแ์วรพ์ืน้ฐานส าหรบัการ

ท างานในเบือ้งตน้ของนกัศกึษา เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point 

โปรแกรมป้องกนัไวรสั และโปรแกรมบางตวัที่สามารถใชง้านไดฟ้ร ีดงันัน้

หากตอ้งการใชง้านโปรแกรมเฉพาะทางทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  ภาควชิา

ล จะจดัไวใ้หใ้นหอ้งปฎบิตักิารของแต่ละภาควชิาล  

 
 
 
 
- ไม่สามารถเพิม่เตมิได ้เน่ืองจากขนาดพืน้ทีข่องหอ้งคบัแคบ  
- ปรบัปรุงประสทิธภิาพอุปกรณ์เครอืขา่ยไรส้าย 
- เปิดหน้าต่างใหอ้ากาศถ่ายเทชว่งเชา้ ปรบัอุณหภมูติามความเหมาะสม      
  ตดิตัง้เครื่องผลติโอโซนภายในหอ้ง 
- ก าชบัใหพ้นกังานรกัษาความปลอดภยัพดูจาดว้ยความสภุาพ 
 
- ไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัขยายการใหบ้รกิารได ้
 
-  แจ้งผลการประเมนิแก่พนักงานที่ใหบ้รกิาร และสัง่การใหม้กีารปรบัปรุง
การท างาน 
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2. งานบริการท าบตัรประจ าตวับุคลากร และนักศึกษา 

- บตัรไม่สวย/รปูถ่ายไม่สวย   

-  เพิม่วนัท าบตัรนกัศกึษา เช่น ทุกวนั   

 

-  ท าไมบตัรเสยีแลว้ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทัง้ทีไ่มใ่ช่ความผดิของนกัศกึษา 

    (กรณีบตัรเขา้ตกึไม่ได)้ 

- ท าไมบตัรเสยีแลว้ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายซึง่ควรจะครอบคลมุอยู่ในค่าเทอมแลว้  

- วนัทีม่าท าบตัรรอนานมาก / เจา้หน้าทีบ่รกิารชา้ 

- อยากใหต้กึศลิปศาสตรใ์ชบ้ตัรนกัศกึษาเขา้หอ้งไดจ้ะไดไ้มต่อ้งท าบตัรใหม่ 

- อยากใหบ้ตัร ATM กบับตัรนกัศกึษาเป็นบตัรใบเดยีวกนัเพื่อความสะดวกในการใช ้

- น่าจะใหบ้ตัรผ่านประตูไดเ้ลย ภาควชิาตวัเองเขา้ไม่ได ้

- บตัรมปีญัหาในการเขา้ยมื-คนืหนงัสอืในหอสมุด 

 

 

- รปูแบบของบตัรถูกก าหนดรปูแบบโดยมหาวทิยาลยั ไม่สามารถแกไ้ขได้ 

- ปรมิาณการท าบตัรโดยปกตไิม่มากพอทีจ่ะตอ้งเปิดทุกวนั ยกเวน้กรณี   

  เร่งด่วนสามารถตดิต่อท าไดท้กุวนั-เวลาท าการ 

- การเรยีกเกบ็ค่าใชใ้นการจดัท าบตัร ถูกก าหนดโดยมหาวทิยาลยั 

 

 

- นกัศกึษาและบุคลากรแต่ละคนใชเ้วลาในการแต่งตวันาน 

- ขึน้กบันโยบายการเขา้อาคารชองแต่ละคณะ 

- ขึน้กบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

- ขึน้กบันโยบายของภาควชิา 

- ส าหรบันกัศกึษาใหม่ฐานขอ้มลูของหอสมุดตอ้งเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูของ 

  มหาวทิยาลยั จงึจะใขง้านได ้

3. ดาวน์โหลดซอฟทแ์วร ์

- น่าจะมกีารใหโ้หลด bit 

- อยากใหม้กีารแจก Microsoft Windows ส าหรบันกัศกึษาทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนกัศกึษา 

  คณะ IT 

-  เขา้ถงึยาก ไมม่กีารประชาสมัพนัธ ์

 

 

- มหาวทิยาลยัไม่มอีนุญาตให ้load bit 

- มหาวทิยาลยัจดัหาโปรแกรม Microsoft windows ส าหรบัตดิตัง้เครื่อง 

  คอมพวิเตอรใ์ชภ้ายในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ 

- มกีารปรบัปรุงจดักลุ่มโปรแกรมส าหรบั download ในกรณีทีม่กีาร 

  จดัหาเพิม่เตมิหรอืมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ส่งประชาสมัพนัธผ์่านเมล ์
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4. โปรแกรมป้องกนัไวรสั 

- ไวรสัเยอะมาก  

 

- อยากใหแ้จกโปรแกรมป้องกนัไวรสั 
- ไม่ทราบว่ามกีารบรกิารโปรแกรมป้องกนัไวรสั 
- ควรเขยีน/ลงโปรแกรมไวรสัทีห่ลากหลายกว่านี้ 
- อยากใหโ้ปรแกรมแอนตีไ้วรสัฟรสี าหรบันกัศกึษาและอยาหใหม้ ีOS  ทีถู่กลขิสทิธิใ์หน้กัศกึษาไดด้าวน์โหลด   
  ไปตดิตัง้ในคอมลสว่นตวั 
- หาโปรแกรมแบบ license ทีด่กีว่านี้ เช่น Kasperky เป็นตน้ 
- มกีารสแกนไวรสัทุกครัง้ 
- ควรมกีารลงวนิโดวใ์หม ่(ลา้งเครื่อง) ทุก 2 วนั เพื่อป้องกนัไวรสั 

 

- - จดัหาโปรแกรมป้องกนัไวรสัเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดต้ดิตัง้ในเครือ่ง     

-   คอมพวิเตอรม์เีจา้หน้าทีแ่กไ้ขปญัหา 

- - มกีารจดัหาโปรแกรมป้องกนัไวรสัใหน้กัศกึษา download ไปใชง้านได ้

-  
-  
-  
-  

 
 

- - โปรแกรมสามารถก าหนดเวลาในการสแกนไวรสัได ้center23 

5. เครอืข่ายหลกั 

- ความเรว็ของ Internet / เพิม่สถานทีบ่รกิาร Internet ใหม้ากกว่านี้ 

- Internet หลุดบ่อย/ไม่มสีญัญาณ/ต่อไม่ตดิ  

- wifi ใหท้ัว่ถงึ และแรง / wireless network ที ่CB3 ใชง้านไม่ไดเ้ลย น่าเหน็ใจนกัศกึษามากเลย 

- Wireless ความเรว็น้อยมากๆ เมื่อเทยีบกบั 2-3 ปีทีแ่ลว้ แถมต่อกต็ดิยาก เครอืขา่ยเตม็บา้งอะไรบา้ง      

  บางครัง้ท าใหเ้สยีการเสยีงาน เสยีหาย 

- บรเิวณหอสมุด เช่น ในหอ้งคลนิิค,ชัน้ 3-4 ไม่สามารถใชส้ญัญาณไวเลสได ้มปีญัหาในการท างานอย่างยิง่ 

- แกไ้ขพฤตกิรรมพนกังาน / เปลีย่นพนกังาน / พนกังานใหค้ าปรกึษาเขา้หาไดย้าก ไม่ระบุเวลาหรอืบุคคล 

  ชดัเจน / พนกังานบางคนพดูจาไม่ไพเราะ 

- บลอ็กเวบ็ไซตบ์างเวบ็  

 

- ความเรว็ทางออกอนิเทอรเ์น็ตต่างประเทศ เพิม่จาก 270 Mbps เป็น  

   450 Mbps 

- มกีารบรหิารจดัการ Bandwidth เพื่อควบคุมการใชง้านโปรโตคอลตาม    

  ช่วงเวลา และตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุก 

 

 

- แจง้ใหพ้นกังานทราบและปรบัปรุงการใหบ้รกิาร มชี่องทางแจง้ปญัหาผ่าน    

 เมลล ์
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- Wirelessทีต่กึภาค วศ.เคมชีา้มาก ตอ้งมาใชท้ีล่านแดงตลอด 

- ตอนนี้ wireless ทีใ่ชต้ามตกึ CB4 ชา้มาก แมก้ระทัง่เปิดเชค็เมลไ์ม่สามารถท าได ้เป็นมาเป็นเดอืนแลว้อยาก   

  ใหแ้กไ้ข 

- สญัญาณ wireless ในหอ้งสมุดและตกึพลงังานอ่อนมาก 

- เพิม่ความเรว็ของระบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย(Wireless) และครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั 

- ปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบเครอืขา่ยไรส้ายและเพิม่จุดตดิตัง้ Access Point  

6. โทรศพัท ์

- โทรหามอืถอื ควรโชวเ์บอรเ์ครือ่ง ไมใ่ช่เบอร ์470-8000  ท าใหก้ารตดิต่อกลบัไมท่ราบว่าเป็นใคร 

 

- หลายครัง้โทรออกนอก มจธ .บางมด/โทรเขา้ มจธ.บางมด ไมไ่ด ้น่าจะตอ้งเพิม่คู่สาย 

- โทรศพัทภ์ายนอกโทรเขา้มาสว่นมากจะไปตดิทีส่ านกับณัฑติเป็นสว่นมาก 

- ตดิต่อศนูยก์ารศกึษาในเมอืงไม่ไดไ้มแ่น่ใจว่าเบอรไ์ดถู้กตดัหรอืไม่หรอืการเชื่อมต่อไมม่ปีระสทิธภิาพ 

- เคยแจง้ปญัหาไปยงัการต่อโทร.ไปยงัภายนอกมหาวทิยาลยัลโดยกดหมายเลขอื่นทีไ่ม่ใช ่0 ไม่ได ้เช่น    

  ต่อไป MTEC กดต่อ 4135  ไม่ได ้ตอ้งกด 0 เท่านัน้ซึง่ไม่สะดวก,ต่อเบอร ์3 ตวัแลว้เสยีงไม่ชดั มเีสยีง    

  รบกวน 

 

- แกไ้ขใหส้ามารถโชวเ์บอรต์ามหมายเลขเครื่องโทรออก โดยการปรบั   

   ประบบ DID เป็น ISDN 

- ท าการเช่าคู่สายของบรษิทัทโีอทเีพิม่จากเดมิ 120 ช่องสญัญาณ เป็น  

   240 ช่องสญัญาณ 

7. งานบริการซ่อมบ ารงุคอมพิวเตอร ์(CC-Service  + Call Center) 

- ใชเ้วลานานหลงัจากทีแ่จง้ปญัหาแลว้พนกังานถงึมาซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรใ์ห ้

- ควรจะมบีุคลากรใหม้ากกว่านี้  

- บางครัง้งานเยอะ มาชา้บา้ง แต่พอรบัได ้

 

 

- การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 

 

- การเขา้ไปแกป้ญัหาบางครัง้ตอ้งแกไ้ขมากกว่าทีแ่จง้ไว ้ 

- มเีครื่องคอมพวิเตอรห์อ้งเรยีนของงานโสตล ทีต่อ้งดแูลเพิม่เตมิ ท าให ้

  จ านวนเครื่องทีต่อ้งดแูลมากขึน้ 
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8. เวบ็ไซต ์

- การ update ชา้ เช่น ตารางสอบชา้มาก 

- อยากใหภ้าพรวมของเวบ็ไซตน่์าดงึดดู มคีวามทนัสมยั คน้หาง่าย 

- บางเวบ็ของมหาวทิยาลยัสบืคน้ยาก 

 

- ขอใหแ้จง้ขา่วการเสยีชวีติของบุคลากรใหท้ราบด่วนและใหม้ ีweb เฉพาะเกีย่วกบัการเจบ็ปว่ยของบุคลากร  

  รวมทัง้บุคคลทีเ่กษยีณเพื่อใหทุ้กท่านไดร้บัทราบ 

 

- เวลามอีะไรส าคญัอยากใหส้ง่ขา่วประกาศไปยงัเมลข์องนกัศกึษา ควรใหน้กัศกึษาทุกคนม ีlogin เป็นของฃ 

  ตวัเอง จะไดร้บัรูข้า่วสาร ประกาศ  

- ควรมสีาระอะไรนอกเหนือจากวชิาการหรอืเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัอย่างเดยีว 

 

- มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งเวบ็ไซตใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

- มรีะบบคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ภายใตโ้ดเมน kmutt.ac.th ทีด่า้นขา้ง    

  ของเวบ็ไซต ์ส ารวจและตัง้ค าคน้ทีถู่กคน้หาบ่อยเป็นลงิกแ์รกของหน้า  

  คน้หาอย่างต่อเนื่อง 

- มกีารประชาสมัพนัธร์ะบประกาศขา่วมหาวทิยาลยัไปกบัอเีมลแ์จง้ตอบ  

  กลบัเจา้ของขา่วทีส่ง่มาทางอเีมลอ์ยู่เป็นระยะ เพื่อใหเ้จา้ของขา่วประกาศ 

  ขา่วดว้ยตนเอง ถูกตอ้งและรวดเรว็กว่าการแจง้ทางอเีมล ์

- มกีารอพัเดทขอ้มลูและขา่วประกาศอย่างสม ่าเสมอ 

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ACIS) 

- บางโปรแกรมยงัมขีอ้ผดิพลาด 

- กระบวนการท างานบางอย่างตอ้งท าซ ้าหลายครัง้ ซ ้าซอ้น เช่น การบนัทกึผูเ้ขา้สมัภาษณ์ และผูม้สีทิธิเ์ขา้ 

  ศกึษา ตอ้งคยี ์2 ระบบ คยีท์ลีะคน 

- อยากเอาฐานขอ้มลูทีไ่ม่สามารถใชง้านไดจ้รงิออกจากระบบ 

- อยากใหข้อ้มลูมกีารอบัเดทและ real time อยากใหแ้สดงเป็น report ทีด่ไูดง้่ายและน าไปใชง้านได ้

- ควรปรบัปรุงเรื่องความเรว็ในระบบการประมวลผล 

- กระบวนการท างานหลายขัน้ตอนไม่เชื่อมโยงกนั ตอ้งกรอกขอ้มลูหลายรอบ บางทรีะบบไมจ่ าขอ้มลู 

 

เน่ืองจากเป็นระบบทีก่ าลงัจะเลกิใชง้าน ดงันัน้ จงึไมม่กีารปรบัปรุงเพิม่เตมิ 

แต่ผูพ้ฒันาไดน้ าขอ้เสนอแนะไปพฒันาระบบใหม่ ใหค้รอบคลมุความ

ตอ้งการ  
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10. ระบบบญัชี 3 มิติ 

-  ควรจะเพิม่ช่องทางในการเขา้ใชง้านโดยเฉพาะชว่งปิดงบประมาณไม่สามารถเขา้ใชง้านไดเ้ลย ระบบเตม็    

   ตลอด 

 

- อยากใหช้่วยปรบัปรุงในสว่นของการเพิม่ user เขา้ใชใ้หเ้พยีงพอต่อบุคลากรในมหาวทิยาลยั เพราะในชว่ง 

  ใกลปิ้ดงบประมาณ ระบบเขา้ไม่ไดท้ าใหไ้ม่สะดวกในการท างานอย่างมาก 

- ระบบบญัช ี3 มติใินชว่งปิดงบประมาณจะไม่สามารถเขา้ไดใ้นวนัที ่29-30 กนัยายน  

- ตอ้งการมคีูม่อืทีช่ดัเจนส าหรบัคน้หาขอ้มลูจากระบบทีช่ดัเจน 

- จดัท าคู่มอืและวธิแีกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากระบบ Axapta และปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยั 

- ควรมกีารระบชุ่องทางเขา้ใช ้เช่น ในหนึ่งหน่วยงานมคีนใชง้านในระบบทัง้หมด 5 คน กค็วรจะลอ็กช่องทาง 

  นัน้ไวใ้หพ้อดกีบัจ านวนคน และในช่วงปิดงบจ าเป็นตอ้งคยีภ์ายในวนันัน้เพราะไม่สามารถน าไปเบกิใน 

  งบประมาณหน้าได ้แต่ในวนันัน้ไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบไดต้อ้งคอยรอคลกิดวู่าจะมใีครปิดระบบจงึเขา้ใชไ้ด ้

 

- ไม่สามารถเพิม่ช่องทางไดเ้น่ืองจากไม่มลีขิสทิธิข์ายเพิม่เตมิแลว้ ดงันัน้จงึ     

  ก าหนดใหผู้ใ้ชง้านจะตอ้งใชอ้ยา่งต่อเนื่อง หากขาดชว่งงานใชง้านตาม 

  เวลาทีก่ าหนดระบบปิดการเชือ่มต่อการใชง้าน  

 

 

 

- กองคลงั มหีน้าทีใ่นการจดัท าคู่มอื 

- มคีู่มอืการใชง้าน และแกไ้ขปญัหาการใชง้าน Axapta  ในเบือ้งตน้ในระบบ  

  KM ของมหาวทิยาลยั 
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ระบบสารสนเทศ ปี 2554 

ระบบบญัช ี3 มติ ิ - การค านวณค่าเสือ่มราคาครุภณัฑอ์ตัโนมตั ิ

- การสรา้งบญัชคีู่สะพดัอตัโนมตัติามมติทิางบญัชขีองบญัชคีู่ปกติ 

- การใชเ้งนิงบประมาณรายจ่ายงานวจิยัและบรกิารวชิาการกรณีไม่เกนิวงเงนิงบประมาณในภาพรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหส้ามารถใชจ้่ายได้ 

  โดยไม่ตอ้งรอการปรบัแผน 

- รายงานรายได/้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของงบประมาณ 

- รายงานสรุปงบประมาณรายจา่ย (มติกิองทุน) ประจ าปีงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

ระบบบุคลากร เงนิเดอืนและสวสัดกิาร - รายงานขอ้มลูสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล 

- รายงานแสดงผลรวมเงนิค่าใชจ้่ายของแต่ละสาเหตุการเจบ็ปว่ย 

- เพิม่การกรองสทิธใินการเบกิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเรยีนบุตร 

- เพิม่การสง่อเีมลใ์หก้บับุคลากรทีเ่บกิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลและค่าเล่าเรยีนบุตร 

- การแจง้ผลการลงทะเบยีนตรวจสขุภาพผ่านทางอเีมล ์

- เพิม่ฟงักช์ัน่เพื่อชว่ยในการคดักรองสทิธขิองบุคลากร 

- พฒันาหน้ารายงานตรวจสขุภาพประจ าปี 

ระบบประเมนิผลการปฎบิตัานของบุคลากร 

(My Evaluation) 

- เพิม่วธิกีารคดิคะแนนภาระงานส าหรบัหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป 

- พฒันาฟงักช์ัน่ทีใ่ชใ้นการก าหนดเปิด-ปิดระบบประเมนิและขยายระยะเวลา 

- พฒันาหน้าจอส าหรบัเป็นเครื่องมอืในการหา percentile ยอ้นหลงั 

ระบบ E-Payment -  พฒันาโมดลูการน าขอ้มลูตัง้ตน้เขา้ระบบเพื่อใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มลูสามารถน าเขา้ขอ้มลูผ่านระบบไดโ้ดยตรง  

ระบบโอนเงนิเจา้หนี้ - หน้าจอส าหรบัปลดลอ็กสรา้ง text file ใหม่เพื่อป้องกนัการสรา้งไฟลข์อ้มลูโอนเงนิซ ้า 

- หน้าจอส าหรบัการสง่เมลแ์จง้ผลการโอนเงนิ 

- หน้าจอการน าเขา้ แยกโมดลูกรสง่เมล ์ไปไวห้น้าจอการสง่เมลแ์จง้ผลล กองคลงั 
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- ฟงักช์ัน่เรยีกขอ้มลูการโอน 

- ฟงักช์ัน่การสรา้ง text file ส าหรบัธนาคารพาณิชยอ์ื่น  

- ฟงักช์ัน่ดงึ e-mail ส าหรบับางหน่วยงานทีใ่ช ้e-mail หน่วยงานตนเอง 

- โมดลูการสง่เมลแ์จง้บรษิทั / หา้ง / รา้น แสดงรายการทีเ่กดิจากยอดโอนเงนิทัง้หมด 

- หน้าจอออกรายงาน  ภงด.3 

- โมดลูการออกรายงานการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

ระบบวเิคราะหค์่าเล่าเรยีน (Tuition Fee 

Analyse : TFA) 
- พฒันาโมดลูในสว่นของการวเิคราะหค์่าเล่าเรยีน 

- พฒันารายงานในสว่นของการวเิคราะหค์่าเล่าเรยีนล่วงหน้า (แผนค่าเล่าเรยีน) 

- พฒันาฟอรม์ส าหรบัสว่นวเิคราะหค์่าเล่าเรยีนล่วงหน้า (แผนเงนิรฐั) 

ระบบประเมนิการสอนของอาจารย ์ - พฒันาหน้าจอในสว่นของนกัศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถประเมนิเฉพาะอาจารยท์ีส่อนเท่านัน้ 

ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ - พฒันาในสว่นของ web services ส าหรบัระบบทีต่อ้งการเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

- พฒันาสว่นของการแจง้ขอ้มลูของเอกสารผ่านทางอเีมลข์องผูใ้ชง้าน 

ระบบการจดัการความรู ้ - พฒันาในสว่นของความสามารถในการน าเขา้ไฟล ์VDO โดยจ ากดัใหก้ารอพัโหลด VDO ใหส้ามารถท าไดเ้ฉพาะผูด้แูลระบบเทา่นัน้ 

- ปรบัปรุงสว่นของฟงักช์ัน่ในระบบเพิม่เตมิในสว่นของ file มกีารสรา้งระบบจดัการ file ขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถจดัการเอกสารได ้

- ปรบัหน้าตาเวบ็ไซตเ์พื่อใหส้ามารถใชง้านไดง้่าย 

ระบบบรกิารสารสนเทศ มจธ. (KISS) สว่นของขอ้มลูการเงนิ 

- ปรบัแกไ้ขการ upload ขอ้มลูจากระบบบญัช ี3 มติ ิมายงัระบบ KISS ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด จากเดมิใช ้DTS เป็น script ซึง่การ    

  ท างานเรว็ขึน้และไม่เปลอืงทรพัยากรของเครื่องแมข่า่ย 

- พฒันารายงาน จ านวน 5 รายงานสว่นของแบบสอบถามถาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

- เมนูแสดงขอ้มลูบณัฑติและบณัฑติศกึษาปี 2552 

- ตารางและววิในฐานขอ้มลูเพื่อช่วยในการดงึขอ้มลูใหก้บักองแผนงาน 
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ระบบการจองหอ้ง -  หน้าจอแสดงผลและเรยีกรายงานสรุปผลการจองหอ้งใหก้บังานเลขานุการผูบ้รหิารและงานโสตทศันูปกรณ์เป็นผูด้งึขอ้มลูการใชห้อ้ง 

ระบบจองรถ -  เป็นระบบใหม่ ในปี 2554 

ระบบฐานขอ้มลูเครื่องมอืวเิคราะหท์าง

วทิยาศาสตร ์

-  พฒันาเพิม่ในสว่นของเมนูน าทาง (Navigator) เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเลอืกใชง้านจากเมนูน าทางแทนการกลบัไปทีห่น้าเมนู 

ระบบบรกิารรบั-สง่ระหว่างพืน้ที ่ 

(e-Transport) 

- เป็นระบบใหม่ ในปี 2554 

ระบบรบัสมคัรผ่านเวบ็ - ปรบัหน้าจอในสว่นของการจดัล าดบัอตัโนมตัใิหท้ าการบนัทกึเป็นรายคน 

- ปรบัหน้าจอในสวนของการจดัล าดบัใหส้ามารถจ าลองไดว้่าถา้มกีารปรบัคะแนนของผูส้มคัรแลว้ ยงัอยูใ่นการจดัล าดบัหรอืไม่ 

- สรา้งรายงานเพื่อใชปิ้ดซองจดหมายซึง่มทีีอ่ยู่ของมหาวทิยาลยัและบารโ์คด้รหสัของผูส้มคัร 

- สรา้งหน้าจอเพื่อใชใ้นการอ่านบารโ์คด้ทีปิ่ดหน้าซองเอกสารของผูส้มคัร พรอ้มทัง้การสง่เมลย์นืยนัการไดร้บัเอกสารไปยงัผูส้มคัร 

ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษาผา่นเวบ็ - พฒันาในสว่นของรายงานทีต่ดัสว่นของการพมิพใ์บช าระค่าชดุมอบตวันกัศกึษาของนกัศกึษาออก และใหม้หีน้าจอส าหรบัออกเอกสาร

ส าหรบัใหน้กัศกึษาใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอรบัชุดมอบตวั 

- เพิม่หน้าจอตรวจสอบขอ้มลูนกัศกึษาส าหรบัผูด้แูลขอ้มลู (Admin) 

- พฒันาในสว่นของการดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษาในระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา (ACIS) ในรปูแบบของ

รายงานต่าง  ๆ   

ระบบสารสนเทศนกัศกึษา ส าหรบั

นกัศกึษา 

- พฒันาในสว่นของการดงึขอ้มลูอาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อใหข้อ้มลูเป็นปจัจบุนั 

ระบบกจิกรรมนกัศกึษา - พฒันาในสว่นของการสรา้งววิเพื่อใชใ้นการดขูอ้มลูนกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมครบในแต่ละปีการศกึษาและดงึขอ้มลูไปใช้ 

- พฒันาในสว่นของการออกรายงานบนัทกึกจิกรรมนกัศกึษาฉบบัภาษาองักฤษและแกไ้ขขอ้มลูรายชื่อโครงการภาษาองักฤษ 

- การส ารองทีน่ัง่เขา้ร่วมกจิกรรมปจัฉิมนิเทศ 

ระบบขึน้ทะเบยีนบณัฑติ - พฒันาในสว่นของการเชื่อมต่อระบบเขา้กบัระบบแบบสอบถามภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 
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ระบบสารสนเทศ ปี 2554 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา 

(ACIS 2012) 

- อยู่ระหว่างการพฒันา 

 

ตารางท่ี 6 : การปรบัปรงุและพฒันาการให้บริการระบบเครือข่ายหลกั ระบบอินเทอรเ์น็ต และบริการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 

2554 
 

งานบรกิาร ปี 2554 

ระบบเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั - เปลีย่น/ตดิตัง้อุปกรณ์เครอืขา่ยหลกั ณ มจธ.ทุง่ครุ , มจธ.บางขนุเทยีน และ ศนูยบ์รกิารทางการศกึษาราชบุร ี

- ทดสอบการใชง้าน IPV6 เพื่อรองรบัการใชง้านและการบรหิารจดัการเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัในอนาคต 

- เพิม่ขนาดช่องสญัญาณทางออกต่างประเทศ 

- เพิม่ Link เชื่อมต่อจากระบบเนท็เวริค์กบักรมการปกครอง 

- ตดิตัง้อุปกรณ์ Firewall ตวัใหม ่

- ขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ย โดยเพิม่จุดเชื่อมต่อ 77 จุด 

- เชื่อมต่อ Power Meter ของหน่วยงาน EESHเขา้กบัระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัเพื่อตรวจสอบปรมิาณการใชง้านไฟฟ้าของแต่ละ   

  อาคาร 

- ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยเสมอืน (Virtual Private Network : VPN)  

- ตดิตัง้ระบบ Web Monitoring เพื่อแสดงการท างานของระบบเครอืขา่ยทัง้หมด 

ระบบเครอืขา่ยไรส้าย - ตดิตัง้ Core switch S8800 ส าหรบัระบบเครอืขา่ยไรส้าย ณ อาคารเรยีนรวม 2  เพื่อแยกระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบเครอืขา่ยหลกั 

  ออกจากกนั ท าใหม้เีสถยีรภาพและประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

- ตดิตัง้อุปกรณ์ Wireless Controller MSM765 เพิม่เตมิ 1 ตวั 

- ตดิตัง้ Access Point ใหม่ เพื่อใชง้านร่วมกบั  Wireless Controller MSM765 เพิม่เตมิ  6 อาคารหลกั รวม 40 ตวั 
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งานบรกิาร ปี 2554 

- ปรบัค่า Configuration / ปรบัระบบเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน 

- ตดิตัง้ Wireless อาคารหอพกั ศนูยบ์รกิารทางการศกึษาราชบรุ ี

งานบรกิารอนิเทอรเ์น็ต - เพิม่พืน้ทีใ่หบ้รกิาร File sharing จาก 300 GB เป็น 500 GB 

- ใหบ้รกิาร Adobe LiveCycle บนเครื่องแมข่า่ย Virtual machine 

- ปรบัโครงสรา้ง LDAP และการบรหิารจดัการเพื่อรองรบัการใชง้านฐานขอ้มลู online ของส านกัหอสมุด และรองรบัการขยายตวัของ

งานบรกิาร Authentication 

- ตดิตัง้เครื่องแม่ขา่ย (Blade Server) และเครื่องแม่ขา่ยเสมอืน (Virtual Server) พรอ้มปรบัปรงุโครงสรา้งอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู    

  (Storage) ใหร้องรบัความตอ้งการใชง้านเครื่องแมข่า่ยและปรมิาณขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ 

- ตดิตัง้เพิม่และปรบัปรุงระบบส ารองขอ้มลู (Backup system) ใหส้ ารองขอ้มลูไดเ้รว็ขึน้และรองรบัการส ารองขอ้มลูของเครื่องแม่ขา่ย 

  เพิม่มากขึน้ 

- บรกิารระบบเมลเ์พื่อความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มลูใชง้านได ้เพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารโดยเปิดบรกิารรหสั SSL ส าหรบัเมลข์า   

  เขา้ (Incoming mail server) 

งานบรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการ

สอน (ลานแดง) 

- ปรบัปรุงระบบการเขา้ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ เพื่อใชใ้นการพสิจูน์ตนในการเขา้ใชง้าน 

- ตดิตัง้เครื่องฟอกอากาศ (โอโซน) จ านวน 2 เครื่อง 
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5. มีการส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะมหีนังสอืขอความอนุเคราะหข์อ้มลูของสถาบนัอุดมศกึษา 
ตามเกณฑก์ารประเมนิผลตวัชีว้ดัที ่18 ระดบัความส าเรจ็ของฐานขอ้มลูอุดมศกึษาดา้นนักศกึษา บุคลากร และ
หลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นประจ าทุกปี  
 มหาวทิยาลยัไดม้กีารน าส่งขอ้มลูดงักล่าว ผ่านเวบ็ไซต์ของ สกอ. www.datamua.go.th  ซึง่จะท า
การตรวจสอบและยนืยนัการไดร้บัขอ้มลูกลบัมายงัมหาวทิยาลยัผ่านเวบ็ไซตเ์ช่นเดยีวกนั 
 

ตวัอยา่ง ขอ้มลูรายบุคคลของนกัศกึษา ปีการศกึษา 1/2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง ขอ้มลูรายบุคคลของนกัศกึษา ปีการศกึษา 2/2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง  ขอ้มลูหลกัสตูรทีส่่งเทอม 1/2554  
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ตวัอยา่ง  ขอ้มลูแบบสอบถามภาวะการมงีานท าประจ าปี 2554  

 

 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
7.3.1.1 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มจธ. พ.ศ.2550 – 2554 (ทัง้เล่ม) 
7.3.1.2 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มจธ. พ.ศ.2555 – 2559 (ทัง้เล่ม) 
7.3.2.1 รายงานประจ าปี 2554 ของ มจธ. หน้า 127-141 
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7.3.3.1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจต่องานบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มจธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554 หน้า 1 - 10 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :     
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณีทีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจัจยั กจิกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรปูของตวัเงนิ 
หรอืไมใ่ชต้วัเงนิ เช่น ชื่อเสยีง และการฟ้องรอ้งจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล หรอืความคุม้ค่า) เพื่อใหร้ะดบัความเสีย่ง และขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัและควบคุมได ้โดยค านึงถงึการเรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัจาการคาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกดิ เพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาความรุนแรงของปญัหา รวมทัง้การมแีผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มคีวามพรอ้มใช้งาน มกีารปรบัปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นส าคญั 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทนที่

รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 
2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของ

สถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปนี้ 
- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร                     

สถานที)่ 
- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ความเสีย่งของกระบวนการบรหิารหลกัสตูร การบรหิาร 

งานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  อาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น 
 ขอ้ 2 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน 
5. มกีารติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วาม

เสีย่งในรอบปีถดัไป 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
 

หมายเหต ุ  : คะแนนการประเมนิจะเท่ากบั 0 หากพบว่าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นภายในสถาบนัในรอบปีการ
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลกัษณ์ หรอืความมัน่คงทางการเงนิของสถาบนั อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการควบคุม 
หรอืจดัการกบัความเสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบทีช่ดัเจน 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดบัสูงและ

ตวัแทนท่ีรบัผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
มหาวทิยาลยัมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยั โดยมผีู้บรหิารระดบัสูง

และผูบ้รหิารของหน่วยงานระดบัคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ซึง่มกีรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากสภามหาวทิยาลยั เป็น
ประธาน ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั ตลอดจนตดิตาม
และประเมนิผลความพอเพยีงของการบรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยัเป็น
รายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหีน้าที่พจิารณาผลการวเิคราะห์ความ
เสี่ยง จดัท าแผนการบรหิารความเสี่ยง และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั อกีทัง้ได้มกีาร
จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและระบบควบคุมภายใน และแผนการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายใน ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 7.4.1.2)  

ด้วยมหาวทิยาลยัเห็นว่า การบรหิารความเสี่ยงเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้การบรหิารปจัจยัและควบคุม
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้เพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิารงาน 
และผลกัดนัระบบการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น จงึได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีที่ 0373/2555 
มผีลตัง้แต่วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาแผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปีของ
มหาวทิยาลยั การก าหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่ง ตดิตามประเมนิผลความเสี่ยงให้
หน่วยงานจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันามหาวทิยาลยั (เอกสารอา้งองิ 7.4.1.3) 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัหน่วยงาน โดยคณะ ส านัก สถาบนั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง (เอกสารอ้างองิ 7.4.1.4) มผีู้บรหิารคณะและผู้ที่ได้รบัมอบหมายรบัผดิชอบการด าเนินงาน



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 63 บทที ่2 

บรหิารความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นกรรมการร่วมกนั เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของคณะและประสานงาน
กบัมหาวทิยาลยัในการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

 

2. มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวามเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มอบหมายคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบั

คณะด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปจัจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้ระบุลกัษณะความสูญเสยีหรอืผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้โครงการ กิจกรรมของแผน     
กลยทุธม์หาวทิยาลยั ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2555  

ทัง้นี้  ผู้รบัผิดชอบการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่วิเคราะห์
เบื้องต้น (เอกสารอ้างอิง 7.4.2.1) โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่ประมวลผลการวเิคราะห์และ
ประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว พจิารณาความเสี่ยงที่ซ ้าซ้อนและความเสี่ยงหกักลบกนั พร้อมทัง้พจิารณาผลการ
วิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลยั เพื่อเสนอประเด็นความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 7.4.2.2) ซึ่งจ าแนกประเภทความเสี่ยง ตามข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวทิยาลยั ดงันี้ 

 

ประเภทความเส่ียง จ านวนความเส่ียง 
1. ความเส่ียงเชิงนโยบาย และยทุธศาสตร ์ 4 ความเสีย่ง 

- ดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 3 ความเสีย่ง 

- ดา้นธรรมาภบิาล (Governance  Risk) 1 ความเสีย่ง 
2. ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก (External Risk) 6 ความเสีย่ง 

- บรบิทโลก (World Context) 1 ความเสีย่ง 

- บรบิทประชาคมอาเซยีน (ASEAN Context) 3 ความเสีย่ง 

- บรบิทประเทศ (Local Context) 2 ความเสีย่ง 
3. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 39 ความเสีย่ง 
(3.1) งานสนับสนุนวิชาการ 6 ความเสีย่ง 

- การจดัการเรยีน การสอน 4 ความเสีย่ง 

- การวจิยั บรกิารวชิาการ 2 ความเสีย่ง 
(3.2) งานสนับสนุนบริหาร 33 ความเสีย่ง 

- ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (Information and Technology Risk) 5 ความเสีย่ง 

- ดา้นการเงนิ งบประมาณ (Financial Risk) 8 ความเสีย่ง 

- ดา้นทรพัยากรบุคคล (Human Resource Risk) 5 ความเสีย่ง 

- ดา้นความปลอดภยัจากอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิ (Hazard Risk) 8 ความเสีย่ง 

- ดา้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 7 ความเสีย่ง 
รวม 49 ความเสีย่ง 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีได้จากการ
วิเคราะหใ์นข้อ 2 

มหาวทิยาลยัไดป้ระเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง โดยไดน้ าความเสีย่งหรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่ด้
ระบุตามแผนบรหิารความเสี่ยงมาประเมนิโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมนิระดบัความ
รุนแรงหรอืมูลค่าความเสยีหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดบัของความเสี่ยง โดยใช้กรอบการประเมนิที่
มหาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เอกสารอ้างอิง 7.4.3.1) ได้แก่ 
ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึง่ไดก้ าหนดเกณฑท์ัง้เชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ และจากการประเมนิ พบความเสีย่งที่ระดบัความเสีย่งสูงมากและสูง จ านวน 7 ประเดน็ 
(เอกสารอา้งองิ 7.4.3.2) ประกอบดว้ย 

1. การน าแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยัสู่การปฏบิตัยิงัไมค่รอบคลุม 
2. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานระดับอาเซียน รวมทัง้

บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน าไปปฏบิตัิงาน อนัเนื่องจากการเป็น
ประชาคมอาเซยีน ส่งผลต่อเป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล 

3. การปรบัปรุงหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
(TQF ) และการขอรบัรองหลกัสตูรต่อสภาวชิาชพียงัไม่ครบทุกหลกัสตูร 

4. ความเสีย่งอนัเกดิจาก Cash Burn Rate on Investment สูงแบบก้าวกระโดด อนัเป็นผลจากการ
ลงทุนในโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ 

5. ความเสีย่งอนัเกดิจากการสญูเสยีบุคลากรส าคญั เช่น การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร 
6. เกดิอุบตัเิหตุทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิของนกัศกึษาและบุคลากร 
7. การถูกฟ้องรอ้งเน่ืองจากการเลกิจา้งลกูจา้งชัว่คราว 
 

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูและด าเนินการตามแผน 
4.1 การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 

4.1.1 มหาวทิยาลยัจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 โดยน าความ
เสี่ยงที่ยงัไม่สามารถควบคุมหรอืจดัการได้ส าเรจ็ จากรายงานการติดตามประเมนิผลแผนการบรหิารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) มาประกอบการพจิาณา เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งที่
มรีะดบัความเสีย่งสูงมากและสงู (เอกสารหมายเลข 7.4.4.2) 

4.1.2 แผนบรหิารความเสี่ยง ประกอบด้วย กระบวนการปฏบิตังิาน กิจกรรมและวตัถุประสงค์
ของกจิกรรม ความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ปจัจยั สาเหตุ วธิกีารจดัการความเสีย่ง ซึง่ระบุแนวทางการปฏบิตัเิพื่อลดปจัจยั
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และก าหนดเวลารวมทัง้ผู้รบัผดิชอบเพื่อด าเนินการตามแนวทางการจดัการความเสี่ยงตาม
กรอบเวลาทีว่างไว ้(เอกสารหมายเลข 7.4.4.3) 

4.1.3 แผนบรหิารความเสีย่งก าหนดวธิจีดัการความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ในระดบัความเสีย่งสูงมาก
และสงู (เอกสารหมายเลข 7.4.4.4) โดยใหบุ้คลากรในแต่ละหน่วยงานมสี่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไข ป้องกนั
ความเสีย่ง โดยจดัการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณ์การจดัการความเสีย่ง ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละความ
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เขา้ใจให้กบับุคลากรมหาวทิยาลยั ในการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4Ts คอื Take การ
ยอมรบัความเสีย่ง Treat การลดหรอืควบคุมความเสีย่ง Transfer การโอนหรอืกระจายความเสี่ยง และTerminate 
การหลกีเลีย่งความเสีย่งเพื่อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (เอกสารหมายเลข 7.4.4.5) 

4.2 ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
ในรอบปี 2554 มหาวทิยาลยัมกีารด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง โดยด าเนินการดงันี้  
 การฝึกอบรมการจดัท างบประมาณ 1+2 การสมัมนาเครอืข่ายงานวางแผน กบัก้าวต่อไปของ 

มจธ. (เอกสารหมายเลข 7.4.4.6) และการเดนิสายสร้างความเข้าใจแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.7) ตามโครงการพฒันาประสทิธภิาพการท างานด้านการวางแผนงานและงบประมาณ 
ภายใตโ้ครงการ 6+1 Flagships Track 2  (เอกสารหมายเลข 7.4.4.8) 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการเตรยีมความพร้อมรองรบัการเป็นประชาคม
อาเซยีนและเปิดเสรกีารคา้ บรกิารดา้นอุดมศกึษา ในปี พ.ศ.2558 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ระยะสัน้ (พ.ศ. 2553-2554) รวมทัง้ระบุปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554
เพื่อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีนและเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นอุดมศกึษา ตามหนังสอืที ่ ศธ 5801/6196 ลง 
วนัที ่23 ธนัวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.9)    

 การจดังาน KMUTT We are ASEAN ระหว่างวนัที ่8 – 10 สงิหาคม 2554 และการบรรยาย
พเิศษ Strategy Forum : ASEAN seminar for KMUTT staff เรื่อง “(ถงึไม่) พรอ้ม (กต็้อง) ก้าวสู่อาเซยีน 2558”
วนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (เอกสารหมายเลข 7.4.4.10) 

 ประกาศขัน้ตอนปฏบิตังิานของศูนยอ์พยพและให้ความช่วยเหลอืฉุกเฉิน มจธ.บางมด เมื่อ
ได้รบัแจง้เหตุฉุกเฉินจากสภาวการณ์น ้าท่วม (เอกสารหมายเลข 7.4.4.11) และจดัท าคู่มอื (ฉบบักระเป๋า) การ
เตรยีมการเมือ่สถานการณ์น ้าท่วม (เอกสารหมายเลข 7.4.4.12) 

 พฒันาระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการท างานและการระงบัเหตุฉุกเฉินภายใน
มหาวทิยาลยั และบูรณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนตลอดจนการท างานของบุคลากร สนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นความปลอดภยัและลดปรมิาณการใชส้ารเคมแีทรกในวชิาต่างๆ และจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและ
ระดมสมองด้านการวางแผนความปลอดภยัและระงบัเหตุฉุกเฉิน มจธ. จดัฝึกอบรมเรื่อง Safety Management, 
Security การป้องกนัไฟเคม ีแก๊ส รวมทัง้จดัท าแผนอพยพในตกึสูง และการตรวจสอบความปลอดภยั ประเมนิ
ความเสีย่ง มจธ. บางขนุเขยีน ตามมาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข 7.4.4.13) 

 การพฒันาระบบความปลอดภยั ประกอบดว้ย มกีารจา้งบรษิทัรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยั 
ป้องกนัดูแลรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์นิและสวสัดภิาพของบุคลากร ภายในตลอด 24 ชัว่โมง (เอกสาร
หมายเลข 7.4.4.14) มกีารใช้กล้องวงจรปิดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกบัทรพัยส์นิและความปลอดภยัของ
บุคลากรและนกัศกึษาบรเิวณอาคารส านักงานและอาคารเรยีนรวม มกีารจดัโครงการอบรมการป้องกนัการบรรเทา
อคัคภียัและช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ประจ าปี 2554 ให้กบับุคลากรเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบั
สถานการณ์ทีไ่มค่าดคดิ (เอกสารหมายเลข 7.4.15) 

 การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
เพื่อความปลอดภยัและใชง้านไดต้ลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 7.4.4.16) 
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5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
 มหาวทิยาลยัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่ง 
โดยรายงานผลความเสี่ยงที่มแีผนบรหิารจดัการความเสี่ยงผ่านกลไกการประเมนิระบบควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และน าเสนอผลการประเมนิการปฏิบตัิตามระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัได้รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและผลปรบัปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2554 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ในคราวการประชุมครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 
2555 ทัง้นี้ที่ประชุมมมีตใิห้แผนบรหิารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลที่ได้จากคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ไม่ใช่รายงานผลทีไ่ด้มาจากหน่วยตรวจสอบภายใน  ทัง้นี้ใหห้น่วยตรวจสอบภายใน พจิารณารายงานผลทีไ่ดจ้าก
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงในส่วนความเพยีงพอ แล้วน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั
เพื่อพจิารณาต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 
 ซึง่มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ของมหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ โดยได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อกีทัง้ทบทวนปญัหาทีพ่บและอาจเป็นอุปสรรค
ในการท างานหรอืความเสี่ยง พรอ้มเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม
ของแผนในคราวประชุม ครัง้ที ่2/2555 วนัพุธที ่6 มถุินายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.2) 
 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ไดพ้จิารณาความพอเพยีงของการบรหิารความเสีย่ง และ
เหน็ควรน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป  
 ในการนี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารรายงานการบรหิารความเสีย่งต่อสภามหาวทิยาลยัใน
การประชุมครัง้ที ่158 เมือ่วนัที ่8 มถุินายน พ.ศ. 2555 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรบัแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีถดัไป 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั รับทราบการบรหิารความเสี่ยง และได้เสนอแนะให้
เพิม่เตมิประเดน็ความเสีย่งจากการสูญเสยีบุคลากรส าคญั เช่น การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร นอกจากความเสีย่งจาก
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานนั ้น 
(เอกสารอ้างองิ 7.4.6.1) ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงด าเนินการเพิม่เตมิประเดน็ดงักล่าว ปรบัในรายงาน
การบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2555 ก่อนน าเสนอสภามหาวทิยาลยั  

  ทัง้นี้มหาวทิยาลยัจะได้ประชุมทบทวนเพื่อเตรยีมวางแผนส าหรบัการด าเนินงานในปีถดัไป โดยน าผล
การประเมนิ และขอ้เสนอแนะผลการประเมนิทีผ่่านการพจิารณาจากสภามหาวทิยาลยั (เอกสารอ้างองิ 7.4.6.2) มา
ใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งทีค่งเหลอืและประเมนิความเสีย่งใหมท่ีเ่กดิขึน้  

 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 67 บทที ่2 

หมายเหตุ : ในปีการศกึษา 2554 (1 มถุินายน 2554 – 30 มถุินายน 2555) มหาวทิยาลยัไม่มเีหตุรา้ยแรงเกดิขึน้
ภายในมหาวทิยาลยั ทีส่่งผลกระทบต่อชวีติและความปลอดภยัของนักศกึษา คณาจารย ์บุคลากร หรอืต่อชื่อเสยีง
ภาพลกัษณ์ หรอืความมัน่คงทางการเงนิ อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องในการควบคุม หรอืจดัการกบัความเสี่ยง 
หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
7.4.1.1  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
7.4.1.2  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
7.4.1.3  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.4.1.4  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัคณะ 
7.4.2.1  ตวัอยา่งตารางการระบุ ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่งของหน่วยงาน 
7.4.2.2  รายงานและตารางระบุความเสีย่งและปจัจยัสาเหตุของความเสีย่งของมหาวทิยาลยั 
7.4.3.1  เกณฑก์ารประเมนิระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิและผลกระทบของความเสีย่ง 
7.4.3.2  การประเมนิระดบัความเสีย่ง (Risk Evaluation) 
7.4.4.1  ผลการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.4.4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่2/2555 
7.4.4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบรหิารครัง้ที ่ 3/2555 
7.4.4.4  แผนบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
7.4.4.5  โครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

  7.4.4.6 โครงการสมัมนาเครอืข่ายงานวางแผน กบักา้วต่อไปของ มจธ. 
7.4.4.7 สรปุประเดน็ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากการเดนิสายผูบ้รหิาร 
7.4.4.8 รายงานผลการด าเนินงาน 6+1 Flagships Track 2 
7.4.4.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน

และเปิดเสรกีารคา้ บรกิารดา้นอุดมศกึษา ในปี พ.ศ.2558  
7.4.4.10 ผลการประเมนิการจดั Strategy Forum : ASEAN seminar for KMUTT staff เรื่อง “(ถงึไม่) พรอ้ม 

(กต็อ้ง) กา้วสู่อาเซยีน 2558 
7.4.4.11 ประกาศขัน้ตอนปฏบิตังิานของศูนยอ์พยพและใหค้วามช่วยเหลอืฉุกเฉิน มจธ.บางมด 
7.4.4.12 คู่มอื (ฉบบักระเป๋า) การเตรยีมการเมือ่สถานการณ์น ้าท่วม 
7.4.4.13 ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานและการระงบัเหตุฉุกเฉินภายในมหาวทิยาลยั 
7.4.4.14 รายงานโครงการพฒันาระบบความปลอดภยั ส่วนอาคารสถานที ่
7.4.4.15 รายงานผลการด าเนินงานส านกังาน มจธ. บางขนุเทยีน 
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7.4.4.16 รายงานโครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ส่วนอาคารสถานที ่
7.4.5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่1/2555 
7.4.5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2/2555 
7.4.6.1  ประเดน็ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2/2555 
7.4.6.2  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่158  

 

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

 

  



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

7 - 69 บทที ่2 

ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 12  : การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนั 
 

เกณฑก์ารประเมิน  

ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเตม็ 5) ทีค่รอบคลุม 5 ประเดน็
ดงัต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบนัท าพนัธกจิครบถว้นตามภาระหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัขิองสถานศกึษา 
2. สภาสถาบนัก าหนดยทุธศาสตร ์ทศิทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
3. สภาสถาบนัท าตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. สภาสถาบนัก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
5. สภาสถาบนัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
 

ผลการด าเนินงาน    : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศกึษา 2554 

ผลการ 

ด าเนินงานที ่

ใชค้ านวณ 

1. คะแนนผลการประเมนิผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

4.43 4.43 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 4 คะแนน 4.43 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4.43 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

นบัตัง้แต่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ .ศ.2541 ประกาศในราชกจิจา-
นุเบกษาเมื่อวนัที่ 6 มนีาคม พ.ศ.2541 มจธ. ก็ได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวทิยาลยัของรฐับาลมาเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลที่มกีารบรหิารเบด็เสรจ็ภายใน 3 เรื่อง คอื (1) วชิาการ (เช่น หลกัสูตร 
หน่วยงาน) (2) ระบบบุคคล (การวางระบบ การไดม้า เงนิเดอืน และการตอบแทนสทิธปิระโยชน์) และ                     
(3) การเงนิทรพัยส์นิ (การพสัดุและการบรหิารงบประมาณ) โดยมสีภามหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสูงสุดในการ
ก ากบั ก าหนดนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั วางระเบยีบ ออกประกาศ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั อนุมตัใิหป้รญิญา การจดัตัง้ การรวมและการยบุเลกิคณะ สถาบนั ส านัก รวมทัง้การแบ่งส่วนงาน
ของหน่วยงานภายใน อนุมตักิารเปิดสอนและหลกัสูตรการศกึษาใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน การยุบรวมหรอื
ยกเลกิหลกัสตูรและกจิการอื่น ๆ ดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นมาตรา 18 ของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระ
จอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2541 (เอกสารหมายเลข 12-1)   
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สภามหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัและการประเมนิ
ตนเองของกรรมการสภามหาวทิยาลยัขึน้เป็นประจ าทุกปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตัิ
หน้าที่ของสภามหาวทิยาลยัเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล ทัง้นี้ในการประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั มวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อให้สภามหาวทิยาลยัมขีอ้มูลที่สามารถใช้ในการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัให้เกดิประสทิธภิาพ           
และประสทิธผิลตามบทบาทและหน้าที ่

2. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิด         
ธรรมาภบิาล ในการบรหิารงาน อนัน าไปสู่แนวทางการปฏบิตังิานทีด่ ี

การประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยัจะด าเนินการปีละหนึ่งครัง้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัในองคร์วม มไิดมุ้่งประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ไดแ้บ่งการประเมนิผลออกเป็นสามลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ประเมนิการปฏิบตัิงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวทิยาลยัในองค์รวม โดยนายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามและประเมนิผล 

2. ประเมนิการปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยั โดยนายกสภามหาวทิยาลยัและ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่าน เป็นผูป้ระเมนิตนเองดว้ยแบบสอบถามและประเมนิผล 

3. ประมวลงานที่สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบตัิ โดยมหาวิทยาลยัจดัให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล                       
เชงิประจกัษ์จากผลการประชุมของสภามหาวทิยาลยัในแต่ละรอบปี 

มหาวิทยาลยัด าเนินการส่งแบบสอบถามให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลยั จ านวนทัง้สิ้น 23 ท่าน                 
ในวนัที่ 31 มนีาคม 2554 และได้รบัแบบสอบถามกลบัมาครบร้อยละหนึ่งร้อย ผลการประเมนิตนเองของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัปรากฏดงัต่อไปนี้ 

1. มติิบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของสภามหาวทิยาลยัได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน             
ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

2. มติิการก ากบัการประชุมของสภามหาวทิยาลยั ได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน ซึ่งเป็นค่าระดบั
มากทีสุ่ด 

3. มติกิารท าหน้าทีข่องกรรมการสภามหาวทิยาลยัแต่ละท่าน ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.43 ซึง่เป็นค่าระดบั          
มากทีสุ่ด 

4. มติิความสมัพนัธ์กับผู้บรหิารของมหาวิทยาลยั ในบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลยั ได้รบั
คะแนนเฉลีย่ 4.63 เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 

5. มติกิารพฒันาตนเองในบทบาทของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้รบัคะแนนเฉลี่ย 4.32      
ซึง่เป็น ค่าระดบัมากทีสุ่ด 
 ทัง้นี้ เมื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและการประเมนิตนเองของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัในภาพรวม พบว่า ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.43 ซึง่เป็นค่าระดบัมากทีสุ่ด 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง  
12-1  รายงานประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัและการประเมนิตนเองของกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั ปี 2553    
 

หมายเหต ุ

การแปลผลประเมนิจากค่าเฉลี่ยความเห็น โดยแบ่งความเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัออกเป็น 5 ระดบั และตคีวามหมายจากค่าเฉลีย่ระดบัความเหน็ ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่  <   1.8      คอื   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  ≥   1.8  แต่  <  2.6   คอื   เหน็ดว้ยน้อย 
คะแนนเฉลีย่  ≥   2.6  แต่  <  3.4   คอื   เหน็ดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  ≥   3.4  แต่  <  4.2 คอื   เหน็ดว้ยมาก 
คะแนนเฉลีย่  ≥   4.2  แต่  <  5.0 คอื   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 13 : การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารคณะ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  

ใชค้่าคะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเตม็ 5) 
 

ผลการด าเนินงาน : 

มจธ. ม ีKMUTT Strategic Plan ทีช่ดัเจน ประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ 5 มุ่ง เป้าหมาย 6+1 Flagships และ
กลยุทธ ์5 ดา้น Strategic Plan นี้ เป็นผลจากการระดมสมองและประชุมหลายครัง้ โดยบุคลากรในดา้นต่าง ๆ 
ทีม่คีุณวุฒแิละวยัวุฒต่ิาง ๆ จ านวนมากเขา้มามสี่วนรว่ม 
 ในกระบวนการสรรหาอธกิารบดแีต่ละครัง้ต้องมกีารระบุความต้องการ ภารกจิ วตัถุประสงคร์วมถงึผล             
และเป้าหมายทีต่้องท าใหส้ถาบนัสมัฤทธผิลภายในระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งของผูท้ีจ่ะเป็นอธกิารบด ีก าหนด
โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้ร ับค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัย และจากข้อมูลที่ได้รบัจากการเชิญ
อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ านวยการส านัก และหวัหน้าหน่วยงานเทยีบเท่าคณะของมหาวทิยาลยัทุก
คนมาสมัภาษณ์ ประเดน็หลกั คอื ผูท้ีจ่ะเป็นอธกิารบดจีะต้องท าอย่างไรจึงจะท าให ้มจธ. ไปสู่วสิยัทศัน์ 5 มุ่ง 
6+1 flagships และทีอ่าจมกีารปรบัเปลีย่นในอนาคตไดส้ าเรจ็ โดยใชก้ลยุทธ ์7 ดา้นและทีอ่าจมกีารปรบัเปลีย่น
ในอนาคต นอกจากนัน้จะต้องสามารถรกัษา และเสรมิสรา้งความศกัดิส์ทิธิข์องความเป็น มจธ.พรอ้มกบัรกัษา
วฒันธรรม การรกัมหาวิทยาลยั การท างานหนัก การอุทิศตน การท างานเป็นทีม และการมคีุณธรรมและ              
ความซื่อสตัยส์ุจรติ นอกจากนัน้ยงัต้องท าให ้มจธ. สมัฤทธิผ์ลตามความต้องการ ภารกจิ วตัถุประสงค ์รวมถงึ
ผลและเป้าหมาย ในระยะเวลาทีจ่ะเป็นอธกิารบดอีกีดว้ย 
 การประเมนิกระท าโดยคณะบุคคลที่นายกสภามหาวทิยาลยัและอุปนายกสภามหาวทิยาลยัร่วมกนั
ก าหนดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหรือผู้อื่นที่เหมาะสม                    
คณะบุคคลดงักล่าว จะพบกบัอธกิารบดทีุก 2-3 เดอืน เพื่อรบัทราบ หารอื และแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นกบั
อธกิารบด ี ในประเดน็ของ Strategic Plan และความต้องการภารกจิ วตัถุประสงค ์รวมถงึผลและเป้าหมายที่
ระบุไวใ้นกระบวนการสรรหาอธกิารบด ี
 ผลการประเมนิจะได้รบัการรวบรวมและใชใ้นการพจิารณาการขึ้นเงนิเดอืนของอธกิารบดทีุก 6 เดอืน  
นอกจากนัน้ ผลการหารอืและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างคณะบุคคลผู้ประเมนิและอธกิารบดยีงัน าไปสู่      
การปรบัปรุงแนวทาง กลยุทธ ์และวธิกีารปฏบิตังิานอกีดว้ย ในระหว่างการประเมนิ อธกิารบดอีาจขอหารอืใน
ประเดน็ที่อธกิารบดหี่วงใยและเป็นขอ้กงัวล หรอืในวธิกีารแก้ปญัหาส าคญัที่ มจธ. ประสบอยู่ขณะนัน้ นับว่า
เป็นการประเมนิทีส่ามารถสื่อสารไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคต ิและมบีรรยากาศเป็นกนัเอง 
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศกึษา 2553 

ผลการ 

ด าเนินงานที ่

ใชค้ านวณ 

1. คะแนนผลการประเมนิผลการ
ด าเนินงานของอธกิารบด ี

N/A N/A 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 4.50 N/A N/A N/A 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  
 

หมายเหตุ 

เนื่องดว้ยผลการปฏบิตังิานนี้จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนแต่ละรอบของอธกิารบดแีละ

ถอืเป็นความลบัตามระเบยีบการบรหิารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั  
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องคป์ระกอบท่ี 8     การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :    สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที ่    
สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัให้สามารถด าเนินการได้ มกีารวเิคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผ่นดนิและรายไดอ้ื่น ๆ ทีส่ถาบนัไดร้บั มกีารจดัสรรงบประมาณและการจดัท า
รายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกิจ มรีะบบการตรวจสอบการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ  
รายงานทางการเงนิต้องแสดงรายละเอียดการใชจ้่ายในทุกพนัธกจิ โครงการ กจิกรรมเพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิและความมัง่คงของสถาบนัได ้

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องสถาบนั 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอย่าง

มปีระสทิธภิาพโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปี ทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิ และการพฒันาสถาบนัและ

บุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งน้อยปีละ2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้่ายและวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความ

มัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

และกฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 
7. ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเขา้ขอ้มูลจากรายงาน

ทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 

 

 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีแผนกลยทุธท์างการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

มจธ. ด าเนินงานโดยใชแ้ผนกลยุทธฯ์ เป็นกรอบแผนการด าเนินงานระยะ 5 ปี และถอดแผนฯ 5 ปี 
มาเป็นแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ซึง่ปีงบประมาณ 2554 เป็นปีสุดท้ายของแผนพฒันาเชงิ 
กลยุทธฯ์ ฉบบัที ่10 พ.ศ.2550–2554 (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) และในระหว่างปีนี้ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท า
แผนกลยุทธฯ์ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 - 2559) (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2) อย่างไรกต็ามในการท าจดัแผน    
กลยุทธ์ฯ มหาวทิยาลยัได้มกีารวเิคราะห์สถานการณ์ทางการเงนิและงบประมาณ หรอือาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ด้วยการพจิารณารายรบัจากแหล่งต่างๆ ทัง้รายรบัจากรฐับาล รายรบัจากแหล่งทุน
วจิยัและบรกิารวชิาการจากภายนอกที่คาดว่าจะได้รบัในช่วงเวลา 5 ปี ในขณะเดยีวกนัก็มกีารวเิคราะห์
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามภารกจิหลกัและงบประมาณเชงิกลยุทธ์เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัตามแผนกล
ยทุธข์องมหาวทิยาลยั 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีที่แรกที่ มจธ.ได้ก าหนดนโยบายในการจดัท าแผน
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีแบบใหม ่ซึง่เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นปีแรกของแผนกลยุทธฯ์ 
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเป็นการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีนัน้ๆ และวางแผน
ล่วงหน้าอกี 2 ปี ซึง่มหาวทิยาลยัเรยีกการจดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณแบบใหม่นี้ว่า “แผนด าเนินงาน
และงบประมาณ 1 + 2” โดยในแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีดงักล่าวนี้ จะมกีารวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงนิและงบประมาณทัง้ในมติขิองรายรบัและรายจ่ายตามภารกจิหลกัและตามแผนกลยุทธท์ี่
ก าหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานมคีวามเขา้ใจและตระหนักถงึการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ เป็นส าคญั และ
สามารถวางแผนการด าเนินงานและวางแผนค่าใชจ้า่ยทีส่ะทอ้นสภาพความเป็นจรงิและรูจ้กัหน่วยงานตนเองได้
ดขีึน้  
 

2. มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 มจธ. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิหรอืแหล่งรายรบัจาก
แหล่งรายรบัหลกัๆ ของมหาวทิยาลยั ได้แก่ รายรบัจากรฐับาล รายรบัค่าเล่าเรยีน และรายรบังานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ โดยก าหนดสดัส่วนไว้เท่ากบั 1:1:1 อย่างไรก็ตามมหาวทิยาลยัตระหนักว่ารายรบัจากรฐัมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่รายรบัที่ได้รบัเพิม่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของมหาวทิยาลยั ส่วน
รายรบัค่าเล่าเรยีนเป็นรายรบัหลกัอกีประเภทหนึ่งจากภารกจิหลกัในดา้นการผลติบณัฑติของคณะ นอกจากนี้ 
มจธ. ไดพ้ยายามเพิม่รายรบัจากงานวจิยัและบรกิารวชิาการและมตีัง้เป้าใหม้รีายรบัประเภทน้ีเพิม่มากขึน้ ซึง่มี
หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวท.) และสถาบนัพฒันาและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ (สรบ.) ในแต่ละปีมหาวทิยาลยัจะมกีารจดัสรรงบประมาณ โดยมกีารก าหนดเกณฑก์ารจดัสรร
งบประมาณผ่านคณะกรรมการงบประมาณซึ่งมอีธกิารบดเีป็นประธาน มผีูแ้ทนจากสภาวชิาการ และจากคณะ
เป็นผู้ให้แนวทางและพิจารณาเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
การเงินและทรพัย์สินพิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตัิแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณรายจา่ยเป็นประจ าทุกปี 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

8 - 3 บทที่ 2 

3. มีงบประมาณประจ าปี ท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจ และการพฒันา
สถาบนัและบคุลากร 

มจธ. ถอดแผนกลยุทธ์ฯ 5 ปี มาเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีหรอืแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี ดงัที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 ตามที่มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้เป็นการจดัท าแผนด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปีของนัน้ ๆ แล้วยงัต้องมารวางแผนด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าอกี 2 ปี และการ
จดัท าแผนด าเนินงานและงบประมาณนี้ต้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดไว้ โดยมหาวทิยาลยัจะใช้
แผนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธฯ์ เป็นตวัตัง้แลว้พจิารณาการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินงานทีก่ าหนดไวใ้นปีนัน้ๆ (เอกสารหมายเลข 8.1.3.1) 
 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อยปีละ   
2 ครัง้ 

มจธ. ด าเนินการให้มีประกันทางการเงินและทรัพย์สินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิท าหน้าทีใ่นดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิและทรพัยส์นิซึง่รวมถงึ
การพจิารณากลัน่กรองรายงานต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัฯ โดยมตีวัแทนจากสภามหาวทิยาลยั
เป็นคณะกรรมการดงักล่าว 2 ท่าน (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1) ซึง่สะทอ้นถงึการรบัทราบสถานภาพทางการ
เงนิของกรรมการสภามหาวทิยาลยัในขัน้ตน้ก่อนถงึขัน้ต่อไปเพื่ออนุมตั/ิทกัทว้ง/รบัทราบในสภามหาวทิยาลยัฯ 

คณะกรรมการชุดดงักล่าวจะพจิารณารายงาน 2 ส่วนหลกั คอื ส่วนทีด่ าเนินการเป็นประจ าประมาณ
ทุก 2 เดอืน และรายงานประจ าปี ทัง้นี้ในการรายงานประจ าทุก 2 เดอืน มกีารพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
แต่อย่างน้อยที่สุดในทุกครัง้จะมีการรายงานสถานะการเงนิของมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น (เอกสาร
หมายเลข 8.1.4.2) 

 รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 
 การเทยีบแผน – ผล 
 สนิทรพัย ์
 สถานภาพทางการเงนิในรปูแบบเพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
 รายงานการบรหิารเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ส่วนทีเ่ป็นการรายงานประจ าปี เช่น 
 การขออนุมตัแิผนด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีซึง่ต้องมกีารสรุปสถานภาพทาง

การเงนิของมหาวิทยาลยัย้อนหลงัและในปีปจัจุบนั เพื่อให้สภามหาวทิยาลยัมขี้อมูลในการตัดสินใจอนุมตั ิ
(เอกสารหมายเลข 8.1.4.3) 

 การน าเสนองบดุลของมหาวทิยาลยัเมื่อสิน้ปีงบประมาณใหส้ภามหาวทิยาลยัรบัทราบ  (เอกสาร
หมายเลข 8.1.4.4)  

 การรายงานผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในช่วงปลายปี (ช่วงต้นปีงบประมาณ) พรอ้มกบั
สถานะทางการเงนิเพื่อประกอบการพจิารณาขออนุมตัิเงนิรางวลัประจ าปี ซึ่งมหาวทิยาลยัได้ให้เงนิรางวลั
ประจ าปีกบัหน่วยงานและบุคลากรมาตัง้แต่ปี 2546 จนกระทัง่ปจัจบุนั (เอกสารหมายเลข 8.1.4.5) 
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ซึง่จะเหน็ไดว้่านอกจากการรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัมากกว่า 2 ครัง้แลว้ มจธ. ยงัมกีารด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบทีเ่ป็นการประกนัทางการเงนิและทรพัยส์นิดว้ย 
 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่คงของสถาบนัอย่างต่อเน่ือง 

มจธ. น าข้อมูลทางการเงนิมาใช้วเิคราะห์สถานะทางการเงนิประกอบการวเิคราะห์งบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยประจ าปี เพื่อพจิารณาสถานภาพทางการเงนิเพื่อความอยู่รอดและความมัน่คงของมหาวทิยาลยั โดย 
มจธ. มนีโยบายด้านรายรบัจากแหล่งหลกั ๆ ได้แก่ รายรบัจากรฐับาล รายรบัจากค่าเล่าเรยีน รายรบัจาก
งานวจิยัและบรกิารวชิาการ จากแหล่งรายรบัเหล่านี้ จะเหน็ว่ารายรบัจากรฐับาลมแีนวโน้มลดลง โดยเฉพาะงบ
ด าเนินงานอื่น ส่วนที่ได้รบัการสนับสนุนเพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส าหรบัรายรบัค่าเล่าเรยีนนัน้มี
รายรบัเพิม่ขึน้ทุกปี ความเสีย่งส าหรบัรายรบัดา้นน้ีคอืการรบันกัศกึษาไมไ่ดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้อย่างไรกต็าม 
ส่วนใหญ่การรบันักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน เป็นการรบันักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาเป็นหลกั ดงันัน้ใน
อนาคตเพื่อความอยูร่อดและยัง่ยนื มจธ. ตอ้งหารายรบัจากงานวจิยัและบรกิารวชิาการใหเ้พิม่มากขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 8.1.5.1) 

มจธ. บรหิารกลยุทธ์การเงนิอย่างรอบคอบ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการฯ ดงักล่าวซึง่มผีู้แทนจากสภามหาวทิยาลยัทีเ่ป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และรบัการแต่งตัง้โดยสภามหาวทิยาลยัเป็นผูเ้ขา้มาดูแล นอกจากนี้  มจธ. ยงัวเิคราะหร์ายจ่ายในแต่
ละรายการและกองทุน โดยวิเคราะห์สถานะทางการเงินรายรับและรายจ่าย  ส่วนความมัน่คง มจธ.              
ให้ความส าคญักบัเสถียรภาพเงนิสด เพราะมหาวทิยาลยัไม่มนีโยบายในการกู้ยมืเงนิ ในการบรหิารเงนิสด          
มจธ. ใชว้ธิกีารวเิคราะหร์ายจา่ย และเมือ่มเีงนิสดคงเหลอืหลงัจ่ายจะน าเงนิส่วนเกนิไปลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ตามสภาพคล่องและความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะสม อาท ิการซือ้พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้รฐับาล เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 8.1.5.2) 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

 มจธ. มหีน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจสอบและตดิตามการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ภายในมหาวทิยาลยัมหีน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งท า
หน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ บญัช ีพสัดุ และการบรหิารงาน
ดา้นอื่น ๆ ตลอดจนมกีารประเมนิความเพยีงพอ และประสทิธผิลของการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง 
รวมทัง้การรายงานผลการตรวจสอบให้อธิการบดีทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวทิยาลยั ซึง่กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการฯ เพื่อท าหน้าทีส่อบ
ทานการด าเนินงานในดา้นการเงนิ บญัช ีการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การบรหิารงาน
ด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย ซึ่งการรายงานขา้งต้นเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นประจ าทุก
ไตรมาส (เอกสารหมาย 8.1.6.1)  
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ส าหรบัการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก คอื ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) จะเป็นผู้
ตรวจสอบงบการเงนิ การใชจ้า่ยเงนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑท์ี่ มจธ. ก าหนดเป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งผลตรวจสอบการเงนิและการใช้จ่ายงบประมาณของ มจธ. ไม่พบสิ่งผิดปกติ (เอกสารหมายเลข 
8.1.6.2) 

 

7. ผู้บริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเข้าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

อย่างไรก็ตาม มจธ. มกีารติดตามการใช้งบประมาณเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานบรหิารซึง่มอีธกิารบดปีระธาน เพื่อตดิตามและเร่งรดัให้มกีารด าเนินงานต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้หรอืถ้าเรื่องใดไม่สามารถด าเนินการได้ทนัก็สามารถปรบัลดได้ ทัง้นี้มหาวทิยาลยัมี
นโยบายให้หน่วยงานสามารถปรบัเพิม่หรอืลดงบประมาณประจ าปีได้ 5 ครัง้ต่อปี(ดงัที่กล่าวถึงในข้อ 4. 
ประมาณทุก 2 เดอืน) ในกรณีหน่วยงานประสงค์ปรบัลดงบประมาณจะต้องเสนอคณะกรรมการบรหิารการเงนิ
และทรพัย์สนิ และเสนออนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยั นอกจากนี้ ส าหรบัการปรบัเพิม่งบประมาณในกรณีที่
วงเงนิงบประมาณเพิม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงนิที่ตัง้ไว้ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบรหิารการเงนิและ
ทรพัยส์นิและเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป (เอกสารหมายเลข 8.1.7.1 - 8.1.7.2) 
 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
8.1.1.1 แผนพฒันาเชงิกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550-2554 

(ทัง้เล่ม) 
8.1.1.2 แผนพฒันาเชงิกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 

(ทัง้เล่ม) 
8.1.3.1 แผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 และ 2556 - 2557(ฉบบัทีเ่สนอสภา) 
8.1.4.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิโดยนายกสภามหาวทิยาลยัฯ 
8.1.4.2 ตวัอยา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ  
8.1.4.3 ตัวอย่างแผนด า เนินงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 ฉบับที่เสนอสภา

มหาวทิยาลยั 
8.1.4.4 รายงานการเงนิงบดุลของมหาวทิยาลยั ณ สิน้ปีงบประมาณ ปี 2553 
8.1.4.5 รายงานสถานภาพการเงนิและผลด าเนินการของมหาวทิยาลยัประจ าปีงบประมาณ 2553 (ปี 

2554) ทีเ่สนอสภามหาวทิยาลยั  
8.1.5.1 แผนพฒันาเชงิกลยทุธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550-2554  
8.1.5.2 รายงานแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 2554 (จากระบบบญัช ี3 มติ)ิ 
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8.1.6.1 รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 2553 
8.1.6.2 รายงานผลการตรวจสอบจากส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
8.1.7.1 การตดิตามแผน-ผลค่าใชจ้่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 
8.1.7.2 รายงานการปรบัเพิม่ลดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2554 ซึง่ในการจดัท าแผนด าเนินงาน

ประจ าปีตอ้งเป็นไปตามพนัธกจิและสอดคลอ้งกบัการพฒันามหาวทิยาลยัตามทีร่ะบุไวใ้นแผน 
กลยทุธฯ์ ซึง่ในการจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปีตอ้งเป็นไปตามพนัธกจิและสอดคลอ้งกบัการ
พฒันามหาวทิยาลยัตามทีร่ะบุไวใ้นแผนกลยุทธฯ์ ครัง้ที ่5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 
ผลการด าเนินงาน :  
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา                
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                     
ซึ่งสถาบนัต้องสรา้งระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานต้นสงักดั 
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารวดัผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน รวมทัง้การรายงาน
ผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มกีารประเมนิและปรบั ปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวตักรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารสรา้งจติส านึกให้เหน็ว่าเป็นความ
รบัผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้  เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน                    
ใหม้ัน่ใจไดว้่าสถาบนัสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั 
3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบดว้ย 1) การควบคุม

ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มลูครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมนิ
คุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ 

7. มสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนักศกึษา ผู้ใชบ้ณัฑติ 
และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั 

8. มเีครอืข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนั และมกีจิกรรม
รว่มกนั 



 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 

9 - 2 บทที ่2 

9. มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่
ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจ

และพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 มจธ. เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัที่มพีนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑติและงานวิจยัทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมหาวทิยาลยัมแีนวคดิเรื่องระบบคุณภาพที่ให้ความส าคญักบัการส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  
 มจธ. ก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านกลไกการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 2 ชุด คอื (1) คณะกรรมการยกรา่งมาตรฐานและตวับ่งชี ้ท าหน้าทีก่ลัน่กรอง พฒันา และยกร่าง
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 9.1.1.1 และ 9.1.1.2) เพื่อเสนอให้แก่ (2) 
คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่มรีองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบรหิารเป็นประธาน 
และมคีณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน และกระบวนการประกันคุณภาพ 
รวมทัง้พฒันาเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่สอดคลอ้งกบัภารกจิและบรบิทของหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานตามที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 
9.1.1.3 และ 9.1.1.4) โดยในการขบัเคลื่อนระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มจธ.ไดก้ าหนดระบบพฒันา
และประเมนิคุณภาพตามความต่างของภารกจิของหน่วยงานออกเป็น 2 แนวทาง ดงันี้  
 (1) แนวทางการพฒันาและประเมนิคุณภาพหน่วยงานที่ด าเนินการกระบวนการหลกัในการผลติ
บณัฑติคอืหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมนิตามคู่มอืประเมนิคุณภาพมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ที่น าตวับ่งชี้และเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) และ
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) มาปรบัให้มคีวามสอดคล้องกบับรบิทของ
คณะ โดยมหาวทิยาลยัเป็นผูก้ ากบัดูแลการประเมนิระดบัคณะ และคณะด าเนินการประเมินระดบัภาควชิาตาม
ตวับ่งชีท้ีก่ าหนดตามจดุเน้นของคณะหน่ึงๆ 
 (2) แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ ซึ่งได้
ด าเนินการต่อเนื่องจากการประเมนิคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวชิาการตามเกณฑ ์Mini TQA ในปี 
2552 สู่การน า OFI (Opportunity for Improvement) (เอกสารหมายเลข 9.1.1.5) ที่ใช้ในการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน และบูรณากบัการด าเนินงานของคณะท างาน Management System Development 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 หรอื 8 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

9 ขอ้ 
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(MSD) ทีไ่ดด้ าเนินงานปรบัระบบงานเบือ้งตน้ไปแลว้ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.6) โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างาน
โครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน (Productivity Improvement, PI) (เอกสารหมายเลข 9.1.1.7) 
ท าหน้าทีก่ ากบั ดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุน และใหข้อ้เสนอแนะหน่วยงานในการปรบัปรุง/พฒันางานโดยจดัล าดบั
ความส าคญัของการปรบัปรุง/พฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.1.1.8 - 
9.1.1.9)  
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสงูสดุของสถาบนั 
 จากพฒันาการอย่างต่อเนื่องของ มจธ. ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เป็นวทิยาลยัเทคนิคธนบุร ี(วธ.) ในปี 2502 
จนเป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า วทิยาเขตธนบุร ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีจนกระทัง่ปี 
2540 สถาบนัไดร้บัการยกระดบัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีซึง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาแห่ง
แรกในประเทศไทยทีเ่ปลีย่นจากสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมาเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐั 
 โดยที่ปจัจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ท าให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและการ
ใหบ้รกิารขององคก์รต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ไม่เวน้แมแ้ต่สถาบนัการศกึษาทีม่กีารเปรยีบเทยีบกนั
เรื่องคุณภาพของการจดัการศกึษา สิง่อ านวยความสะดวก หรอืคุณภาพของบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษา สิ่งนี้จงึ
ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งปรบัเปลีย่นแนวคดิจากการท างานในระบบทีต่วัเองถนัด (product out) มาเป็นท างาน
ตามทีผู่เ้รยีนและสงัคมตอ้งการ (market in)  
 จากประเดน็ดงักล่าว มหาวทิยาลยัจ าต้องเร่งพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามเชื่อมโยงและ
บรูณาการในทุกหน้าทีง่าน (functional management) ตลอดจนจดัการเชื่อมโยงระบบและกลไกการจดัการของ
หน่วยงานในระดบัต่าง ๆ ใหม้กีารด าเนินงานมุง่เป้าหมายของมหาวทิยาลยัสอดรบักนัและไปในทศิทางเดยีวกนั 
(alignment)  
 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวข้างต้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มคีวามเข้มแข็งในทุกมติิที่
สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล อธกิารบดไีดใ้หค้วามส าคญักบัการน าระบบคุณภาพมาใชใ้นการท างานภายใน
มหาวทิยาลยั จงึมนีโยบายใหน้ าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพหรอื Total Quality Management 
(TQM) มาบรูณาการระบบการบรหิารของมหาวทิยาลยั  
 ในการน าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพหรอื TQM มาใชบู้รณาการระบบการบรหิาร
มหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) มจธ.น ากรอบเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ
หรอื Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการขบัเคลื่อน 
(เอกสารหมายเลข 9.1.2.2) โดยใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก สกอ. สมศ. เป็นความทา้ทาย  ไดเ้ป็น KMUTT’s 
TQM Model (เอกสารหมายเลข 9.1.2.3) ซึง่ไดถู้กน าเสนอต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร มจธ. 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัสงัคมโดยอนุมตัิ model ดงักล่าวในวนัที่ 18 มถุินายน 2554 (เอกสาร
หมายเลข 9.1.2.4) ขนานไปกับด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสกอ.และสมศ.ตามกลไกของ
มหาวทิยาลยัทีด่ าเนินการอยูแ่ลว้ 
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3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 จากพันธกิจและความเชี่ยวชาญหลักของ มจธ. ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ไดถู้กก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของวสิยัทศัน์ มจธ. “มุ่งธ ารง ปณิธานในการสรา้ง
บณัฑติที่เก่งและด”ี อกีทัง้ได้ก าหนดในแผนพฒันาเชงิกลยุทธ์ ฉบบัที่ 10 (2550-2554) เป้าหมายที ่3 “การ
สร้างบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)” และได้ถอดเป็น
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของทุกหน่วยงานในการพฒันาบณัฑติทีเ่ก่งและดี เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัคิรอบคลุมทุก
หน่วยงานอย่างจรงิจงั ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัครัง้ที่ 146 ได้ก าหนดอตัลกัษณ์ของ มจธ. หมายถึง 
บณัฑติที่เก่งและดี (เอกสารหมายเลข 9.1.3.1) อีกทัง้ มจธ. ยงัมกีารก าหนดเกยีรตแิละศกัดิข์องนักศึกษา 
(Code of Honor) เป็นพฤตกิรรมทางคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัยของนักศกึษาทีค่วรปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ มจธ. (เอกสารหมายเลข 9.1.3.2) 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการวดัระดบัความส าเรจ็ของการจดัการศกึษาที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
มจธ. จงึได้ก าหนดตวับ่งชี้และค่าเป้าหมายเพิม่เติมตามอตัลกัษณ์ โดยได้ประยุกต์ใช้ผลการประเมนิความ    
พงึพอใจของนายจา้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัไม่
ต ่ากว่าระดบัด ี(เอกสารหมายเลข 9.1.3.3) 

 และจากการที ่ มจธ. ไดจ้ดัตนเองอยู่ในกลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัขัน้สูงและผลติบณัฑติระดบั
บณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอกนัน้ ตวับ่งชีท้ี่ มจธ. ไดก้ าหนดมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี คอื นักศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกจะส าเรจ็การศกึษาไดจ้ะต้องมผีลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ2 
ฉบบั หรอืผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ1 ฉบบัและผลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการ
น าเสนอในการประชุมระดบันานาชาติ 2 ฉบบั (เอกสารหมายเลข 9.1.3.4) ซึ่งตวับ่งชี้ดงักล่าวนอกจากจะ
สะทอ้นถงึความเป็นกลุ่ม ง ไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้ยงัเป็นตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นความเป็นบณัฑติที ่“เก่ง” ตามอตัลกัษณ์
ในความขา้งตน้ดว้ย 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาท่ีก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถาบนั 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมจธ.เป็นการด าเนินงานที่พจิารณาถึงความท้าทายใน
อนาคตโดยภาพรวมของมหาวทิยาลยั ซึ่งรวมหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนและหน่วยงานสนับสนุนและ
บรกิารวชิาการ (นโยบายตามเกณฑข์อ้ 2 และเกณฑข์อ้ 1 ค าอธบิายขอ้ (2) ) ทัง้นี้ในช่วงเปลีย่นผ่าน มจธ. ไม่
ละเลยเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (เกณฑข์อ้ 1 ค าอธบิายขอ้ (1)) ซึง่
การด าเนินการประกนัคุณภาพดงักล่าวสามารถอธบิายเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของหน่วยงานที่มีการเรยีนการสอนที่ใช้เกณฑ์ของ สกอ.เป็นหลกัการปรบัปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity Improvement: PI) และการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิ TQM 
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(1)  การควบคุมตดิตามการด าเนินงานและประเมนิคุณภาพ  

 การด าเนินงานระดบัสถาบนั 

กลไกการควบคุมตดิตามการประกนัคุณภาพระดบัสถาบนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื การจดัการ 
ศกึษาในสถานทีต่ ัง้และการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ 

การจดัการศกึษาในสถานทีต่ ัง้ 
ผู้บรหิารของ มจธ. (อธิการบด ีรองอธกิารบด ีและคณบดีรบัทราบผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัสถาบนัพรอ้มกนัในวนัที ่28 กนัยายน 2554 (เอกสารหมายเลข  

9.1.4.1) เมื่อรบัทราบจุดที่ควรพฒันาและขอ้เสนอแนะผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งได้แจง้ผู้รบัผดิชอบเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรงุตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของ มจธ. นอกจากนี้งานประกนัคุณภาพไดร้ายงานผลการ
วเิคราะห์จากการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนัเพิม่เติม ต่อที่ประชุมผู้บรหิารในวนัที่  19 
เมษายน 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.2 – 9.1.4.3) โดยรองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายวชิาการและฝ่ายบรหิารได้
ก าหนดใหม้กีารตดิตามความกา้วหน้าของการปรบัปรงุ  (เอกสารหมายเลข 9.1.4.4) เป็นระยะทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.5  - 9.1.4.7) 

การจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ 
เพื่อพฒันาบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาและให้มี

ความพรอ้มในการขยายการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา มจธ. มขีอ้ตกลงร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา  (เอกสารหมายเลข 9.1.4.8) อกีทัง้ความต้องการบณัฑติที่มสีมรรถนะเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  (เอกสารหมายเลข 9.1.4.9 – 9.1.4.10) ซึง่เป็นทีม่าของการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้และ
นอกสถานที่ตัง้เฉพาะบางส่วนทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา มจธ.จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการประกนั
คุณภาพศูนยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.11) เพื่อความมัน่ใจคุณภาพบณัฑติทีไ่ม่ดอ้ยไปกว่า
การจดัการศกึษาในสถานทีต่ ัง้ โดยในเบือ้งต้นได้ด าเนินการตรวจเยีย่ม  (เอกสารหมายเลข 9.1.4.12) และรบั
การตรวจประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒจิากสกอ. (เอกสารหมายเลข 9.1.4.13) 
 การประเมนิระดบัคณะ  
  มจธ. ก าหนดให้คณะวชิาด าเนินการควบคุมและตดิตามการประเมนิคุณภาพระดบัภาควชิา
ตามกลไกของคณะและตวับ่งชีท้ี่คณะเป็นผูก้ าหนด ส าหรบัการประเมนิระดบัคณะ มจธ. ไดช้ีแ้จงคู่มอืประเมนิ
คุณภาพมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีรอบการประเมนิปี 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.14 – 
9.1.4.15) ตลอดจน ก าหนดช่วงเวลาการประเมนิและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยการประเมนิของแต่
ละคณะมตีวัแทนของงานประกนัคุณภาพร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในกลไกการประกัน
คุณภาพของสถาบนั (เอกสารหมายเลข 9.1.4.16) 

และเพื่อให้การประเมนิคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนมมีาตรฐาน
เดยีวกนังานประกนัคุณภาพไดจ้ดัใหม้กีารเสวนาผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.17) และ
น าขอ้มลูจากการเสวนามาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เป็นขอ้มลูเพื่อใชใ้นโครงการฟ้ืนความรูเ้พื่อความมมีาตรฐานใน
การประเมนิคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.18) และส่งผลให้มกีารปรบัองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ โดยก าหนดให้ประธานคณะกรรมการประเมนิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกเพื่อเปิดรบัขอ้คดิเหน็ในมมุมองทีก่วา้งของบุคคลภายนอก (เอกสารหมายเลข 9.1.4.19 – 9.1.4.20) ที่
ก่อให้เกดิการพฒันาที่มมีติหิลากหลายมากขึ้น ตลอดจนมกีารอบรมเลขานุการคณะกรรมการการประเมนิฯ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.21) เพื่อให้การประกนัคุณภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารสรา้งผู้
ประเมนิหน้าใหม่ เพื่อเพิม่จ านวนบุคลากรที่มคีวามรู้ ความเข้าใจในเจตนาของเกณฑ ์เพื่อสามารถน าไปใช้
พฒันาหน่วยงานของตน นอกเหนือไปจากการประเมนิ  

(2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาทีก่ าหนดใน CHE QA Online 

งานประกนัคุณภาพการศกึษาไดจ้ดัท ารายงานการประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิตนเองตาม
ตวับ่งชีข้อง สกอ. และ สมศ. ลงในระบบ CHE QA Online เสนอต่อผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ตลอดจนจดัใหม้ี
กลไกการประเมนิตนเองโดยผู้บรหิารมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.1.4.22) เพื่อเป็นการก ากบั ตดิตาม 
และให้ขอ้มูลเพิม่เติมในแต่ละตวับ่งชี้ ก่อนส่งให้แก่คณะกรรมการประเมนิจาก สกอ. ส าหรบัผลที่ได้จากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาในแต่ละปี จะน าเสนอแก่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาต่อไป  (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.23) 

(3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 
จากภาวการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ท าให ้มจธ. ตระหนักว่าการประกันคุณภาพเพยีงให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและตวับ่งชีข้อง ของ สกอ.และ สมศ.นัน้ไมเ่พยีงพอ แต่จะต้องเป็นการขบัเคลื่อนให้
เกดิกลไกของการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานและในทุกระดบัจงึน าไปสู่การปรบัแนวคดิการประกนั
คุณภาพการศกึษาในรปูแบบของ มจธ.เอง คอื การน าแนวคดิของการบรหิารแบบองคร์วมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพ 
(TQM) มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่แนวคดิดงักล่าวใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิาร 
โดยผสานและบรูณาการงานในหน้าทีต่่าง ๆ ใหมุ้่งเป้าไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัของมหาวทิยาลยั โดยงานประกนั
คุณภาพการศกึษาได้จดัท าแผนพฒันาคุณภาพในภาพรวมตามกรอบการบรหิารคุณภาพแบบองค์รวม TQM 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.24) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและปรบัปรุงคุณภาพของหน่วยงานทุกระดบั
ภายในมหาวทิยาลยั 

 แผนพฒันาคุณภาพทีน่ าเสนอสภามหาวทิยาลยัในภาพรวมระยะที ่1 “การวางพืน้ฐาน” และระยะที ่
2 “การส่งเสรมิ” นัน้ถูกน ามาแปรเป็นแผนเพื่อการปฏบิตัใินปี 2554 โดยในช่วงต้นเป็นการท าความเขา้ใจใหก้บั
ผูบ้รหิาร (เอกสารหมายเลข 9.1.4.25) จากการทวนสอบความเขา้ใจกบัผูบ้รหิารหลงัการด าเนินงานตามแผนใน
วนัที ่6 กนัยายน 2554 และจากการวเิคราะหพ์บว่าผูบ้รหิารยงัขาดความเชื่อมโยงระหว่าง Q-concept และการ
บรหิารซึง่เป็นความสมัพนัธพ์ืน้ฐานทีส่ าคญัในการประยกุต์กบั KMUTT’s TQM Model  จงึไดจ้ดัใหม้กีารพูดคุย
ในหวัขอ้ Fundamental Concept of Management (เอกสารหมายเลข 9.1.4.26) และปรบัแผนเป็นโครงการ
สรา้งผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพใหห้น่วยงานหลกั (core processes) คอืหน่วยงานทีม่กีารเรยีนการสอนก่อน 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.27) โดยผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพได้ท าความเข้าใจกบัคณบดทุีกคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.28 – 9.1.4.29) เพื่อเปลีย่นรปูแบบการเรยีนรูจ้ากหอ้งเรยีนเป็นรปูแบบการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ เมื่อด าเนินการโครงการ Train the Trainer ไดถ้งึขัน้การทดสอบความรู ้เนื่องจากการให ้Q-
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concept แก่คณาจารยแ์ละตวัแทนคณะทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางในศาสตรข์องตน การ shift paradigm ที่
ต้องใช้เวลาจงึท าให้ไม่สามารถท าไดต้ามก าหนดเวลาและต้องปรบัแผน (เอกสารหมายเลข 9.1.4.30) ซึง่การ
ปรบัแผนยงัคงเกดิขึน้ตามสถานการณ์ที่ไม่เป็นตามความคาดหมายและเมื่อวเิคราะห์สาเหตุแลว้จงึด าเนินการ
ปรบัแผนตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 9.1.4.31) 

 โดยสรุปการก าหนดแผนทีเ่สถยีรเพื่อด าเนินการตาม KMUTT’s TQM Model จะสามารถก าหนด
ไดเ้มื่อความเขา้ใจดา้น Q-concept เกดิขึน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 50% ของบุคลากรในองคก์ร หรอือกีนัยหนึ่งมคีวาม
ชดัเจนใน Baseline ของจ านวนบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ Q-concept  

   ถงึแม้จะยงัก าหนดแผนที่มคีวามต่อเนื่องจากการให้ความรูพ้ื้นฐานได้ไม่ชดัเจน การด าเนินการ
เพื่อปรบัปรุง/พฒันาคุณภาพสามารถท าขนานกันได้โดยการพฒันาในส่วนงานที่จะช่วยขบัเคลื่อนหลกัใน 
model คอืส่วนของบุคลากร และ ส่วนของแผน จงึเป็นแผนย่อยของส่วนเชื่อมต่อใน model (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.32 – 9.1.4.34) นอกจากนี้ในส่วนของโครงการ PI ไดม้กีารก าหนดแผนการตดิตามงานเพื่อใหห้น่วยงาน
ต่างๆที่มขี้อปรบัปรุงตาม OFI ได้ปรบัปรุงงานของตนตามที่เสนอต่อคณะท างาน PI (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.35) ซึ่งแผนเหล่านี้ถงึแม้จะไม่ตอบขอ้แนะน าที่ได้จากการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในปี 2553 
โดยตรง แต่เป็นแผนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะเพื่อหาสาเหตุและท าแผนที่ยอ้นไปแก้ปญัหาทีต่้นทางที่
จะน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะเหล่านัน้ในทีสุ่ด 
  

5. มีการน าผลการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุการท างาน และส่งผลให้มีการ 
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งช้ี  
 จากการที่ มจธ. มนีโยบายจะด าเนินการเพื่อให้เกดิคุณภาพตาม KMUTT’s TQM Model ซึ่งการ
บรรลุผลลพัธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายคุณภาพที่ต้องการนัน้ต้องมกีารขบัเคลื่อนทัว่ทัง้องคก์รและสอดรบัในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งเป็นระบบ การจดัท าแผนดงัไดก้ล่าวแลว้ในเกณฑข์อ้ 4 มกีารด าเนินการโดยสรปุดงันี้ 

ระยะที ่1 การวางพืน้ฐาน ทีเ่น้นการท าความเขา้ใจถงึความจ าเป็นของการใชร้ะบบ TQM โดยอาศยั

ตวัแบบ EdPEx ให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงและระดบักลางกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องแนวคดิ

คุณภาพใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารระดบัคณะ และไดม้กีจิกรรมทีจ่ดัขึน้ดงันี้ 

กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 

1. เพื่อให้ผู้บรหิารมปีระสบการณ์เชงิรูปธรรม โดยเรยีนรู้ผ่าน

การถอดบทเรยีนจากหน่วยงานที่ประสบความส าเรจ็ในการ

ด าเนินการดา้นคุณภาพโดยใช ้TQM จงึไดเ้รยีนเชญิผูบ้รหิาร

มหาวทิยาลยัและผู้บรหิารคณะเข้าเย่ียมชมศูนย์ส่งเสริม

คณุภาพงาน บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) โดย

วตัถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครัง้นี้ คือ เพื่อเรยีนรู้กล

ยุทธ ์ปญัหา อุปสรรค น ามาใช้เป็น lessons learned ของ

การด าเนินงานดา้น TQM (เอกสารหมายเลข 9.1.5.1) 

วนัที ่7 มถุินายน 2554 
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กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 

2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการน า TQM มาใช้ภายใน

มหาวิทยาลัย มจธ . ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็มใน

ประเทศไทย จดัสมัมนา TQM Forum ครัง้ท่ี 15 หวัข้อเรื่อง 

ลูกค้าชัว่นิรนัดร ์   ด้วยการตลาดเชิงยุทธ์  :TQM  โดย

ได้รบัเกียรติจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒทิี่มปีระสบการณ์จรงิ 

ได้แก่  คุณสามารถ หงส์วิไล ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์

การตลาด  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณพฒันชยั กุลสริิ

สวสัดิ ์กรรมการผู้จดัการ บรษิทั  ชยับูรณ์ บราเดอรส์ จ ากดั 

ซึ่งเคยได้รบัรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC  ในปี 

2005 (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2) 

วนัที ่11 มถุินายน 2554 

 

ระยะที ่2 การส่งเสรมิ ทีเ่น้นการท าความเขา้ใจในแนวความคดิหลกัของ TQM ไดแ้ก่แนวความคดิ
ดา้นลกูคา้ (customer) แนวความคดิดา้นการบรหิาร (PDCA) แนวความคดิการด าเนินการปฏบิตักิารดว้ยหลกั 
pull system ให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงและระดบักลางเพื่อความเข้าใจตรงกนัถึงความแตกต่างของทัง้ 2 
กระบวนการ ทีน่ าไปสู่การชีป้ระเดน็ปญัหา การค้นหาสาเหตุ และการแก้ปญัหาไดเ้หมาะสมดว้ยกระบวนการ
ทัง้ 2 มธีรรมชาตขิองการท างานและการจดัการปญัหาต่างกนั กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการในปี 2554 ดงัแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

 

กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 

1. โครงการวิเคราะห์กระบวนการท างานตาม SIPOC 

Model มคีณะน าร่องเข้าร่วมจ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะ

วทิยาศาสตร ์คณะศลิปะศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ และคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี

โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจใน

วธิกีารวเิคราะหแ์ละระบุกระบวนการท างานใหม้คีวามชดัเจน 

โดยจดัจ านวน 2 ครัง้ (เอกสารหมายเลข 9.1.5.3) 

ครัง้ที ่1 วนัที ่17 สงิหาคม 2554 

ครัง้ที ่2 วนัที ่ 6 กนัยายน 2554 

2. โครงการ  Fundamental Concept of Management โดย

บรรยายเกี่ยวกับ ความหมายของ Terms และ Definitions  

ของการบรหิารยุคใหม่  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ผลนิ ภู่

จรญู สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ

วนัที ่31 มกราคม 2555 
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กจิกรรม วนัทีด่ าเนินการ 

มคีวามเชี่ยวชาญ  และมปีระสบการณ์ในการบรหิาร

คุณภาพ มาเป็นวทิยากร (เอกสารหมายเลข 9.1.5.4) 

3. การน าระบบ TQM มาใช้ในการบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลยั คอื ความรู ้ความเขา้ใจทีต่รงกนัในเรื่องลูกค้า 

หลักการบริหาร บทบาท หน้าที่ รวมถึงความเข้าใจใน

คุณภาพ และลกัษณะคุณภาพในอนาคตทีม่หาวทิยาลยัหรอื

หน่วยงานคาดหวงั ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัตามบรบิทและ

ภารกจิของหน่วยงาน จงึจดั โครงการ Train the Trainer 

(เอกสารหมายเลข 9.1.5.5) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้้แทน

คณะและหน่วยงานเขา้ใจความหมายและหลกัการของ TQM 

และสามารถน าองคค์วามรูด้า้น TQM ทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม

ถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรท่านอื่น ๆ ในคณะและหน่วยงานของ

ตนได ้

ครัง้ที ่1 การบรรยายหลกัการและแนวความคดิของ TQM 

ครัง้ที ่2 การบรรยายแนวความคดิดา้นลกูคา้ การนิยาม 

          คุณภาพและกระบวนการทางธุรกจิและการ 

          จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ 

ครัง้ที ่3 น าเสนอ case study 

ครัง้ที ่4 สอบวดัความรู ้

ครัง้ที ่5 ทดลองสอน ครัง้ที ่1 

ครัง้ที ่5 ทดลองสอน ครัง้ที ่2 

            (เอกสารหมายเลข 9.1.5.6 – 9.1.5.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่23 เมษายน 2555 

วนัที ่30 เมษายน 2555 

 

 

วนัที ่28 พฤษภาคม 2555 

วนัที ่11 มถุินายน 2555 

วนัที ่27 มถุินายน 2555 

วนัที ่15 สงิหาคม 2555 

 

 เมื่อมัน่ใจว่าตัวแทนของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนได้ร ับความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานที่มคีุณภาพและสามารถถ่ายทอดได้แล้วหน่วยงานจงึจะก าหนดแผนของหน่วยงานเองให้มกีาร
ถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจดงักล่าวภายในหน่วยงานตามความเหมาะสมกบัวฒันธรรมและบรบิทของ
ตน ทัง้นี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมคีวามรู้และความเข้าใจด้านคุณภาพเพื่อประยุกต์ให้การ
ด าเนินงานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตนเกดิคุณภาพและมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 การเริม่ใหค้วามรู ้Q-concept, customer และ TQM กบัหน่วยงานทีม่กีารเรยีนการสอนป็นเพยีงการ
ด าเนินการในหมวดของการจดัการกระบวนการของ KMUTT’s TQM Model เท่านัน้ แต่ในการบรหิารแบบองค์
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รวมนัน้ มจธ.ได้พจิารณามติิงาน มติคินและมติิเงนิ ไปพรอ้มกนั โดยในมติคินนัน้ได้ด าเนินการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจให้กบัส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคลของ มจธ.เพื่อสามารถพฒันาและจดัการด้านงานบุคคล (HRD 
และHRM) ได้อย่างสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของกระบวนการหลกัในคณะวชิาต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.8) 
 ส าหรบัมติิเงนินัน้มจธ.ได้เริม่ใช้กลไกเพื่อขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานให้สอดรบัในทาง
เดยีวกนั (alignment) เพื่อประสทิธผิลของการบรหิารแบบองคร์วมโดยก าหนดใหห้น่วยงานทีม่กีารเรยีนการ
สอนน าเสนอ super KPIs ซึง่เป็นการถอดเป้าหมายเชงิกลยุทธข์องมหาวทิยาลยัเป็นเป้าหมายตามบรบิทของ
หน่วยงานและใหจ้ดัท าแผนงบประมาณแบบ 1+ 2 เพื่อใหห้น่วยงานไดค้ านึงถงึการด าเนินงานระยะสัน้ (1ปี)
และระยะกลาง (2ปี) และถอดบทเรยีนจากผลงานในระยะสัน้ไปปรบัแผนระยะกลางส่งผลให้่เกดิการปรบัแผน
อย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องหรอืการท า rolling plan เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ยงัใช้
การงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System, PBBS)เพื่อการบรหิารบุคคล
ใหม้กีารด าเนินงานในทศิทางทีห่น่วยงานมุง่เน้นตามกลยุทธอ์กีดว้ย 
 นอกจากนี้ในการด าเนินการเชงิรุก มจธ.ไดจ้ดัท าโครงการเพื่อใหค้วามรูแ้ละท าความเขา้ใจเรื่อง Q-
concept, customer, และ TQM กบักองแผนงานซึง่เป็นส่วนน าตาม KMUTT’s TQM Model (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.9) ที่จะน าไปสู่ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ จัดท าแผนและปรบัแผนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดจนปรบัเปลีย่นไดท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและโลกและยงัคงเหมาะสมกบับรบิทของ มจธ. 
 ในส่วนของโครงการ PI คณะท างาน PI ไดจ้ดัประชุมอย่างสม ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข 9.1.5.10) 
และให้หน่วยงานก าหนดกระบวนการท างานและจ านวนกระบวนงานที่ต้องปรบัปรุง  (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.11) ซึง่ได้มกีารหารอืภายในหน่วยงานเพื่อจดัล าดบัความส าคญั จากนัน้ไดม้ีการก าหนดหวัขอ้ปญัหา ชี้
กระบวนการ วเิคราะห์สาเหตุ น าเสนอแนวทางแก้ไข/ปรบัปรุง/พฒันาตามความเหมาะสม และจดัท าขอ้ตกลง
ระดบัการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement: SLA) โดยจดักจิกรรม “Show & Share การเพิม่ผลติภาพใน
การท างาน (Productivity Improvement: PI)” ขึน้ในวนัที ่15 มถุินายน 2555 เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนั และไดศ้กึษาแนวปฏบิตัทิีด่นี าไปประยกุตใ์นหน่วยงานของตน (เอกสารหมายเลข 9.1.5.12) 
 นอกจากการประยกุตก์ารบรหิารแบบองคร์วมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพในทุกหน่วยงานแลว้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาได้ถูกวเิคราะห์และเสนอต่อคณะผู้บรหิาร มจธ. (เอกสารหมายเลข 
9.1.5.13 – 9.1.5.14) และไดร้ายงานผลต่อสภามหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.1.5.15) โดยการปรบัปรุงใน
ปี 2554 ตามล าดบัที ่มจธ. พจิารณาว่าเป็นส่วนส าคญัใน KMUTT’s TQM Model ดงัรายละเอยีดดา้นล่าง 

1. งานหลกัสตูรไดด้ าเนินการใหทุ้กหลกัสตูรเป็นไปตามกรอบTQF (เอกสารหมายเลข 9.1.5.16)  
2. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมมกีารกระจายให้คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

ดูแลด้านภูมิสถาปตัย์รวมถึงการออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ดูแลการบูรณาการ
ศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมส่วนกลางส าหรบับุคลากรนักศกึษาและบุคคลทัว่ไป 
นอกจากนี้ส่วนงานอาคารสถานดูแลให้ค าแนะน าและช่วยสรา้งอาคารตามความประสงค์ของวดัต่างๆ โดยใช้
ประสบการณ์ดา้นศลิปวฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาเป็นเวลานานอกีดว้ย 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 
องคป์ระกอบคณุภาพ 
 งานประกนัคุณภาพการศกึษาและภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรไ์ดร้่วมกนัพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานระดบัคณะและสถาบนั โดยมรีะบบฐานขอ้มลู
งานประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานตามเกณฑ์ สมศ. ซึ่งระบบฐานข้อมูลดงักล่าวสามารถ
เรยีกดูรายงานสรุปได้ทัง้ในระดบัคณะและสถาบนั นอกจากนี้ มจธ. ยงัมรีะบบฐานขอ้มูล KISS  (KMUTT 
Information Service System) (เอกสารหมายเลข 9.1.6.2) เป็นระบบ Web Service ทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อแสดง
ขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูในการบรหิารจดัการและประกอบการตดัสนิใจ ทัง้นี้หลกัการท างาน
ของระบบ KISS จะท าการดงึขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูหลกัของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ Axapta, ACIS, HPB และ
ฐานขอ้มูลเพื่อการวจิยัมาใช้ในการประมวลผลและการออกรายงาน ส าหรบักลไกการท างานของระบบ KISS 
แสดงเป็นแผนผงั ดงันี้ 

  

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ช้ 

บณัฑิต และผูใ้ช้บริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

 กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการคุณภาพการ
ใหบ้รกิารตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั คอื การจดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการ โดยมกีลไก
ใหผู้ร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามสี่วนรว่มในกลไกการประกนัคุณภาพ ดงันี้ 
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 การจดัการศกึษา มจธ. ด าเนินการโดยผ่านกลไกการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา ซึง่
มรีอบการประเมนิทุกภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.1) ตลอดจนการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิต โดยมีกองแผนงานเป็นผู้ส่งแบบส ารวจให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาของ มจธ. ไป
ปฏบิตัิงานอยู่ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.2) ส าหรบัขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจดงักล่าวข้างต้นจะถูกน าไปใช้
ออกแบบและปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัภาคธุรกจิมากขึน้ นอกจากการประเมนิโดยนักศกึษาดงักล่าวแลว้ มจธ. ยงัจดัใหม้กีารพูดคุยระหว่างผูแ้ทน
นักศกึษาและผู้บรหิารปีละ 2 ครัง้เพื่อน าขอ้คดิเหน็ของนักศกึษาไปพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
(เอกสารหมายเลข 9.1.7.3) 
 ดา้นการวจิยั มจธ. ด าเนินการโดยผ่านกลไกการตดิตามงานวจิยัของเจา้ของทุนวจิยั การประเมนิ
คุณภาพของเจา้ของทุนวจิยัเมื่อไดร้บัผลงานหรอืรายงานวจิยั ตลอดจนตดิตามประสทิธภิาพการใชเ้งนิวจิยัทุก
เดอืน (เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) 
 ในส่วนของการบรกิารวชิาการ มจธ. ด าเนินการให้บรกิารวชิาการโดยผ่านหน่วยงานกลางของ
มหาวทิยาลยั คอื ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวท.) สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ (สรบ.) และส านักสวนอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รบับริการจะมีการประเมินคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานผ่านแบบประเมนิความพงึพอใจของงานรบัจา้งที่หน่วยงานทัง้ 3 ไดด้ าเนินการ (เอกสารหมายเลข 
9.1.7.5) 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั และมี
กิจกรรมร่วมกนั 
 งานประกนัคุณภาพการศกึษา มจธ. ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครอืข่าย QA forum ของทีป่ระชุมอธกิารบดี
แห่งประเทศไทย(ทปอ.) ซึ่งมกีารประชุมตามความเหมาะสมโดยในปี 2554 มกีารประชุมในวนัที่ 17 
พฤษภาคม 2554 และคณะท างานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาของทีป่ระชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรฐั (ทอมก.)  โดยมรีอบการประชุมประมาณ 3 เดอืน/ครัง้ ส าหรบัการเป็นเครอืข่ายดงักล่าวมวีตัถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร กจิกรรม แนวปฏบิตัทิี่ดดี้านการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในแต่ละ
มหาวทิยาลยั ซึง่แต่ละมหาวทิยาลยัจะหมุนเวยีนเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพ โดยในปี 2554 มกีารประชุมครัง้ที่ 
3/2554 ในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1.8.1)  และในวนัศุกรท์ี ่9 มนีาคม 2555 มจธ.ได้
เป็นเจ้าภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.8.2) จดัประชุมคณะท างานประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก. ครัง้ที ่
1/2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.8.3) และวนัศุกรท์ี ่8 มถุินายน 2555 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะท างานประกนั
คุณภาพการศกึษา ทอมก. ครัง้ที ่2/2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.8.4) 

อีกทัง้งานประกันคุณภาพการศึกษา มจธ. ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษางานของ
มหาวทิยาลยัมหดิล (เอกสารหมายเลข 9.1.8.5) โดยเฉพาะการผนวกการประกนัคุณภาพเขา้สู่ระบบงานประจ า
และการสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมให้เกดิขึน้แก่บุคลากรทุกระดบั สะท้อนให้เหน็ถงึความส าเรจ็ของการน า
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามาใช้เป็นกลไกสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายของ มจธ. ที่ต้องการน าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อให้เกดิคุณภาพหรอื TQM มาใช้
บูรณาการระบบการบรหิารมหาวิทยาลยั โดยมุ่งหวงัที่จะพฒันาคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทาง
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วชิาการผ่านระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกลไกสร้างความมัน่ใจในคุณภาพของบณัฑติและ
งานวจิยัใหเ้กดิขึน้แก่ลกูคา้และผูร้บับรกิาร 

 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัตามกรอบ EdPEx (เอกสารแสดงมตขิองสภามหาวทิยาลยั) กอปรกบัในปี 2554 อธกิารบดมีี
นโยบายในการน าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อให้เกดิคุณภาพหรอื TQM มาใช้บูรณาการระบบการบรหิาร
มหาวทิยาลยั จงึมนี ากรอบตามเกณฑ ์ EdPEx มาใช้เป็นกลยุทธ์และใช ้TQM ขบัเคลื่อนให้เกดิการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยมคีณะวศิวกรรมศาสตรข์อง มจธ.เป็นหนึ่งในคณะวชิาน าร่องที่ได้รบัการคดัเลอืกจากทัว่
ประเทศ (เอกสารหมายเลข 9.1.9.1) ตัง้แต่ปี 2552 และอยู่ในระหว่างด าเนินการตามค าแนะน าของ สกอ.และ
ประยกุตก์บัการท างานในหน่วยงานอยา่งทัว่ถงึ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มจธ. ได้ร ับเกียรติจากมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเขา้ศกึษาดูงานในวนัที่ 23 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.2) และ 21 
มนีาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.3) ตามล าดบั โดยมกีารถอดบทเรยีนจากประสบการณ์ทัง้ในส่วนของ
การด าเนินการเพื่อใหเ้กดิคุณภาพและการเขา้รบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอกตามเกณฑ์
ทีเ่ปลีย่นไปจากดมิ การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดงักล่าวท าใหท้ัง้ผูเ้ยีย่มและผูถู้กเยีย่มไดแ้นวคดิละแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน  

นอกจากนี้มหาวทิยาลยับูรพาได้จดัโครงการพฒันาสมรรถนะผู้บรหิารมหาวทิยาลยับูรพา รุ่นที่ 1 
เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถวสิยัใหม่ (Capacity Building) ใหผู้บ้รหิาร และเพื่อพฒันาทกัษะด้านบรหิาร การประกนั
คุณภาพ การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ภาวะผู้น าและการสรา้งวสิยัทศัน์ของผู้บรหิารมหาวทิยาลยั  ในการนี้ได้ขอ
ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัในก ากบัเพื่อความเป็นเลศิ ” ในวนั
พฤหสับดทีี ่17 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.9.4)  

นอกจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่กีบัหน่วยงานภายนอกงานประกนัคุณภาพการศกึษา
ได้มีการจัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานระดับคณะภายใน
มหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข 9.1.9.5) โดยมุ่งหวงัใหค้ณะทีเ่ขา้ร่วมไดเ้กดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
วธิกีารปฏบิตังิานหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ตีามตวับ่งชี ้ตลอดจนเชญิวทิยากรเครอืขา่ยของ สกอ. มาร่วมใหข้อ้คดิเหน็ 
ความรู ้และความมุง่หวงัของเกณฑป์ระเมนิและตวับ่งชี้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้หน็มมุมองและเขา้ใจวธิกีาร
น าเกณฑก์ารประเมนิและตวับ่งชี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานหรอืปรบัปรุงคุณภาพการด าเนินงานภายใน
คณะใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

การประเมินตนเอง (SAR)  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน    
ผลการด าเนินงาน [9 ขอ้ : ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
9.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกรา่งมาตรฐานและตวับ่งชี ้
9.1.1.2 รายงานการประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตวับ่งชี้ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่

2 
9.1.1.3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพ 
9.1.1.4 รายงานการประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพการศกึษา 
9.1.1.5 รายงานผลการประเมนิตาเกณฑ ์Mini TQA ปี 2552 
9.1.1.6 รายงานประจ าปี 2548  
9.1.1.7 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานโครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน 
9.1.1.8 โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
9.1.1.9 แผนกจิกรรมโครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
9.1.2.1 ตวัอยา่งรายงานการประชุม (ทีร่ะบุว่าอธกิารบดใีหน้โยบายเรือ่งระบบประกนัคุณภาพ) 
9.1.2.2 โครงการประชุมชีแ้จง เรือ่ง การด าเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ 
9.1.2.3 KMUTT’s TQM Model 
9.1.2.4 รายการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่148   
9.1.3.1 มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีครัง้ที ่146 

9.1.3.2 เกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษา (Core of Honor) 

9.1.3.3 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาของ มจธ. ปี 2553 
9.1.3.4 ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบับณัฑติศกึษา  
9.1.4.1 บนัทกึขอ้ความขอเชญิรว่มกจิกรรมรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั 
9.1.4.2 สรปุผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิของ สกอ. รอบการประเมนิปี 2553 ระดบัสถาบนั 
9.1.4.3 สรุปจุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง ตามราย

องคป์ระกอบคุณภาพ 
9.1.4.4 ตารางผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้
9.1.4.5 บนัทกึขอ้ความขออนุมตัดิจดัประชุมตดิตามความก้าวหน้าการจดัท าตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในระดบัสถาบนั รอบการประเมนิปี 2554 
9.1.4.6 รายงานการประชุมวาระการประชุมตดิตามความก้าวหน้าตวับ่งชี ้
9.1.4.7 อเีมลลแ์จง้ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้
9.1.4.8 ขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา กบั มจธ. 
9.1.4.9 บนัทกึความเขา้ใจระหว่างองคก์ารเภสชักรรม กบั มจธ. 
9.1.4.10 รายละเอยีดเงือ่ไขการด าเนินการของโครงการพฒันาบุคลาการทางดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการใหก้บั

บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) 
9.1.4.11 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีที่ 0193/2555 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการการ

ประกนัคุณภาพการศกึษานอกทีต่ ัง้ 
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9.1.4.12 รายงานการตรวจเยีย่มหน่วยจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ 
9.1.4.13 หนงัสอืการตรวจเยีย่มโดยผูท้รงคุณวุฒ(ิPeer Visit) กรณกีารจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้  
9.1.4.14 บนัทกึขอ้ความขอเชญิประชุมชีแ้จงคู่มอืประเมนิคุณภาพภายใน มจธ. รอบการประเมนิปี 2554 
9.1.4.15 คู่มอืประเมนิคุณภาพ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี2554 
9.1.4.16 ตารางผูส้งัเกตการณ์ของงานประกนัคุณภาพ 
9.1.4.17 สรปุขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากเสวนาผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
9.1.4.18 โครงการฟ้ืนความรูเ้พื่อความมมีาตรฐานในการประเมนิคุณภาพ 
9.1.4.19 ค าสัง่มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรทีี ่616/2555 (ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ

ภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2554) 
9.1.4.20 ค าสัง่มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรทีี ่726/2554 และ 748/2554 (ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553) 
9.1.4.21 บนัทกึขอ้ความขอเชญิเขา้รว่มอบรมเลขานุการเพื่อประเมนิคุณภาพภายในของคณะ 
9.1.4.22 บนัทกึขอ้ความเชญิประชุมเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิ  
9.1.4.23 รายงานประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่159 
9.1.4.24 แผนพฒันาคุณภาพตามแนวคดิของการบรหิารคุณภาพแบบองคร์วม (TQM).PDF 
9.1.4.25 ตารางการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดา้น Q-concept.pdf 
9.1.4.26 บนัทกึขอความอนุเคราะห ์รศ.ดร.ผลนิ ภู่จรญู เป็นวทิยากรบรรยาย 
9.1.4.27 โครงการฝึกอบรม Train the Trainer 
9.1.4.28 ตารางนดัพบกบัคณบด ี11 คณะ 
9.1.4.29 สรปุการประชุม Retreat QA 
9.1.4.30 ก าหนดการ train the trainer ทีม่กีารเปลีย่นแปลงครัง้ที ่1 

9.1.4.31 ก าหนดการ 1 train the trainer ทีม่กีารเปลีย่นแปลงครัง้ที ่2-5 
9.1.4.32 โครงการ TQM for HR 
9.1.4.33 ตารางการด าเนินกจิกรรม TQM กบั ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล 
9.1.4.34 TQM ส าหรบักองแผนงาน 
9.14.35 โครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน 

 
 

9.1.5.1 สรุปจุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  ตามราย
องคป์ระกอบคุณภาพ 

9.1.5.2 สรปุผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิของ สกอ. รอบการประเมนิปี 2553 ระดบัสถาบนั 

9.1.5.3 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีครัง้ที ่159  

9.1.5.4 โครงการฝึกอบรม Train the Trainer 
9.1.5.5 ตวัอยา่งรายงานการประชุม (ทีร่ะบุว่าอธกิารบดใีหน้โยบายเรือ่งระบบประกนัคุณภาพ) 
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9.1.5.6 แผนพฒันาคุณภาพตามแนวคดิของการบรหิารคุณภาพแบบองคร์วม (TQM) 
9.1.5.7 ตารางนดัพบกบัคณบดรีายคณะ 
9.1.5.8 บนัทกึขอ้ความเชญิผู้อ านวยการกอง/ส านัก เขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ

อภปิราย “ความส าคญัและความจ าเป็นของการน า TQM มาประยกุตใ์น มจธ.” 
9.1.5.9 TQM ส าหรบักองแผนงาน 
9.1.5.10 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน 
9.1.5.11 แผนการด าเนินงานโครงการปรบัปรงุและเพิม่ผลติภาพในการท างาน 
9.1.5.12 บนัทกึขอ้ความเชญิเขา้รว่ม show&share การเพิม่ผลติภาพในการท างาน 
9.1.5.13 สรุปจุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง ตามราย

องคป์ระกอบคุณภาพ 
9.1.5.14 สรปุผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิของ สกอ. รอบการประเมนิปี 2553 ระดบัสถาบนั 
9.1.5.15 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีครัง้ที ่159 
9.1.5.16 ขอ้มลูสรปุการด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรปีการศกึษา 2554 
9.1.6.1 ตวัอยา่งระบบฐานขอ้มลูเพื่อเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 
9.1.6.2 ตวัอยา่ง website ของระบบ KISS 
9.1.7.1 ตวัอยา่งแบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
9.1.7.2 ตวัอยา่งผลการประเมนิความพงึพอใจของนายจา้ง 
9.1.7.3 แบบขออนุมตัโิครงการนกัศกึษาเขา้พบผูบ้รหิารของ มจธ. ครัง้ที ่1 
9.1.7.4 ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารวชิาการของ สวท. 
9.1.7.5 ผลส ารวจความพงึพอใจงานทดสอบ วเิคราะห ์สอบเทยีบ ประจ าปี 2554   
9.1.7.6 ผลส ารวจความพงึพอใจงานทดสอบ วเิคราะห ์สอบเทยีบ ประจ าปี 2554  
9.1.8.1 หนังสอืเชญิประชุมที่ประชุมอธกิารบดมีหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั (ทอมก.) ด้านการประกนั

คุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่3/2554  
9.1.8.2 หนังสอืเชญิประชุมที่ประชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั (ทอมก.) ด้านการประกนั

คุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่1/2555 
9.1.8.3 โครงการประชุมคณะท างานประกนัคุณภาพการศกึษา ทีป่ระชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบั

ของรฐั (ทอมก.)  
9.1.8.4 หนังสอืเชญิประชุมที่ประชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั (ทอมก.) ด้านการประกนั

คุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่2/2555  
9.1.8.5 หนงัสอืขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานระบบคุณภาพมหาวทิยาลยัมหดิล 
9.1.9.1 โครงการประชุมชีแ้จง เรือ่ง การด าเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ 
9.1.9.2 หนงัสอืขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานดา้นประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยัทกัษณิ 
9.1.9.3 หนังสอืขอความอนุเคราะห์ศกึษาดูงานด้านประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั 
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9.1.9.4 หนังสือขอความอนุเคราะห์บรรยายประกันคุณภาพใน “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวทิยาลยับรูพา รุน่ที ่1” 

9.1.9.5 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีข้องหน่วยงานระดบัคณะ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ :  
ผลการด าเนินงาน : 
หมายเหตุ / ขอ้สงัเกต  : (ถา้ม)ี กรณทีีม่คีวามเหน็ต่างจากการประเมนิตนเองของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีสมศ.ท่ี 15  : ผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักดั 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยต้นสงักดั 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 มจธ. ได้ก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านกลไกการด าเนินงานของ

คณะกรรมการจ านวน 2 ชุด คอื (1) คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตวับ่งชี้ ท าหน้าที่กลัน่กรอง พฒันา 

และยกร่างเกณฑ์การประเมนิคุณภาพของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 15-1) เพื่อเสนอให้แก่ (2) 

คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่มรีองอธกิารบดอีาวุโสฝ่ายบรหิารเป็นประธาน 

และมคีณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน และกระบวนการประกันคุณภาพ 

รวมทัง้พฒันาเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่สอดคลอ้งกบัภารกจิและบรบิทของหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานตามที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข  

15-2)  

 มจธ. มงีานประกนัคุณภาพการศกึษา สงักดักองบรกิารการศึกษา เป็นกลไกขบัเคลื่อนระบบประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน โดยไดก้ าหนดระบบพฒันาและประเมนิคุณภาพตามความต่างของภารกจิและบรบิท

ของหน่วยงานออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ (1) แนวทางการพฒันาและประเมนิคุณภาพหน่วยงานระดบัคณะ  

ซึง่ไดด้ าเนินการจดัท าคู่มอืประเมนิคุณภาพของ มจธ. โดยน าเกณฑแ์ละตวับ่งชีข้องส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มาพฒันา

และบูรณาการให้มีความสอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของคณะ (เอกสารหมายเลข 15-3) และ (2)                      

แนวทางการพฒันาและประเมนิคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวชิาการ ซึง่ได้ด าเนินการต่อเนื่องจาก

การประเมนิคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวชิาการตามเกณฑ์ Mini TQA ในปี 2552 (เอกสาร

หมายเลข 15-4) สู่การน า OFI (Opportunity for Improvement) มาปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยหน่วยงาน

จะมกีารจดัล าดบัความส าคญัของปญัหาและคดัเลอืกกระบวนการท างานที่มผีลกระทบต่อผูร้บับรกิารมาจดัท า

เป็น SLA (Services Level Agreement) ซึง่เป็นกลไกการรบัรองการปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยหน่วยงาน

จะท าขอ้ตกลงทีร่ะบุตวัชีว้ดัและเป้าหมายกบัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 15-5) ส าหรบัผลการ

ด าเนินงานดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 ในปี 2553 งานประกนัคุณภาพการศกึษาไดม้กีารด าเนินกจิกรรมดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1. การควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ งานประกนัคุณภาพการศกึษาไดใ้ชก้ลไก          
การประชุมร่วมกบัคณะทัง้ประชุมกลุ่มย่อย (เอกสารหมายเลข 15-6) และประชุมรวมทุกคณะ (เอกสารหมายเลข 
15-7) เพื่อชีแ้จงถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู ้ควบคุม และตดิตามการด าเนินงานของคณะเพื่อใหส้อดคลอ้ง
ตามเกณฑม์าตรฐานและตวับ่งชีท้ ัง้ของ สกอ. และ สมศ. 

 ในการประเมนิคุณภาพการศึกษา งานประกนัคุณภาพการศึกษาได้จดัให้มกีารประเมนิคุณภาพ

การศกึษาหน่วยงานระดบัคณะเป็นประจ าทุกปีการศกึษา (เอกสารหมายเลข 15-8) ตลอดจนก าหนดใหทุ้กคณะ

ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับภาควิชา และประเมินตนเองก่อนที่จะให้

มหาวทิยาลยัลงไปตรวจประเมนิ (เอกสารหมายเลข 15-9) 

2. การจดัท ารายงานประจ าปี งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จดัท ารายงานการประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมนิตนเองตามตวับ่งชีข้อง สกอ. (เอกสารหมายเลข 15-10) เสนอต่อผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั 
ตลอดจนจดัให้มกีลไกการประเมนิตนเองโดยผู้บรหิารมหาวทิยาลยั เพื่อเป็นการก ากบั ติดตามและให้ขอ้มูล
เพิม่เตมิในแต่ละตวับ่งชี ้ก่อนส่งใหแ้ก่คณะกรรมการประเมนิจาก สกอ. ส าหรบัผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาในแต่ละปี จะมกีารน าเสนอแก่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาต่อไป (เอกสารหมายเลข 15-11) 

3. การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา งานประกนัคุณภาพการศกึษา           
ไดร้ายงานผลการประเมนิคุณภาพทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการประเมนิจาก สกอ. ต่อผูบ้รหิารและสภามหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 15-12)  

ทัง้นี้ จากผลการประเมนิรอบการประเมนิคุณภาพปี 2552 ได้น าไปสู่การปรบัแนวคดิการประกัน

คุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการปฏบิตัิตามเกณฑ์มาตรฐานและตวับ่งชี้ของ สกอ. และ    

สมศ. คอื การน าแนวคดิการบรหิารแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ (Total Quality Management, TQM) 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ (Education Performance for Excellence, 

EdPEx) มาใช้เป็นกรอบใหญ่ การพฒันาระบบคุณภาพนี้จะส่งผลให้ มจธ. สามารถขบัเคลื่อนองค์กรไป

ข้างหน้า พร้อม ๆ กบัการปรบักระบวนการด าเนินงานภายในมหาวทิยาลยัให้ขบัเคลื่อนไปพร้อมกนั โดย

ใช้เกณฑ์การประเมนิของ สกอ. และ สมศ. เป็นเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่า โดยปีนี้เป็นระยะแรกซึ่งอยู่ในช่วง

ของการท าความเข้าใจในระดบัผู้บรหิารระดบัสูง (เอกสารหมายเลข 15-13)  
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 3.51 N/A  N/A 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
15-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกรา่งมาตรฐานและตวับ่งชี้ 

15-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพ 

15-3 คู่มอืประเมนิคุณภาพ มจธ. (ฉบบัปรบัปรงุ) 

15-4 เกณฑป์ระเมนิคุณภาพหน่วยงานสนบัสนุนและบรกิารวชิาการ (Mini TQA) 

15-5 ตวัอยา่ง SLA ของส านกังานอธกิารบด ี

15-6 สรปุองคค์วามรูจ้ากการประชุมตดิตามการด าเนินงานของคณะตามตวับ่งชีข้อง สมศ. 

15-7 ตวัอยา่งรายงานการประชุมการพจิารณาแนวทางเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพ 

    ภายนอกรอบสาม 

15-8 ตวัอยา่ง SAR ของคณะ รอบการประเมนิปี 2553 

15-9 ตวัอยา่ง SAR ของภาควชิา รอบการประเมนิปี 2553 

15-10 ตวัอยา่ง SAR ของมหาวทิยาลยั รอบการประเมนิปี 2552 

15-11 มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

15-12 แผนพฒันาคุณภาพตามแนวคดิของการบรหิารคุณภาพแบบองคร์วม (TQM) 

 

    

 
 

 
 
 

  
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

 
ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือ
สดัส่วน)   ตวัหาร 

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

ตวับ่งช้ี 2.1 5 ข้อ 2 ข้อ (1,2) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
432.00 

63.91 5.00 
676.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
152.00 

22.49 3.74 
676.00 

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

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

ตวับ่งช้ี 2.6 7 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 3.00 

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

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

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

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

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

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

ตวับ่งช้ี 4.3 180,000 บาท/คน 
48.84 

4.44 4.44 
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 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 
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 ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือ
สดัส่วน) ตวัหาร 

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

  4.70 
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3 - 3 บทที ่3 

ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

  

I P O รวม  

  
  
  
  

   องคป์ระกอบที ่1 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่2 4.58 3.75 5.00 4.22 ระดบัด ี   

   องคป์ระกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่4 4.44 5.00 - 4.81 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่5 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่6 - 5.00   5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่7 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

   องคป์ระกอบที ่9 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

เฉล่ียรวม 
ทุกตวับ่งช้ี 
ของทุก

องคป์ระกอบ 

4.55 4.72 5.00 4.70 ระดบัดมีาก 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 
ระดบัดมีาก ระดบัดมีาก   

0.00 - 1.50  ตอ้งปรบัปรุง              
เร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  ตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.00  ระดบัด ี
 4.51 - 5.00  ระดบัดมีาก 
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3 - 4 บทที ่3 

ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการ
อดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม  

 
 
  
  

มาตรฐานที ่1 - - 5.00 5.00 ระดบัดมีาก   

มาตรฐานที ่2             

 มาตรฐานที ่2 ก - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

 มาตรฐานที ่2 ข 4.55 4.44 - 4.48 ระดบัด ี   

มาตรฐานที ่3 - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก   

เฉล่ียรวม 
ทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

4.55 4.72 5.00 4.70 ระดบัดมีาก   

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 
ระดบัดมีาก   

 
 
 
 
 
 
  

0.00 - 1.50  ตอ้งปรบัปรุง              
เร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  ตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.00  ระดบัด ี
 4.51 - 5.00  ระดบัดมีาก 
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3 - 5 บทที ่3 

ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

  

 
  
  

  ดา้นนกัศกึษา 
  และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

- 4.67 5.00 4.71 ระดบัดมีาก   

  ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 4.67 - 4.70 ระดบัดมีาก   

  ดา้นการเงนิ 4.44 5.00 - 4.72 ระดบัดมีาก   

  ดา้นบุคลากรการเรยีนรู ้
  และนวตักรรม 

4.37 5.00 - 4.69 ระดบัดมีาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.55 4.72 5.00 4.70 ระดบัดมีาก   

  ผลการประเมิน 
ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 
ระดบัดมีาก   

 
 
 
  

0.00 - 1.50  ตอ้งปรบัปรุง              
เร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  ตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.00  ระดบัด ี
 4.51 - 5.00  ระดบัดมีาก 
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3 - 6 บทที ่3 

ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา   

(1) ดา้นกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดบัดมีาก 
  

(2) ดา้นวชิาการ 4.37 3.33 - 3.75 ระดบัด ี
  

(3) ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก 
  

(4) ดา้นการบรหิาร
จดัการ 

- 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก 
  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของมาตรฐานท่ี 1 

4.58 4.50 - 4.52 ระดบัดมีาก 

  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา     

(1) ดา้นการผลติ   
บณัฑติ 

- 5.00 5.00 5.00 ระดบัดมีาก 
  

(2) ดา้นการวจิยั 4.44 5.00 - 4.81 ระดบัดมีาก   

(3) ดา้นการใหบ้รกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก 
  

(4) ดา้นการ 
ท านุบ ารงุศลิปะ 
และวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดบัดมีาก 
  

0.00 - 1.50  ตอ้งปรบัปรุง              
เร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  ตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.00  ระดบัด ี
 4.51 - 5.00  ระดบัดมีาก 
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3 - 7 บทที ่3 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของมาตรฐานท่ี 2 

4.44 5.00 5.00 4.94 ระดบัดมีาก 
  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

4.55 4.72 5.00 4.70 ระดบัดมีาก 
  

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 

ระดบัดี

มาก 
ระดบัดมีาก 

  
 
  

0.00 - 1.50  ตอ้งปรบัปรุง              
เร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  ตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.00  ระดบัด ี
 4.51 - 5.00  ระดบัดมีาก 
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3 - 8 บทที ่3 

ตารางผลการประเมินรายตวับ่งช้ี สมศ. 
 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่1 รอ้ยละ 70 - 80 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่2 3.51 - 4.02 บรรลุเป้าหมาย 4.02 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่3 รอ้ยละ 25 208.25/862 *100 24.16 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.83 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่4 รอ้ยละ 50 115/73 *100 157.53 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 4.71 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่5 รอ้ยละ 20 409.25 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่6 รอ้ยละ 20 94/696 *100 13.51 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3.38 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่7 รอ้ยละ 10 60.25/696 *100 8.66 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.33 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 4.24 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่8 รอ้ยละ 30 135/176 *100 76.70 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่9 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่10 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่11 5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.69 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่12 4 4.43 บรรลุเป้าหมาย 4.43 
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3 - 9 บทที ่3 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่13         

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่14 4.50  3,272/676  4.84 บรรลุเป้าหมาย 4.84 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 4.64 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีส้มศ.ที ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.68 
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3 - 10 บทที ่3 

สรปุประเดน็จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มแีผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ มจธ. และยทุธศาสตรข์องประเทศ 
2. มจธ. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของบุคลากรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนกลยุทธ์

ของ มจธ. 
3. มจธ. ใชก้ลไกของ 6+1 flagships ผนวกกบัการเดนิสายของผูบ้รหิารระดบัสูงในการพบปะคณะเป็น

กลไกการถ่ายทอดแผนกลยทุธส์ู่บุคลากรในทุก ๆ ระดบั 
4. มจธ. มกีารตดิตามตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัผ่านทีป่ระชุม Retreat ของ

สภามหาวทิยาลยั ซึง่มกีารด าเนินการทุก 6 เดอืน 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มรีะบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร  
2. มจธ. มรีปูแบบการเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย โดยเชื่อมโยงองคค์วามรูจ้ากหอ้งเรยีนเขา้กบั

การฝึกประสบการณ์จรงิของนกัศกึษาในสถานประกอบการและชุมชน 
3. มจธ. มกีารจดัสภาพแวดลอ้มและสนับสนุนทรพัยากรสารสนเทศแบบ Online Database/ e-Book 

หรอื e-Learning เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูทุ้กทีแ่ละทุกเวลาใหแ้ก่นกัศกึษา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรน าผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษามาเชื่อมโยงกบัการจดัท าแผนการพฒันา

อาจารยท์ัง้ดา้นเทคนิคการสอน การวจิยั และการวดัผล 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
  

จดุแขง็ 
1. มจธ. มศีกัยภาพในการแสวงหางบประมาณสนับสนุนเพื่อพฒันางานวจิยัเป็นจ านวนมาก (ประมาณ 

800,000 บาทต่อคน)  
2. มจธ. มกีลไกการบรหิารงานวจิยัในรปูแบบของคลสัเตอร ์(R&D Cluster) ที่ส่งเสรมิการท างานใน

รปูแบบสหสาขาวชิาทีช่่วยต่อยอดและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
3. มจธ. มกีารก าหนดเกณฑ์จดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยั FTERO (Full Time Equivalent 

Research Output) เป็นกลไกกระตุน้ใหเ้กดิการท างานวจิยัในวงกวา้ง 
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แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรใชศ้กัยภาพงานวจิยัขัน้สูงสรา้งความร่วมมอืกบัสถาบนัต่างประเทศใหเ้พิม่สูงขึน้ เพื่อพฒันา

มหาวทิยาลยัไปสู่วสิยัทศัน์ทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็ 
 มจธ. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการเข้ากบัการเรยีนการสอน การวจิยั และการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. มจธ. ควรเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึความส าเรจ็ และแนวปฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่องคก์ร

ภายนอก เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคมไทยให้ยัง่ยืนภายใต้บรบิทที่
แตกต่างกนั 

2. มจธ. ควรก าหนดรูปแบบการประเมนิความความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบั
การเรยีนการสอนและการวจิยัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรอืรปูแบบของงานบรกิารวชิาการ 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 

จดุแขง็ 
มจธ. มกีารบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมเขา้กบัการเรยีนการสอนในวชิาศกึษาทัว่ไปโดยมี

ส่วนรว่มของคณาจารยจ์ากหลากหลายสาขาวชิา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. มจธ. ควรขยายการบูรณาการศิลปวฒันธรรมเข้ากบัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัในศาสตร ์            

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ความงดงามของธรรมชาตกิบัสิง่แวดลอ้ม การประหยดัพลงังานกบัวฒันธรรมไทย 
2. มจธ. ควรสนับสนุนใหเ้กดิการร่วมมอืในการจดักจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมประเภทเดยีวกนั

เพื่อสรา้งเครอืขา่ยในการท างานรว่มกนั 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จดุแขง็ 
1. มจธ. มสีภามหาวทิยาลยัที่มวีสิยัทศัน์พรอ้มที่จะชีน้ าพฒันามหาวทิยาลยัใหส้ามารถแข่งขนัได้ใน

ระดบัสากล 
2. มจธ. มีทีมผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทุกหน่วยงาน 

บรหิารงานบนขอ้เทจ็จรงิ และผลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมการท างานเป็นทมี  
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3. มจธ. มกีารฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความเสี่ยงที่ดพีอจะท าให้การบรหิารความเสี่ยงท าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็ 
มจธ. มรีะบบและกลไกในการบรหิารเงนิและงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ มแีนวทางจดัหาทรพัยากร

ดา้นการเงนิและวางแผนการใช้เงนิ รวมถงึมกีารวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิเพื่อการตดัสนิใจ และสรา้งความ
มัน่คงขององคก์ร 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ 
ผู้บรหิารให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบคุณภาพ มนีโยบายส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู้

และความเขา้ใจ ตลอดจนตระหนกัถงึการมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
มจธ. ควรด าเนินการใหม้กีารบรูณาการการประกนัคุณภาพการศกึษาเขา้กบังานประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คณะผูจ้ดัท า SAR (Self Assessment Report) 
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คณะผูจ้ดัท ำ SAR (Self Assessment Report) 
 

ท่ีปรึกษำ    
รศ.ดร.ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน อธกิารบด ี
รศ.ดร.สุวทิย ์    เตยี รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยวชิาการ 
ผศ.ดร.ประเสรฐิ  คนัธมานนท ์ รองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ยบรหิาร 
ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล รองอธกิารบดฝีา่ยการเงนิและทรพัยส์นิ 
อาจารยธ์นิตสรณ์ จริะพรชยั รองอธกิารบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ 
รศ.ดร.บณัฑติ   ฟุ้งธรรมสาร รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 
ผศ.ดร.บณัฑติ   ทพิากร         รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาการศกึษา 
รศ.ดร.เชาวลติ ลิม้มณวีจิติร รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
ผศ.สุภาณี  เลศิไตรรกัษ์ รองอธกิารบดฝีา่ยบุคคล 
ดร.ทศพร         ทอง เทีย่ง       ผูช้่วยอธกิารบดวีทิยาเขต 
อาจารยช์ลารตัน์ ชยัสทิธิ ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายบุคคล 
ผศ.ดร มณฑริา นพรตัน์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ 
   
วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง 
ดร.นันทน์ ถาวรงักูร ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 
ดร.วรีะพนัธุ ์ ชนิวตัร คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ดร.ธรีาพร      ชยัอรณุดกุีล               ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ 
อาจารยพ์ชิยั โฆษติพนัธวงศ ์ ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์
ดร.วรรณา  เตม็สริพิจน์ ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
คุณปรญิดา  เจมิจาตุผล ผูอ้ านวยการกองคลงั 
คุณวราภรณ์  ตราชู ผูอ้ านวยการกองบรกิารการศกึษา 
คุณสมพร  น้อยยาโน ผูอ้ านวยการกองบรกิารการบรหิาร 
คุณญาณี ศรแีสน ผูอ้ านวยการส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  
คุณปกรณ์   สนัตนิิยม ผูอ้ านวยการหอพกันกัศกึษา 
คุณสุวชิยั  เศรษฐเสถยีร ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 
คุณสริพิร จกัรวาลพทิกัษ์ หวัหน้างานพยาบาล 
ดร.ผ่องศร ี   เวสารชั  หวัหน้าศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
คุณสุเมธ ท่านเจรญิ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
ผศ.สุชาดา ไชยสวสัดิ ์ ผูจ้ดัการศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม 

ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
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วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณประพนธ ์ เรอืงวุฒชินะพชื ผูอ้ านวยการส่วนอาคารและสถานที่ 
ผศ.ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ ผูอ้ านวยการส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
รศ.ดร.สกักมน   เทพหสัดนิ ณ อยธุยา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร 
คุณวสิา           เตยี กองบรกิารการบรหิาร  ส านักงานอธกิารบด ี  กองบรกิารการบรหิาร  ส านักงานอธกิารบด ี
คุณเรอืงอุไร       เพยีกขนุทด ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณนพรตัน์       รุง่พราน ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณไพเราะ        ธนลทัธพงศ ์ ส านกัคอมพวิเตอร ์
คุณมาล ี  สายวงศ ์ หน่วยตรวจสอบภายใน 
คุณจติรา   กจิศโิรรตัน์ กองคลงั 
คุณบุญเลศิ  แซ่อึง้      ศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
คุณศริพิร       เป็นสงูเนิน ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คุณโสภดิา  บุญอเนกทรพัย ์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 
คุณอมัพกิา    เกตุกราย  กองแผนงาน  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณสาคร   กองสุวรรณ กองแผนงาน  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณกฤษณา คงลา กองแผนงาน  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณกติตญิาณ์  เฟ่ืองชนุูช กองแผนงาน  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณวนัทนา    เจรญิราษฎร ์ กองบรกิารการศกึษา  ส านักงานอธกิารบด ี
คุณอาทร       สงัขสมทิ  กองบรกิารการศกึษา  ส านักงานอธกิารบด ี
คุณอรนุช พรหมะวรีะ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณนลนิพรรณ  ลิม้ควรสุวรรณ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณสุจติรา   ไขม่กุ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณสุชาดา ศาสตรานุรกัษ์กุล ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณกุลเวทย ์  ประดบัเวทย ์ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณอนุสรณ์  จ าปีเรอืง กองกจิการนกัศกึษา  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณปนาล ี แทนประสาน กองกจิการนกัศกึษา  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณสุกฤษณ์   สุวรรณกุฏ กองกจิการนกัศกึษา  ส านกังานอธกิารบด ี
คุณนงลกัษณ์ อ่องสุวรรณ กองบรกิารการบรหิาร  ส านักงานอธกิารบด ี
คุณจรีกาญจน์ ศรวีเิศษ ส านกัหอสมดุ 
คุณทรงเกยีรต ิ วโิรจน์กูลทอง ส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
คุณสุดเขต        แจง้กระจ่าง โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
คุณมนตร ี ก่อพงศเ์จรญิชยั โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
คุณรตัน์สุดา   บรริกัษ์ โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
คุณวาสนิี  แกว้ขาว โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
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วิเครำะหแ์ละเรียบเรียง (ต่อ) 
คุณศศกิร สงขาว โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
คุณธรณ์ธนัย ์ วงศจ์นัทร ์ โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ 
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