
 
รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รอบปกีารประเมิน 2555 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

20 กันยายน 2556 



 
ค ำน ำ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดย

เน้นหลักการให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจตาม
พันธกิจทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ส าหรับรอบการประเมินปี 2555 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 9 องค์ประกอบ รวม 23 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามคู่มือประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รอบการ
ประเมินปี 2555 รวมท้ังประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน 10 ตัวบ่งชี้  ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
เป็นข้อมูลท้ังในช่วงปีการศึกษา 2555   (1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556) ปีงบประมาณ 2555         
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และปีพุทธศักราช 2555  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับรอบเวลาในการเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้  

 
ผลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพในรอบการประเมินปี 2555 นี้ เกิดจากความรู้ความสามารถของ

คณาจารย์ นักวิจัย และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสนับสนุน สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
เป็นท่ีพอใจ อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดบกพร่องท่ีต้องน ามาศึกษา และวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ณ โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณชาวคณะพลังงานฯ ทุกท่านท่ีได้ร่วมงานจนท าให้ทุกภารกิจส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

 
 

           (ดร.พัฒนะ รักความสุข) 

          คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

             20  กันยายน 2556 
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บทสรุปผู้บริหาร คณะพลังงานฯ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพันธกิจ คือ ให้
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยทางด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม  ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ  “มุ่งเป็นองค์กรสร้างและแสวงหา
ความรู้เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับ
สากล”  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้เปิดสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุ 
และหลักสูตรพิเศษด้านการผลิตแบบบูรณาการ รวม 12 หลักสูตร  มีบุคลากรวิจัยจ านวน 39 คน 
แบ่งเป็นอาจารย์ประจ า 37 คน และนักวิจัย 2 คน มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนรวม 26 คน  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 463 คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาโท 309 คน และระดับปริญญาเอก 154 คน 
 คณะได้มีการก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะฯ ผ่านคณะกรรมการคณะและสภา
มหาวิทยาลัย  โดยเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ “เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการสร้างความรู้และ
แก้ปัญหาโจทย์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ โดยบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ” 
และอัตลักษณ์ของคณะฯ คือ “ผลิตบัณฑิตด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุที่มีคุณภาพระดับสากล”  
ตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ จนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมากกว่า 2,500 คน เพื่อไปรับใช้สังคม พร้อมกับได้สร้าง
งานวิจัยและบริการวิชาการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงานโดยรวมของทั้ง 9 องค์ประกอบสรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในทุกพันธกิจหลัก เพื่อพัฒนาคณะ 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยค านึงถึง
แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ น ก า รบ ริ ห า รที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพค วบคู่ ไ ป กั บ ก า ร ใ ช้ ก ร ะบ วนก า ร       
                      การศึกษา 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะฯ ได้อาศัยการมีส่วนร่วมพร้อมกับให้นโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้
แผนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)             
                                 (พ.ศ. 2555 - 2559)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยตาม KMUTT Road Map 2020  คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในแต่ละประเด็น มีการก าหนดตัวชี ้วัดผลส าเร็จของการ



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร คณะพลังงานฯ 

ด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม
ประสานบริหาร การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และเวทีระดมสมองบุคลากรคณะในวาระต่างๆ  
พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ น าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มต่างๆ ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แล้วน าเสนอในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 12 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างละ 6 หลักสูตร  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งมีตัวแทนบุคลากร
แต่ละหลักสูตรประกอบอยู่ด้วย เพื่อจัดท าหลักสูตร ติดตาม และประเมินผลการจัดท าหลักสูตร  พัฒนาทุก
หลักสูตรให้เน้นการท าวิจัย (มีการท าวิทยานิพนธ์)  โดยคณะฯ มีอาจารยท์ั้งหมด 37 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 91.89 % ของอาจารย์ทั้งหมด ด ารงต าแหน่งวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ 4 คน รองศาสตราจารย์ 12 
คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน คิดเป็น 75.67 % ของอาจารย์ทั้งหมด ในการด าเนินการด้านการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ ผู้บริหารและกรรมการคณะได้ก าหนดระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามกลไกของมหาวิทยาลัย ทัง้ด้านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ สวัสดิการ สุขภาพ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการจัดให้มีห้องบรรณสารสนเทศ
และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา มีระบบการจัดการเรียนการสอน โดยการท าแผนการ
ศึกษาและเอกสารเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าเรียน ได้แก่ ข้อก าหนดการท าวิจัย 
การเขียนวิทยานิพนธ์ และการส าเร็จการศึกษา  ทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านทางวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัยต่างๆ  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่  และมีการเรียนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศมาบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ 

คณะฯ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการพัฒนาบุคลการสายสนับสนุนและอาจารย์ทั้ง
ด้านจรรยาบรรณ วิชาการ การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหาร  เพื่อให้สัมฤทธิผลการ
เรียนของบัณฑิต คณะได้ท าการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบระยะเวลาการศึกษาแต่ละหลักสูตร มีการ
สนับสนุนทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา เช่น ระบบ LAN และ Wireless   จัดสรรเงิน 
FTERO  ให้กับนักศึกษา ผ่านทางการให้ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่
นักศึกษา   มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและการให้โอวาทในพิธีวันไหว้ครู เช่น 
การเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2), 
นักศึกษาที่ได้รับทุนคณะพลังงานฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียน
การสอน มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ มีกิจกรรม /โครงการต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการ และแนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อ
นักศึกษา เช่น กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน โครงการสนับสนุน
นักศึกษาไปท างานวิจัยท่ีต่างประเทศ การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เป็นต้น 

คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา รวมถึงมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ 
เช่น ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และกิจกรรมร่วมกันวันสงกรานต์ 
และงาน SEEM DAY  อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายการท าวิจัยหรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มวิจัยใน
คณะฯ และกลุ่มวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะพลังงานสิ ่งแวดล้อมและวัสดุ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนการด าเนินงาน และแผน
งบประมาณวิจัยของคณะประจ าปี 2555  โดยมีคณะท างานส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาคณะฯ  ท าหน้าที่
ถ่ายทอดแผนลงสู่ภาคปฏิบัติ มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  

คณะฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยผ่านกลไกการบริหารและเผยแพร่งานวิจัย  
ในปี 2555 คณะฯ ได้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย (NRU) จาก สกอ. ทุนวิจัยแกนน าจาก สวทช. 
และทุนเมธีวิจัยอาวุโสจาก สกว. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับสูงที่มีศักยภาพในวงวิชาการ  มีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย มีเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท/คน/ปี  มีการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยในวารสารวิชาการ
และการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวน 180 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติจ านวน 44 เรื่อง) การเขียนบทความลงในวารสารวิชาการ เว็บไซด์ การจัดประชุม/อบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน การจดสิทธิบัตร เป็นต้น  จากศักยภาพด้านการวิจัยดังกล่าว ส่งผลให้ปี 
2555  คณะฯ ได้รับเกียรติบัตรการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาพลังงาน/การจัดการพลังงาน 
จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ปี 2554 จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เม่ือ  14 มี.ค. 56 คณาจารย์ของคณะ 
ได้รับรางวัลได้รับโล่เกียรติยศรางวัลผลงาน/โครงการวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2555 กลุ่มงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ จากผลงานเรื่องการพัฒนามีดแกะลายส าหรับงานเครื่องประดับทอง  และได้รับมอบ
เครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรก ากับเครื่องหมายฯ จากกองทัพเรือ ซึ่งมอบให้แก่ผู้ท า
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คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลการ
น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นจากองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีระบบและกลไกการบริการวิชาแก่ชุมชนและสังคม ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  มีแผนการบริการทางวิชาการ โดยการส ารวจความต้องการของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพ ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาโครงการ การจัดท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหา การจัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทดสอบ  คณะฯ ได้น างานบริการทางวิชาการ
ดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียน การสอน และการวิจัย รวมท้ังการพัฒนาการบริการวิชาการของคณะฯ 
ไปสู่มาตรฐานสากล เช่น น ามาเป็นกรณีศึกษาในวิชาเรียน น ามาต่อยอดเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ การจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดส าหรับพลังงานทางเลือก และศูนย์ทดสอบและรับรอง
ประสิทธิภาพพลังงานของวัสดุอาคาร ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็นต้น  คณะได้น าความรู้ท่ี
ได้จากการให้บริการวิชาการมาเผยแพร่สู่สาธารณชนในทั้งในรูปแบบของบทความ และการจัดประชุม/
อบรม  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาคณะฯ มีการประเมินผลส าเร็จ และน าผลที่ได้มาประกอบการพัฒนาระบบ
และกลไกการให้บริการวิชาการในปถีัดไป 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ  โดยมี
การก าหนดนโยบายและงบประมาณสนับสนุน  แต่งตั้งคณะท างานจากบุคลากรในคณะฯ เพื่อวางแผน
จัดท ากิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี  อีกทั้งบูรณา
การงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ด้วยการน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาไป
ใช้ประกอบการท ากิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมถึงมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการด าเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ, Facebook, เว็บไซด์ของสายวิชา  รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจหลังการท า
กิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง ซึ่งได้น าผลไปใช้พิจารณาประกอบการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีวิสัยทัศน์ ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยการจัดประชุม ในการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้ด าเนินการ
ผ่านกลไกการประชุมระดมสมองเพื่อให้บุคลากรในคณะฯ  ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน  การบริหารงานของคณะฯ ได้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในบริหารจัดการและ
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ตัดสินใจ  และได้ใช้การประชุมประสานบริหารของคณะฯ ในเช้าวันอังคารเพื่อหารือ วิเคราะห์ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  คณะฯ  ได้สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะฯ  ไปยัง
บุคลากรให้รับทราบผ่านหลายช่องทาง ทั้งการจัดประชุม รายงานประจ าปีของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ รายงานประจ าคณะฯ   ผู้บริหารคณะฯ  ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ  มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และได้ให้อ านาจในการตัดสินใจในการก าหนดแนวปฏิบัติในการท างานแก่บุคลากร โดยรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  นอกจากนี้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ  โดยได้ใช้กลไกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือ
เป็นคณะฯ ท างาน   ผู้บริหารคณะฯ  ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
คณะฯ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการควบคุมภายในเพื่อความโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงโดยได้
จัดท าการประเมิน จัดท าแผน ติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้ประเมินการท างานของผู้บริหารคณะฯ  โดยใช้กลไกของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานของคณะฯ  ปีละ 2 ครั้ง และผู้บริหารคณะฯ  ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานของคณะฯ  อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนคณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า   

ในการจัดการความรู้ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะฯ  ได้ มีการจัดตั้งคณะท างาน
การจัดการความรู้ และได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะพลังงานฯ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการเรียน
การสอน ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติและสอดรับความต้องการของประเทศ และด้านการ
บริหารจัดการคณะฯ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าการระดมสมอง และมีการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ  มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรวบรวม
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ 
          ผู้บริหารคณะฯ  ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะท างาน  มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ด้านทรัพยากร (การซ่อมอุปกรณ์บังแดด
รอบอาคาร การสร้างบันไดหนีไฟ การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย) ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหาร
การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน) ด้านความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (หลักสูตรพลังงาน/
สิ่งแวดล้อม/วัสดุ เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีการติดตามการ
ด าเนินการตามแผน และมีการรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   
 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฉบับที่ 11   โดยมี   
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารและคลัง ซึ่งประกอบด้วย งานนโยบายงาน
การเงินและบัญชี และพัสดุ เป็นผู้ประสานงานเพื่อช่วยวิเคราะห์การเงินและงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ    
คณะฯ  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารของคณะฯ ในการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับน ามาใช้ร่วมกันแบบรวมศูนย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีงบประมาณประจ าปีที่ครอบคลุม
ภารกิจกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านพัฒนาวิสัยทัศน์ คณะฯ  มีการจัดท าสรุปสถานภาพการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน น าเสนอคณบดีในที่ประชุมประสานบริหารของคณะฯ  เพื่อใช้ติดตาม
การด าเนินงาน และการตัดสินใจส าหรับการบริหารจัดการกิจกรรมของคณะฯ    และส าเนาแจ้งทุกสาย
วิชาฯ และผู้บริหารน าเสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน  คณะฯ  มีการ
น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้บริหารคณะฯ  มีการติดตามแผนและผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของคณะฯ  ตลอดจนวางแผนและตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ   
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน โดยยึดตามนโยบาย
และคู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดโดย สกอ. และ สมศ.  มีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
คณะท างานประกันคุณภาพจากทุกภาคส่วนของคณะฯ โดยยึดหลักการท างานแบบระบบการบริหาร
โดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ (TQM) มาประยุกต์ใช้  มีกลุ่มงานบริการวิจัยและสารสนเทศท าหน้าที่
ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลาในการตรวจรับประเมิน
คุณภาพภายใน คณะฯ ได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของคณะ และปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ (KPI) ที่
สามารถวัดได้อย่างชัดเจนตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด  คณะฯ มีการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน เทียบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพ และน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ มีการด าเนินงานและติดตาม KPI ของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัย ที่มีข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพครบทั้ง 9 องค์ประกอบ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
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จุดแข็ง/จุดอ่อนของคณะ โดยรวม 
 
จุดแข็ง 
 1. คณะผู้บริหารมีการท างานร่วมกันเป็นเอกภาพ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี 
 
 2. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความส าคัญและมีความตั้งใจในการปรับปรุงการบริหารและ 
        คุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
     3. คณะพลังงานฯ มีการประเมินคุณภาพ โดยจัดท าข้อมูลการรายงานผลและการน าเสนอดัชนีชี้วัด 
        สมรรถนะ (KPIs) เพื่อเสนอผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกป ี
     4. คณาจารย์/นักวิจัยของคณะมีชื่อเสียงที่แหล่งทุนให้ความเชื่อถือ และมีคุณสมบัติพร้อมผลิตผล 
        งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



หน้า

บทที่ 1

1

P.1a (1) ผลิตภณัฑแ์ละแนวทางการจัดการ 1

P.1 a (2) วัฒนธรรม เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 3

             ความสามารถพิเศษ

P.1 a (3) ผูป้ฏิบัติงาน 5

P.1 a (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลย ีอุปกรณ์ 7

            และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ

P.1 a (5) เง่ือนไขขอ้บังคับ การด าเนินงานของสถาบัน 7

9

P.1 b (1) โครงสร้าง และระบบธรรมาภบิาลของสถาบัน 9

P.1 b (2) ส่วนตลาด ประเภทผูเ้รียน 10

            และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของคณะฯ

14

16

17

บทที่ 2
18

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ

18

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 25

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 25

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 31

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 33

P.1 ลักษณะองค์การ
P.1 a สภาพแวดล้อมขององค์การ

P.1 b ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ
P.2 a (1) สถานการณ์/ต าแหน่งในการแขง่ขนั

สารบัญ

P.2 b ความท้าทาย และความได้เปรียบเทียบเชงิกลยทุธ์

P.2 C ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ และกระบวนการสร้างนวัตกรรม

โครงร่างเชิงองค์การ

ส่วนส าคัญ

รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี พร้อม
ระบุจดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง จดุอ่อน และแนวทางพัฒนาในตอนท้าย
ของแต่ละองค์ประกอบ



หน้า

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 35

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้

42

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 43

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑติ

49

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

54

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

59

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3     ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

61

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4     ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

64

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14    การพัฒนาคณาจารย์ 69
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 73

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ขอ้มูลขา่วสาร

73

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 79

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 85

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 85

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

96

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า

102

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

107

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 112
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7     ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 114
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 117

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 117

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม

125



หน้า

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8     ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

130

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชมุชนหรือองค์กรภายนอก

131

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 136

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 136

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10    การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

140
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11    การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

144

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 147

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภาวะของผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและ
ผูบ้ริหารทุกระดับของคณะหรือเทียบเท่า

147

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาคณะสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 157

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตัดสินใจ (ใชผ้ลการ
ประเมินระดับสถาบัน)

164

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 165

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 170

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 170

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 175

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 175

บทที่ 3 ส่วนสรุป 184

184

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 185

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 186

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานการอุดมศึกษา 187

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 188

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 189

ตารางบันทึกคะแนน (สมศ.) และผลการประเมินคุณภาพภายใน 190

3.1 ตารางบันทึกคะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ



หน้า

ภาคผนวก : 191

ขอ้มูลบุคลากรต าแหน่งอาจารยแ์ละนักวิจัย ปี 2551 - 2553 192

194

194

194

194

199

200

200

201

204

205

207

208

208

209
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

เอกสาร 8.1.1.1 - 8.1.7.1 212
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เอกสาร 9.1.1.1 - 9.1.9.4 213

เอกสาร 6.1.1.1 - 6.1.5.2

เอกสาร สมศ. 6.1.1.1 - 11-4.1

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
เอกสาร 7.1.1.1 - 7.4.5.1

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

เอกสาร 5.1.1.1 - 5.2.5.4

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

เอกสาร สมศ. 14-1.1 - 14-1.2

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

เอกสาร สมศ. 5-1.1 - 7-1.3

เอกสาร สมศ. 8-1.1 - 9-5.1

เอกสาร 4.1.1.1 - 4.3.1.2

รายช่ือและหมายเลขเอกสารอ้างอิงผลการด าเนินงานของคณะ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ
เอกสาร 1.1.1.1 -1.1.8.1

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ

เอกสาร สมศ. 2-1.1 - 4-1.1

เอกสาร 3.1.1.1 - 3.2.6.1

เอกสาร 2.1.1.1 - 2.8.3.2



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
  

 

 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT 1 
 

บทที่ 1 
โครงร่างเชิงองค์การ 

 

P.1 ลักษณะองค์การ 
 P.1 a สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2519 นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลักสูตรที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่
มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่ต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงเทคโนโลยี เร่งด่วนของ
ประเทศ  

คณะฯ มีพันธกิจหลักใน 3 ด้าน คือ การจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ  
 
 P.1a (1) ผลิตภัณฑ์และแนวทางการจัดการ 
  

ตาราง P.1-1 พันธกิจและแนวทางการจัดการ 
พันธกิจ แนวทางการจัดการ 

จัดการศึกษา   
หลักสูตรปริญญาโท  ปรับปรุ งหลั กสู ต รของคณะฯให้ เป็ นหลั กสู ต รที่

ตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศ และ
สามารถผลิตผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

 จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานของส านักงานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) 

 จัดรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายวิธีโดยเน้นให้
นักศึกษาสามารถหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การท าวิจัย  

 มีเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม 

 วศม., วทบ. เทคโนโลยีพลังงาน 

 วศม., วทบ. การจัดการพลังงาน 

 วศม., วทบ. เทคโนโลยีอุณหภาพ 

 วศม., วทบ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ 

 วศ.ม. การออกแบบและผลิตแบบ
บูรณาการ 

หลักสูตรปริญญาเอก 

 ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 

 ปร.ด. การจัดการพลังงาน 

 ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ 

 ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ 

 วศ.ด. การออกแบบและผลิตแบบ
บูรณาการ 
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วิจัย  

 เป็นองค์กรวิจัยท่ีมีเป้าหมายสร้าง
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ความรู้
ด้านวัสดุศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี 

 มีหน่วยงานบริการวิจัยเป็นฝ่ายช่วยในการด าเนินการ
ให้บุคลากรในคณะฯได้รับรู้ข่าวสาร 

 มีการพัฒนายุทธศาสตร์ และกลุ่มวิจัย 
 มีกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย 

o colloquium อย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปี 
o โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ

ต่างๆ 
 จัดหางบประมาณเพื่อ 

o ด าเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย 
o  
o seed money ที่จะสนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิจัย 

และงานวิ จัย  ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
งานวิจัยของคณะฯ  

o ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
o จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมวิจัยในโครงการที่อยู่ใน

ยุทธศาสตร์การวิจัย  
o การจัดประชุม/สัมนาทางวิชาการ 

 การสร้างเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพ 

 กิจกรรมรณรงค์สร้างผลงานทางวิชาการ one Man (at 
least) one Paper 

 เพิ่มจ านวนโครงการวิจัยร่วมภาคชุมชนและภาคเอกชน 
 การสร้างเครือข่ายการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ปัญหาส าคัญของประเทศ และระบบโลก 
 การติดตาม จัดท าฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ แหล่ง

ทุนวิจัยต่างๆ 
บริการวิชาการ  

 น าความรู้ความสามารถจากการวิจัย
เพื่อบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 

 ส่งเสริมการท างานบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสังคม 

 โครงการสร้างมาตรฐาน (standard code of practices) 
การให้บริการทางวิชาการ  

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการ
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วิชาการอย่างมืออาชีพ  
 โ ค ร ง ก า รพั ฒน าก า ร บ ริ ก า ร ก า ร ทด ส อ บต า ม

มาตรฐานสากล  
 โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลอุปกรณ์ทดสอบ  
 โครงการจัดสัมมนาฝึกอบรมและประชุมวิชาการ  
 โครงการคณะพลังงานฯ กับชุมชน  
 โครงการสร้างสังคมความรู้บนสื่อสาธารณะ  
 โครงการโปรแกรมการให้บริการวิชาการตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ  
 
 P.1 a (2) วัฒนธรรม เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ความสามารถพิเศษ 
 วิสัยทัศน์ของคณะฯ คือมุ่งเป็นองค์การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนา
เทคโนโลยี-        สหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมีพันธกิจหลักคือให้
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท างานวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และพันธกิจรองคือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพันธกิจหลักมีเป้าประสงค์ตามตาราง P.1-2 
 
ตาราง P.1-2 พันธกิจและเป้าประสงค์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-Student 
QF) 
 บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสังคม (social 

change agents) ที่มี 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ มีค่านิยมที่ดี 
(value) มีศักยภาพและความสามารถ (potential and 
competent) และมีความเป็นผู้น า (leadership)  

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ  
 สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ  
 รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้  
 เรียนรู้งานได้เร็ว และน าสิ่งที่เรียนมาประยุกต์พัฒนากับ

สถานการณ์ได้   
 สามารถสื่อสารได้ชัดเจนท้ังการพูดและเขียน    
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 เป็นผู้มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีบุคลิกภาพดี มีสัมมาคารวะ มีมารยาท
ในสังคม 

 สามารถท างานเป็นทีมได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 รักและคิดในเชิงบวกต่อสถาบันและคณะฯ 

ด้านวิจัย เป็นองค์กรวิจัยท่ีมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
 การส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงการน างานวิจัยไปใช้งานใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศ  

 สร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย 3 ด้าน สามารถเป็นท่ีพึ่งของ
สังคมและชุมชนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เป็นเลิศจากผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ด้านบริการวิชาการ น าความรู้ความสามารถจากการวิจัยเพื่อบริการวิชาการอย่างมือ

อาชีพ 
 เป็นหน่วยงานที่เป็นท่ีพึ่งของสังคม และชุมชน เพื่อแก้ปัญหา

ทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ 
 
ปรัชญา 
"รู้วิชา รู้คุณค่า รู้รักษา มีคุณธรรม น าชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ"  หมายความถึง การผลิต

บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพด้านพลังงาน 
วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของประเทศ โดยมี
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จุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่และ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ปณิธาน 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ท างานวิจัย พัฒนาและให้บริการวิ ชาการเพื่อเสริมสร้าง

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสาขา วิชาต่างๆ คือ 
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีอุณหภาพ 

 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน สาขาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขา
เทคโนโลยีอุณหภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเหมะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ความสามารถพิเศษ 
เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น สามารถน าความรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ 

มารวมกันด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อความส าเร็จของส่วนรวม  
 

 P.1 a (3) ผู้ปฏิบัติงาน 
 คณะฯ มีบุคคลากรทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการร้อยละ 59.38 และสายสนับสนุนร้อย
ละ 40.62 โดยความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรทั้งสองกลุ่มแสดงในตาราง P.1-3 และ ตาราง 
P.1-4 
 
ตาราง P.1-3 ลักษณะโดยรวม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน สายวิชาการ 
 

สายวิชาการ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

จ านวน ความต้องการและความคาดหวัง 

ป. 
เอก 

ป. 
โท 

คน % 

ข้าราชการ ศาสตราจารย์ 1 - 1   องค์การมีความก้าวหน้า มี
 รอง 5 - 5  
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ศาสตราจารย์ ชื่อเสียง และด าเนินการตาม
พันธกิจได้ส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ 

 ความก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ 

 สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

 การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและผู้บริหาร 

 ความปลอดภัย และความสุข
ในการท างาน 

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

7 1 8  

 อาจารย์ 4 1 5  
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ 2 - 2  

 รอง
ศาสตราจารย์ 

3 1 4  

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

4 - 4  

 อาจารย์ 8 - 8  
อัตราจ้าง ศาสตราจารย์ 1 - 1  
 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
1 - 1  

 รวม 36 3 39  
 
ตาราง P. 1-3 ลักษณะโดยรวม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน 
 

ประเภท ประเภท
งาน/

ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา จ านวน ความต้องการและความ
คาดหวัง ป.

เอก 
ป. 
โท 

ป. 
ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ค
น 

% 

ข้าราชการ สาย
สนับสนุน 

- 1 5 - 6 
  ความก้าวหน้าใน

สายงาน 
 สวัสดิการและ

ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 

 การได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน
และผู้บริหาร 

 ความปลอดภัย และ
ความสุขในการ
ท างาน 

 ลูกจ้างประ
จ า 

- - - 4 4 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
- 2 8 - 10 

 

ลูกจ้างชั่วคราวและ
อัตราจ้าง 

 
- 1 3 2 6 

 

 รวม 0 4 16 6 26  
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 P.1 a (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 คณะฯ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน 3 แห่งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คือ อาคาร
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และอาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ และห้องปฏิบัติการทางด้านโพ
ลิเมอร์ ที่ มจธ.บางขุนเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานท่ี 

 ห้องเรียน จ านวน 16 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการ จ านวน  29  ห้อง 
 ห้องประชุม จ านวน 9 ห้อง 

 อุปกรณ์ 
 เครื่องมือประจ าห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการศึกษาและท าวิจัย 

เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีระบบ LAN และ Wireless LAN ที่นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย internet 

ได้ครอบคลุมพื้นที่คณะฯ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ส าหรับใช้งานในสายวิชา กลุ่มวิจัย และส านักงาน จ านวน 104 เครื่อง 
 ส าหรับให้บริการนักศึกษา จ านวน 28 เครื่อง 

 มี Software ใช้ส าหรับการเรียน การสอน และการวิจัย ได้แก่ Microsoft office, 
DesignBuilder, Markal, SimaPro เป็นต้น 

 
 P.1 a (5) เงื่อนไขข้อบังคับ การด าเนินงานของสถาบัน 
 คณะฯ ด าเนินงานพันธกิจภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญดังนี้ 
 
ตาราง P.1-5 เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานของหลักสูตร 
 
พันธกิจหลักและการบริหาร

จัดการ 
เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

ด้านการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ด้านวิจัย  แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ด้านบริการวิชาการ  มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
ด้านจรรยาบรรณองค์กร  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ.2553 
 ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2553 
 หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ด้านการบริหารการเงิน  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การเงิน และงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี   

 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

 ด าเนินการตามระบบบริหารจัดการ ระเบียบ ปฏิบัติ ข้อบังคับ
ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของ
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอา
ชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) 
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P.1 b ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 P.1 b (1) โครงสร้าง และระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน 
 การด าเนินภารกิจต่างๆ ของคณะฯ มีการก ากับดูแลการด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในระดับ
คณะฯ ดังแสดงในแผนภาพ 1-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1-1 โครงสร้างการบริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
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P.1 b (2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของคณะฯ 
ตาราง P.1-6 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคาดหวัง  
 

พันธกิจ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
จัดการศึกษา    
ปริญญาโท  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  ได้รับความรู้และความเข้าใจใน
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ใบปริญญาบัตร/ส าเร็จการศึกษา
ในเวลาที่ก าหนด 

 มีงานท า/มีเครือข่ายใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 ได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 

 ได้รับทุนการศึกษา 
 ห้องสมุด  
 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
 สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

ปริญญาเอก  นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  ใบปริญญาบัตร/ส าเร็จการศึกษา
ในเวลาที่ก าหนด 

 ได้ท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและสอดคล้องกับความ
สนใจ 

 มีงานท า/มีเครือข่ายใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 ได้รับทุนการศึกษา 
 ห้องสมุด  
 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

  สถาบันที่มีความร่วมมือ
ด้านการวิจัย 

 แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร 
 อาจารย์พิเศษ/อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์

 ห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมือวิจยั 
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  ผู้ใช้บัณฑิต  มีคุณภาพตรงตามความ
คาดหวัง 

  ผู้ปกครอง  ทุนการศึกษา 
 การได้งานท า/โอกาสใน

การศึกษาต่อ 
 ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  ศิษย์เก่า  อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ 

 การมีสมาคมศิษย์เก่าเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  สังคม  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อ
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทย 

วิจัย ผู้อ่าน/ผูใ้ช้ผลงานวิจัย  ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน
การวิจัย 

 สถาบันที่มีความ
ร่วมมือ 

 การด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตก
ลงกัน 

 ผลงานสามารถน าไปใช้ได้ใน
เชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

 สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ 
บริการ
วิชาการ 

   

ตรวจสอบ
วิเคราะห์ 

 บริษัทเอกชน 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 นักศึกษา 

 สังคม   ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  

 ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

ฝึกอบรม  บริษัทเอกชน 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 นักศึกษา 

 ผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

 หน่วยงานต้นสังกัด 

 ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะ ตรงตาม
วัตถุประสงค์การอบรม 

 
 
 

จัด  บริษัทเอกชน  ผู้สนับสนุน  ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ตรง
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ประชุมสัมมนา  หน่วยงานภาครัฐ 
 นักศึกษา 

ค่าใช้จ่าย 
 หน่วยงานต้นสังกัด 

ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน 

ที่ปรึกษา  บริษัทเอกชน 
 หน่วยงานภาครัฐ 

 ผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

 ผู้ที่ได้รับค าปรึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ และ
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับค าปรึกษา 

 
ตาราง P.1-7 ผู้ส่งมอบและบทบาทต่อองค์กร 
 

พันธกิจ ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ บทบาทและความส าคัญต่อองค์กร 
จัดการศึกษา ผู้ส่งมอบ  
 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี 

และปริญญาโท 
 บัณฑิตเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว 

เลือกเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณะฯ 

 ส านักบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ  ประสานงานในการรับนักศึกษา  
 ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ 
 คู่ความร่วมมือ  
 สถาบันที่มีความร่วมมือในการจัดการเรียน

การสอน และการวิจัย 
 แหล่งทุน แหล่งท าวิจัย 
 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 แหล่งแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ

บุคลากร 
 หน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เช่น  
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 แหล่งทุนการศึกษา 
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วิจัย คู่ความร่วมมือ  
 สถาบันที่มี MOU เช่น 

 กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ 
 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถาบันที่ไม่มี MOU เช่น 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) 

 ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 สนับสนุนทุนวิจัย 
 

บริการวิชาการ ผู้ส่งมอบ  
  บริษัทเอกชน 

 หน่วยงานภาครัฐ 
 นักศึกษา 

 ส่งตัวอย่างชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ
วิเคราะห์ 

 เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
 ขอรับค าปรึกษา 

 คู่ความร่วมมือ  
  ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 หน่วยรับบริการลูกค้า 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
 P.2 a (1) สถานการณ์/ต าแหน่งในการแข่งขัน 
 
ด้านการวิจัย 
 คู่เทียบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้านพลังงงาน/การจัดการพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯ
เลือกเกณฑ์จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องจาก เป็น
การประเมินในระดับสาขาวิชา โดยประเมินจากผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ เอกสารตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติและระดับชาติ 
และสิทธิบัตรระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งท าให้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพ และสามารถเปรียบเทียบ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้  โดยดูจากตัวชี้วัด 4 ตัว 
คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 Equivalent International Journal Publication / Faculty Member แสดงถึง
ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    

ตัวชี้วัดที่ 2 Journal Impact Factor / Faculty Member แสดงถึง ความสามารถของอาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง  

ตัวชี้วัดที่ 3 Equivalent International Journal Publication / Discipline แสดงถึง ความสามารถ
ของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 4 Journal Impact Factor / Discipline แสดงถึง ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง  

คณะฯเลือกคู่เทียบเป็นสาขาวิชาที่ได้รับ Rating 5 และ Rating 4 จากการประเมินของ สกว. ปี 
2554 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 

ล าดบั รายละเอียด 
ดัชนีที ่1 ดัชนีที ่2 ดัชนีที ่3 ดัชนีที ่4 ดัชนีรวม 

Rating 
คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 

1 

สายวิชาเทคโนโลยพีลังงาน  
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและ
วัสดุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

1.92 5 2.18 5 17.26 5 19.65 5 5 5 

2 

สาขาวิชาพลังงาน  
บัณฑิตวทิยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

 4  5  4  5 4.4 4 
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3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 5  2  5  2 3.8 4 

 

ในสาขาเทคโนโลยีพลังงาน คู่เทียบที่ส าคัญคือ สาขาวิชาพลังงาน ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ    สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ รายละเอียด 
ดัชนีที ่1 ดัชนีที ่2 ดัชนีที ่3 ดัชนีที ่4 ดัชนีรวม 

Rating 
คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 

1 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

 5  5  4  5 4.7 5 

2 

ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 4  3  5  4 4.1 4 

3 

สาขาวิชานิเวศวิทยาการ
อนุรักษ์ คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

 4  4  3  3 3.5 4 

4 

สายวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

0.975 4 0.947 3 5.848 3 5.683 3 3.3 3 

 
 ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คู่เทียบที่ส าคัญคือ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สาขาวิชานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 

ล าดับ รายละเอียด 
ดัชนีที ่1 ดัชนีที ่2 ดัชนีที ่3 ดัชนีที ่4 ดัชนีรวม 

Rating 
คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 

1 

วิทยาลัยปโิตรเลียม
และปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 5  5  5  5 5.0 5 

2 

ภาควิชาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 5  5  5  4 4.8 5 

3 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 4  4  4  4 4.0 4 

4 

สายวิชาเทคโนโลยี
วัสดุ คณะพลังงาน
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี 

1.092 4 0.708 3 17.478 4 11.334 3 3.6 4 

 
 ในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คู่ เทียบที่ส าคัญคือ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ภาควิชาวัสดุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะฯมีความโดดเด่นในงานบริการวิชาการด้านการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม ตรวจสอบวิเคราะห์ จัด
ประชุมสัมมนา ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ 
 
 P.2 b ความท้าทาย และความได้เปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ความสามารถที่จะสร้างผลงานทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างชื่อเสียง และสามารถยืนอยู่เป็น champion ได้ตลอดเวลา 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
เป็นคณะที่เปิดหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่รวมเอาความรู้ใน 3 

สาขา เข้ามาใช้ในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน 37 ปี คณะฯถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับหลักสูตรด้านพลังงานใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 
 P.2 C ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ และกระบวนการสร้างนวัตกรรม 
 คณะฯประเมินตนเองในทุกพันธกิจตามรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ตามตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการในแต่ละพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

พร้อมระบุจุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทำงพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรคณะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนิน 8 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้  
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ก าหนดปรัชญาและปณิธาน
ของคณะฯ และมีการจัดท าไว้ดังนี้ ปรัชญา   “ รู้วิชา รู้คุณค่า รู้
รักษา มีคุณธรรม น าชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ” หมายความถึง 
การผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
สร้ างผลงานวิ จัยและการพัฒนาที่ มีคุณภาพด้านพลั ง งาน 
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด และการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของ
ประเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะฯ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2549-2563 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) 

1.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
พ.ศ.2549-2563 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) และการจัด
สัมมนาคณะเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรท้ังคณะด้วย 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.2) 
 

1.1.2.1 บทสรุปผู้บริหาร       

แผนกลยุทธ์คณะพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

1.1.2.2 รายงานการจัดประชุม 
Kick-off ระดมสมอง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข้งทางวิชาการและ
การบริหาร 

3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ 
คือ แผนงานการผลิตบัณฑิต,แผนงานการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
,แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (strategic map) และ
มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกล
ยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั้ง 4 พันธกิจ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.1 และ 1.1.3.1) 

1.1.2.1 บทสรุปผู้บริหาร       

แผนกลยุทธ์คณะพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
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 1.1.3.1 ผลวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนการจัดท า
ยุทธศาสตร์คณะฯ กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2549-2563) 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.1.2.1 บทสรุปผู้บริหาร คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
(พ.ศ.2555-2559) และ แผนกล
ยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) 

5        คณะฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจตามแผนที่วางไว้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้าน
งานวิ จัย  ด้ านบริการวิชาการแก่สั งคมและด้ านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปณิธานของคณะที่ตั้งไว้ 
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ดีและเก่งตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
แรกเริ่มที่นักศึกษาเข้ามาในคณะฯ โดยการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา  
เพื่อแนะน าให้นักศึกษารู้ระเบียบ  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การขอ
เปลี่ยนโปรแกรมการศึกษา การลา  การขอขยายเวลาการศึกษา  
การเสนอโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  รวมถึงการสอบ
ความก้าวหน้า การขอสอบโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  
ทุนการศึกษา ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1)    การแนะน า
โครงสร้างการบริหาร  การให้บริการต่างๆ ของคณะฯ    โดยได้
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ด้วยนอกจากนั้นยัง มีค าแนะน า 
ประสบการณ์ใหม่ๆความประทับใจ โดยการต้อนรับของรุ่นพี่สโมสร
นักศึกษาคณะพลังงานฯ ซึ่งคาดหวังว่าเม่ือนักศึกษาได้ทราบถึงกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว  ก็จะช่วยให้
การศึกษาและการปฏิบัติตัวในระหว่างที่เป็นนักศึกษามีความ
สัมฤทธิ์ผลสูงขึ้น  สามารถลดปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ลงได้   
นอกจากนั้นมีการจัดตั้ งอนุกรรมการพิจารณาแบบน าเสนอ
โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ (แบบ บ.1) เพื่อกลั่นกรองงานวิจัยที่
นักศึกษาจะศึกษาให้เป็นไปตามกรอบงานสาขาของคณะพลังงานฯ  

1.1.5.1 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2555,แบบฟอร์มการลงทะเบียน
เรียน,แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนโป
รมแกรมการศึกษา,แบบเสนอขอ
ขยายเวลาการศึกษา และ
แบบฟอร์มประกอบการ
ประเมินผลความก้าวหน้า
ทางการศึกษาของนักศึกษา 
 
1.1.5.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณารูปเล่ม
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 
1.1.5.3 โครงการเสริมความรู้
ด้านการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ปี
การศึกษา 2555 
1.1.5.4 ประกาศทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
(ฉบับท่ี 4) 
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และได้น าเรื่องขั้นตอนการน าเสนอหัวข้อโครงการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการน าเสนอหัวข้อฯ ให้มีกระบวนการเพิ่มขึ้นเพื่อ
เป็นการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษา  รวมถึงการควบคุม
ระยะเวลาในการ ศึกษาวิจัยและได้มีแผนงานสร้างความเข้าใจ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2552 จนถึงปัจจุบัน   และ
ในขั้นตอนการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์/โครงการการศึกษาวิจัย
ของนักศึกษานั้น  คณะฯ ได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการพิจารณา
รูปเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์/โครงการการศึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพื่อ
พิจารณา แก้ไขรูปแบบและความถูกต้องในเชิงวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.2)  และได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้
ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์  ประจ าปี
การศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  เพื่อแนะน าเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอสอบ  แต่งตั้งกรรมการสอบ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์  และแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดท ารูปเล่มและประเด็นปัญหาในการจัดท ารายงาน  โดยมีการจัด
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ใน
ส่วนของการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยของ
คณะฯ  ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของคณะฯ ให้มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.1.5.4) ส่วนการสนับสนุนการ
จัดท าบทความวิ จัยของนักศึกษา  คณะฯ ได้มอบหมายให้
คณะท างานส่งเสริมการวิจัยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุน า
ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง เกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าบทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่ง
ได้ประกาศใช้และถือปฏิบัติมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วไปปรับปรุง  เพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพและปริมาณผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิต
และสามารถน าผลงานดังกล่าวมาใช้นับเป็นดัชนีสมรรถนะ (KPI) 
ได้ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.5) ในด้านการส่งเสริมและการสร้าง
ความเข้มแข็งการวิจัย คณะฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี 

1.1.5.5 หลักเกณฑ์การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท าบทความ
วิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
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6 ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักในด้านต่างๆ คณะฯ ได้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านการประชุมประสานบริหารอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 
1.1.6.1) และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาผ่านการประชุม
การรายงานผลการด าเนินงาน  นอกจากนี้คณะฯมีการรายงาน
สถานภาพทางการเงินของคณะฯ ทุกเดือน  เพื่อติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานของแผนงานด้านต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้   และยังมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปี
ละ 2 ครั้ง   (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2 ) 

1.1.6.1 รายงานการประชุม
ประสานบริหาร 
1.1.6.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณ
ปี 2555 (ผลงาน 6 เดือน ต.ค.
54-มี.ค.55) และ(ผลงาน 12 
เดือน ต.ค.54- ก.ย.55) 
 

7 คณะพลังงานฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ ในการรายงานผลตามแผน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 

ครั้งต่อปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.7.1)และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อพิจารณา ให้ข้อคิด เห็นและ

ข้อเสนอแนะ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.7.2) คณะพลังงานฯ มี

การน าผลการพิ จารณา  ข้ อคิ ด เห็นและข้ อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ในทุกแผนงานหลักของคณะ ในการสัมมนาประจ าปี 

ของคณะ ซึ่งจะมีการรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ใน

รอบปี และงานที่จะต้องท าในอนาคต  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 

1.1.7.3) ตัวอย่างของการน าความเห็นของกรรมการคณะฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุง เช่น กรรมการเสนอว่าคณะควรมีระบบการ

สร้างคนใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ใกล้เกษียณ คณะก็ได้น าไป

ประชุมในที่ประชุมประสานบริหารเพื่อ วางแผนอัตราก าลังทดแทน

บุคลากรที่จะเกษียณ ซึ่งก าลังด าเนินการ และเพื่อให้ไม่เกิดปัญหา

กับนักศึกษา  คณะได้ก าหนดแนวทางการดูแลและควบคุม

วิทยานิพนธ์หรือโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษาภายใต้การ

ควบคุมดูแลของคณาจารย์ที่ใกล้เกษียณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 

1 .1 . 7 .4 )  และแ จ้ ง ให้ คณาจารย์ที่ ใ กล้ เกษียณด า เนิ นการ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.7.5)  นอกจากนี้ คณะยังน าความเห็น

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่องว่าจะแสดงให้บุคคลภายนอก/

1.1.7.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 
1.1.7.2 รายงานการประชุม
ประสานบริหาร วันท่ี 18 ธ.ค.55
และ 5 ก.พ.56 
 
1.1.7.3 Presentation งาน
สัมมนาประจ าปีของคณะฯ  
วันท่ี 8 ส.ค.55  
 
1.1.7.4 แนวทางการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
การศึกษาวิจัยของนักศึกษา
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ใกล้เกษียณ 
 
1.1.7.5 บันทึกข้อความเรื่องเพิ่ม
คณาจารย์ในโครงการ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2555 
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สังคมทราบได้อย่างไรว่าเราเก่งด้านไหน  คณะได้น าความเห็นมา

จัดท าโครงการ KMUTT Energy Forum ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นเวทีความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ให้กับประชาชนทุกระดับ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.7.6)   

1.1.7.6 เอกสารโครงการ  
KMUTT Energy Forum  
http://energyforum.kmutt.ac.th/
download.php ระยะเวลาจัดงาน 
ส.ค.55- เม.ย.56 จ านวน 6 ครั้ง 

8 คณะฯ มีการน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ในวาระระดมสมอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละการ

ประชุม คณะฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับ

น าข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ตัวอย่างเช่น ในการประชุมคราวที่(เอกสารหมายเลข 1.1.8.1 ) มี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร และคณะฯได้น าข้อเสนอแนะ

เหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

1.1.8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
- ครั้งที่ 1/55 วันศุกร์ท่ี 27 ม.ค.
2555 
-ครั้งที่ 12/54 วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.
2554 

กำรประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้   5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 8 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริม  จุดอ่อนและแนวทำงพัฒนำ 
จุดแข็ง 
1. คณะผู้บริหารมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมมือท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประจ าคณะให้ความส าคัญและสนใจในการปรับปรุงการบริหารและคุณภาพการศึกษา 
    ของคณะ 
 
แนวทำงเสริม 
มหาวิทยาลัยให้โอกาสในการท่ีคณะได้รายงานผลการด าเนินงาน และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้  
 
จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารมีหน้าที่นอกเหนือจากการบริหารแล้วยังต้องท าหน้าที่ด้านการสอนการวิจัยและการบริการวิชา 
    การอาจมีผลท าให้การติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร 
2. ขาดงบประมาณที่ใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลกรภายในคณะ 
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แนวทำงพัฒนำ 
มีการจัดสรรเวลา การจัดหาทรัพยากรและสร้างความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายภายในคณะเพื่อก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและคุณภาพบัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ  
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ)  

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ที่ก าหนดในภาคผนวก ก ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อย  ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหตุ   : 

1. การเก็บข้อมูลเรื่องหลักสูตร สามารถนับผลงานได้ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี (เป็นหมายเหตุ
เพิ่มเติมของ มจธ.) 

2. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ปิดด าเนินการแล้ว 

3. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

4. คณะกรรมการรับผิดชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

คะแนนมีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1             ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรน้ัน (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตร โดยงานบริการการพัฒนาหลักสูตรมีการ
จัดท าคู่มือการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร แจ้ง
ขั้นตอนการด าเนินการ และกรอบเวลาทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.2 และ 2.1.1.3) โดยคณะฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมด 12 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 6 หลักสูตร ดังข้อมูลจาก website ของคณะ 

http://www.seem.kmutt.ac.th/academic-programs/index.php 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.4)  และคณะฯ โดยมหาวิทยาลัยได้
รายงานสถานภาพการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้ว 11 หลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 
2554 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.5 และ 2.1.1.6) และได้มีการ
ปรับปรุงอีก  1 หลักสูตร  หลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เอกสารหมายเลข 2.1.1.7) 

2.1.1.1   ประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ตามกรอบ TQF   
2.1.1.2 คู่มือการเสนอเปิดหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการยุบ
รวมหรือปิดหลักสูตร  
2.1.1.3  แนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) 
2.1.1.4   ข้อมูลหลักสูตรจาก
website ของคณะ 

http://www.seem.kmutt.ac.th/acad
emic-programs/index.php 
2.1.1.5  ข้อมูลอนุมัติหลักสูตรท่ีมี
การปรับปรุง (หน้า 2 ข้อ 5) 
2.1.1.6 หลักสูตรท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
11 หลักสูตร 
2.1.1.7 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
วศ.ม.,วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการพลังงาน  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

2        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีระบบและกลไก
ในการปิดหลักสูตร โดยมีการแจ้งขั้นตอนการด าเนินการ และกรอบ
เวลาทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 
 

2.1.1.2 คู่มือการเสนอเปิดหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการยุบ
รวมหรือปิดหลักสูตร  
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3       ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ก ร อบม าต ร ฐ า นคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1) โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการประกาศ เรื่อง
ระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.2) โดยมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5) 

2.1.3.1 ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.1.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง 
ระบบและกลไกของการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร 
2.1.3.3 รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) ป.เอกไม่ได้แยกสายวิชา 
2.1.3.4 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) บางวิชายัง
ไม่ได้ประเมินผลการด าเนินการของ
รายวิชา 
2.1.3.5 รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ขาดสายวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ ป.โท 
 

4           คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานในการก าหนดกลไกและ
ติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรและ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1 
และ 2.1.4.2) โดยมีการจัดประชุมคณะท างาน (เอกสารหมายเลข 
2.1.4.3) เพื่อจัดท าแผน  ก าหนดเป้าหมายพัฒนาหลักสูตร ติดตาม
และประเมินผลการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.1.4.4 และ 2.1.4.5) และมีการติดตามการด าเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามก าหนดการ (เอกสารหมายเลข 2.1.4.6 , 2.1.4.7  
และ 2.1.4.8) 
 

 

2.1.4.1   ค าสั่งคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานการจัดท าหลักสูตรตาม 
TQF 
2.1.4.2  บันทึกข้อความขอให้ส่ง
ตัวแทนเป็นคณะท างาน TQF 
2.1.4.3 ใบเซ็นช่ือการจัดประชุม
คณะท างาน TQF 
2.1.4.4 รายงานการประชุมในการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 
2.1.4.5 กรอบระยะเวลาการท า TQF 
2.1.4.6 ติดตามงาน มคอ.5,7 
2.1.4.7 ติดตามงาน มคอ.5 
2.1.4.8 บันทึกข้อความส่ง มคอ.7 
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คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT    29 

 

5        คณะฯ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยคณะฯ มีหลักสูตรท้ังสิ้น 12 หลักสูตร
และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  ปี 2554  มีการปรับปรุง
หลักสูตร 11 หลักสูตร  ปี 2555 มีการปรับปรุงหลักสูตร 1 หลักสูตร  
และในปี 2556   สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตอีก
ครั้ง (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) โดยในการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.2)  และแต่ละสายวิชามีการ
ประชุมคณาจารย์และสายสนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.3)  นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดท า
แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง   5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้าน
ความรู้   3.ด้านทักษะทางปัญญา   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.5.4) 

2.1.5.1 บันทึกข้อความเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตร วศ.ม./วท.ม.สาย
วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
2.1.5.2   ค าสั่งคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง 
12 หลักสูตร 
2.1.5.3 รายงานการประชุมสายวิชา 
2.1.5.4 แบบสอบถามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

6 ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

7  คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย โดยมี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก)    มีจ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) (เอกสาร
หมายเลข 2.1.7.1)   
 

2.1.7.1   สรุปจ านวนหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก2  และหลักสูตร
ปริญญาเอก 
  

8  ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่
เน้นการวิจัย ป.โท แผน ก, และ ป.เอก คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 441 คน  
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 263 คน ดังใบรายงานผลวิชา)  
(เอกสารหมายเลข 2.1.8.1) 

 2.1.8.1   ใบรายงานผลวิชาหมวด
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:   5   ตามเกณฑ์ทั่วไป 
                                       2   ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :  คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 60 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 30 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
        

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ =      
 
หรือ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                         
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 
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1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
เท่ากับร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าที่มีการประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

คะแนนที่ได้=  
 

 
หมายเหต ุ  : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงการศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับที่กรณีบางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ระบุไว้ในนิยามศัพท์ 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

 
ผลการด าเนินงาน:  

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 ในปี 2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 37 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 34 คน 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) คิดเป็นร้อยละ 91.89 แปลงค่าร้อยละที่
ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 7.67 คะแนน (91.89x5/60) 
 

2.2.1.1   สรุปข้อมูลอาจารย์คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  5 คะแนน 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยน าเข้า 

 
เกณฑ์การประเมิน :   คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ  

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  = 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 
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คะแนนที่ได้   =      
 

หรือ 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา

เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ต ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

คะแนนที่ได้=  
 
 

 
หมายเหต ุ  :   

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง

เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 ในปี 2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีอาจารย์ทั้งหมด 37 คน 
และมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 4 คน    
และ รองศาสตราจารย์  จ านวน 12 คน  (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1) 
คิดเป็นร้อยละ 43.24 และแปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 = 7.21 คะแนน (43.24*5/30)  
 

2.3.1.1 จ านวนและสัดส่วนอาจารย์
คณะพลังงานฯ ประจ าปีการศึกษา 
2555 
 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  5 คะแนน 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                        
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมา                                                                                                                             
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
1.  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (มีการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขสภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ) มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากร

สายสนับสนุน 
6. การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากร

สายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ    :  
1. คณะต้องแสดงให้เห็นข้อมูลการวิเคราะห์บุคลากรของตน แล้วค่อยน าแผนบริหารหรือแผนพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของคณะ (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
2. คณะสามารถเลือกใช้จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.)  
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณเป็นตัวอย่างหนึ่งในมาตรการ

ควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติได้ (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้  
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1        คณะ ฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  โดยมีการวิเคราะห์

อัตราก าลัง การวางแผนรับอาจารย์ใหม่  แผนพัฒนาบุคลากร 

(อาจารย์ใหม่)  เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ   แผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1)  และ

คณะฯ ได้จัดท า workshop การวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมที่มี

ความส าคัญและต้องการท าอย่างเร่งด่วน  (Critical Activities’ 

Analysis)  ซึ่งมีการวิเคราะห์แผนอัตราก าลังบุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (รวมการวิเคราะห์รายบุคคล)  การพัฒนาอัตราก าลังเพื่อ

ความเข้มแข็งทางวิชาการ  และการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการ

ที่คณะฯ ต้องการ  (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2)  นอกจากนั้นมีการ

จัดท า แผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559)  ซึ่งได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งด้านบุคลากร

คณะฯน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน  กล

ยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่การพัฒนา

บุคลากรของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 2.1.4.3) 

2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ 
2.4.1.2 การวิเคราะห์
โครงการหรือกิจกรรมที่มี
ความส าคัญและต้องการท า
อย่างเร่งด่วน 
2.4.1.3 บทสรุปผู้บริหารแผน
กลยุทธ์คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) 
 
 
 
 
 
 

2  คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ด้วยการส่งบุคลากรเข้า

ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ   ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1 ,2.4.2.2 และ 2.4.2.3 )  

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีกรอบคุณลักษณะของอาจารย์ที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯเป็นกรอบในการด าเนินการ  (เอกสาร

หมายเลข 2.4.2.4) ซึ่งคณาจารย์ของคณะฯ ได้เข้าร่วมอบรมใน

หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ 

(เอกสารหมายเลข 2.4.2.5)  การอบรมเทคนิคการสอนและการ

วัดผล (เอกสารหมายเลข 2.4.2.6, 2.4.2.7,2.4.2.8,2.4.2.9 และ 

2.4.2.1  Training Road 
Map ของมหาวิทยาลัย 
2.4.2.2  แผนพัฒนาบุคลากร 
มจธ. 
ปี 2555 
2.4.2.3  แผนพัฒนาบุคลากร 
มจธ. 
ปี 2556 
2.4.2.4 กรอบคุณลักษณะ
ของอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ 
มจธ. 
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2.4.2.10) ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมแล้ว  ได้มีการส ารวจความคิดเห็น

ในการอบรม เช่น การอบรมเทคนิคการเป็น facilitator จากโครงการ

อบรมบุคลากรคณะพลังงานฯ ด้านการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการวัด

และประเมินผล (เอกสารหมายเลข 2.4.2.11)  ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนได้เข้าร่วมอบรมในหลายโครงการ เช่น อบรมประกัน

คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 2.4.2.12)  อบรมภาษาอังกฤษ (เอกสาร

หมายเลข 2.4.2.13)   ซึ่งการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรทั้งในและ

ต่างประเทศ  ได้ด าเนินการตามคู่มือพนักงานที่จัดท าโดยส่วนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 2.4.2.14)  ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย    (เอกสารหมายเลข 2.4.2.15, 2.4.2.16 และ 

2.4.2.17)  ซึ่งคณะฯ ได้มีการจัดท าสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

ของทุกหน่วยงานในคณะฯ เป็นประจ าทุกปี  (เอกสารหมายเลข 

2.4.2.18)    และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้ด าเนินการตาม

แผน มีการวิเคราะห์งานตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งโดยใช้ระบบ

การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ มจธ. (My 

Evaluation) ส าหรับพนักงานสายวิชาการ นอกจากนั้นยังมีการ

จัดท าข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (เอกสาร

หมายเลข 2.4.2.19)  กรณีสายสนับสนุนนั้นมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานออกเป็นสองส่วน คือ งานประจ า 70% และงานพัฒนา 

30%  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.20) 

2.4.2.5 ก าหนดการโครงการ
พัฒนาบุคลากรใหม่สาย
วิชาการ 
2.4.2.6 เชิญชวนร่วมอบรม
เทคนิคและประเมินผลการ
สอน 
2.4.2.7 จดหมายส ารวจ
ความต้องการอบรม active 
learning 
2.4.2.8 mail ตอบร่วม active 
learning 
2.4.2.9 หนังสืออนุมัติจัด
อบรม Active Learning 
2.4.2.10 อบรมการวัดและ
ประเมินผล 
2.4.2.11 สรุปแบบส ารวจ
ความคิดเห็นการอบรม 
เทคนิคการเป็น facilitator 
2.4.2.12 อบรมประกัน
คุณภาพสายสนับสนุนและ
อาจารย์ 
2.4.2.13 อบรมภาษาอังกฤษ 
2.4.2.14 เอกสารคู่มือ
พนักงาน ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร มจธ. 
2.4.2.15 ตัวอย่างรายงาน
การไปอบรมของอาจารย์ 
2.4.2.16  ค าสั่ง ม.การไป
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
2.4.2.17 แบบขออนุมัติเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  
2.4.2.18 สรุปข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
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2.4.2.19  การจัดท าข้อตกลง
ภาระงานการปฏิบัติราชการ
สายวิชาการ 
2.4.2.20  แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3  มจธ. มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  เงินทดแทน เงินชดเชย 
การประกันอุบัติเหตุ  เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย สวัสดิการ
งานศพ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  สิทธิ์บุตรเข้าศึกษาต่อใน มจธ. 
ทั้งน้ีตามประเภทของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.1 และ 2.4.3.2)   โดยสามารถตรวจสอบสวัสดิการ
บุคลากร (พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ผ่าน
ระบบเว็บไซด์สวัสดิการ มจธ. (http://www2.kmutt.ac.th/)  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.3)   นอกจากนั้นได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  (เอกสารหมายเลข 
2.4.3.4)  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.5)   
และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรผ่านทาง
เว็บไซต์ของงานสุขภาพ มจธ.  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.6)   คณะฯ 
มีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การให้ข้อมูลเรื่องการเบิกจ่ายตรงผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(เอกสารหมายเลข 2.4.3.7 และ 2.4.3.8)  นอกเหนือจากสวัสดิการ
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้วในส่วนของคณะฯ เองก็มีการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการจัด
งานสังสรรค์ประจ าปี คือ การจัดงานขึ้นปีใหมข่องคณะฯ  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.9 และ 2.4.3.10)    และการจัดแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและงานเลี้ยงสังสรรค์ในงาน 
SEEM day ที่จัดเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์และ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.11) 

2.4.3.1  ประเภทพนักงาน
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
และสวัสดิการที่ได้รับ 
2.4.3.2  ระเบียบ มจธ. เรื่อง
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
2.4.3.3  ระบบเว็บไซด์
สวัสดิการ มจธ. 
(http://www2.kmutt.ac.th/)   
2.4.3.4 บันทึกข้อความตรวจ
สุขภาพบุคลากรประจ าปี 
2555  
2.4.3.5 การฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 
2.4.3.6 เว็บไซต์งานสุขภาพ 
มจธ. 
2.4.3.7 จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเรื่องการ
เบิกจ่ายตรง 
2.4.3.8 รายละเอียดเรื่องการ
เบิกจ่ายตรง 
2.4.3.9 โครงการงานเลี้ยงส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ
บุคลากร ประจ าปี 2556 
2.4.3.10 ภาพถ่ายงานเลี้ยง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2556 
2.4.3.11 เอกสารโครงการจัด
งาน SEEM DAY  
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4          คณะมีระบบการส ารวจและติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1)  กล่าวคือ  ผู้
เข้ารับการพัฒนาจะจัดท ารายงานการประชุม รายงานการศึกษา  
ฝึกอบรม  ดูงาน  ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ  เพื่อสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บริหาร  เพื่อน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1 และ 
2.4.4.2)  ในส่วนของการที่คณาจารย์คณะฯ น าผลที่ได้จากการอบรม
มาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น คณาจารย์คณะฯ จ านวน 5 ท่านได้
เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 
2/2555  ซึ่งมีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงของ
เนื้อหาความรู้ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning  
และอาจารย์ผู้สอนท่ีมาจากหลากหลายสาขา (เอกสารหมายเลข 
2.4.4.3)     นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดท าเป็นกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลของทุกสายวิชา  ภายหลังจากที่คณาจารย์คณะฯ ได้เข้า
อบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล (เอกสารหมายเลข 2.4.4.4)   
และตัวอย่างที่  รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ได้น าความรู้จากการ
ฝึกอบรมเรื่อง water quality management ที ่สาธารณรัฐประชาชน
จีน (เอกสารหมายเลข 2.4.4.5) ไปใช้สอนในวิชา EEV 621 Water 
Quality and Treatment   (เอกสารหมายเลข 2.4.4.6 และ 2.4.4.7 ) 
และการที่ case study ซึ่งเป็น active learning  มาใช้ในวิชา EEV 
642 Environmental Quality Management (เอกสารหมายเลข 
2.4.4.8)  และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนมีการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.4.9)     
         คณะฯมีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเม่ือไปเพิ่มความรูและทักษะการปฏิบัติงานแล้ว งาน
การเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดตามผลการน าความรูและทักษะไปใช้ โดย
ด าเนินการส่งแบบติดตามการน าความรู้จากการประชุม/อบรม/

2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ 
2.4.4.1  รายงานการประชุม

วิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 26 

2.4.4.2  รายงานการ

ประชุม_สกว. 

2.4.4.3  ขอส่งภาระงาน

อาจารย์ในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป ภาค 2/2555 

2.4.4.4  Active learning 

คณะพลังงานฯ 

2.4.4.5  เอกสารฝึกอบรม 
เรื่อง water quality 
management 
2.4.4.6  เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชา 
EEV 621 
2.4.4.7  เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชา 
EEV 621 (2) 
2.4.4.8  วิชา EEV 642 
Environmental Quality 
Management 
2.4.4.9  แบบฟอร์มการ
ประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 
2.4.4.10 แบบติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2.4.4.10 (เอกสารใหม่)) ภายหลัง
การอบรมหรือพัฒนา 6 เดือน และ 12 เดือน จากนั้นให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากร
สามารถน าความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5  คณะฯมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณกับคณาจารย์ใน
คณะฯ และเผยแพร่หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.1) จรรยาบรรณข้าราชการ (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.2) และจรรยาบรรณพนักงาน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3) การ
ประชาสัมพันธ์การห้ามคัดลอกผลงานผู้อื่น (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.4) และมีการเชิญชวนบุคลากรในคณะฯ ทั้งคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน
หลายๆ โอกาสดังนี้ผลการวิจัยเร่ืองความตระหนักในลิขสิทธิ์ของ
นักวิชาการไทย : กฎหมาย vs จรรยาบรรณ” โดย ดร.ผ่องศรี 
เวสารัช หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
(เอกสารหมายเลข 2.4.5.5) การบรรยายในหัวข้อจริยธรรมการวิจัย  
โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช  (เอกสารหมายเลข 2.4.5.6 และ 2.4.5.7) 
เป็นต้น นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดโครงการเสริมความรู้ด้านการเขียน
รายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา โดยได้เชิญ
วิทยากรมาบรรยายเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และได้สอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัยไว้ในการบรรยายด้วย (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.8, 2.4.5.9 และ 2.4.5.10)  นอกเหนือจากการจัดบรรยายแล้ว  
ในส่วนของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อโปรแกรม Turn it in 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการคัดลอกงาน 
การละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์และบ่งช้ีแหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ า
และได้จัดอบรมโปรแกรมให้กับคณาจารย์ (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.11  และ 2.4.5.12) 
          คณะฯมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยผ่านกลไกของผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการสอดส่อง ดูแล
บุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินในส่วนที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

2.4.5.1 หลักปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณองค์กร  
2.4.5.2 จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 
2.4.5.3 จรรยาบรรณ
พนักงาน 
2.4.5.4 ประชาสัมพันธ์การ
ห้ามคัดลอกผลงานผู้อื่น 
(plagiarism) 
2.4.5.5 เอกสารเชิญชวนเข้า
ฟังบรรยายเรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจัย  
ทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ละเมิด 
2.4.5.6 บรรยายหัวข้อ
จริยธรรมการวิจัย 
2.4.5.7 สรุปการประเมินผล

การบรรยายเรื่อง

จรรยาบรรณนักวิจัย 

2.4.5.8 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การอบรมการ
เขียนรายงานการศึกษาวิจัยฯ 
2.4.5.9 ก าหนดการอบรม
การเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยฯ 
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และคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งประเมินทุก 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.12 (เอกสารใหม่)) และมหาวิทยาลัยยังมีกลไกการด าเนินการ
กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ วินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
และก าหนดกระบวนการการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร ตาม
รายละเอียดในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.1) หน้า 69 
 

2.4.5.10 รูปถ่ายการบรรยาย
จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.4.5.11 บันทึกข้อความเชิญ
อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม 
Turn it in 
2.4.5.12 แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

6         คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีบุคคลากรเข้า

รับการอบรมตามแผนการพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.4.6.8-2.4.6.9 

(เอกสารใหม่)) ทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็น 69.8% แบ่งเป็นบุคลากรสาย

สนับสนุน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 และบุคลากรสายวิชาการมีผู้

ได้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

2.4.6.8 เอกสารแสดงการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (1) 
 
2.4.6.9 เอกสารแสดงการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (2) 

7           ไม่มีการด าเนินการ   
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  4 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:   6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 (ใช้ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย) คณะไม่ต้องท า 
ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ

ใช้งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย

ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปการณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคาร   ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหต ุ  : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง

เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี  
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี     

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
หมายเหต ุ  : 

1. คณะสามารถอ้างอิงวิชา project หรือ วิชาสัมมนา เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 

2. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงานสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์    เป็นต้น 

3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินการ  5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1             คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรมีวิชา Special Study สามารถตอบสนองความตอง
การและความถนัดของผูเรียน วิชาสัมมนา ที่เน้นให้ผูเรียนมีส่วน
ร่วม มีวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์การมีทักษะใน
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และฝึกความสามารถในการสื่อสาร 
และวิชาโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถ
เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มีการสรางหรือพัฒนาความรูใหม่ๆด้วย
ตนเอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู
สายวิชาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
โดยจัดใหมีการให้สัมมนาโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
เป็นแบบเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าฟังได้ 
  คณะฯมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชาใน มคอ.3 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
ความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ใน มคอ.5 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
           ส าหรับระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานโครงการการ
ศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ และกลไกหรือผู้รับผิดชอบที่ท าให้ระบบ
ด าเนินไปได้ มีดังนี้เริ่มจากเม่ือนักศึกษาเข้ามายังคณะฯ มีการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การ
จัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1) โดยมีเอกสาร
เผยแพร่ข้อแนะน าเกี่ยวกับการบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาที่

2.6.1.1  โครงการการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 
2555 
2.6.1.2  เอกสารเผยแพร่ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับบริการ
การศึกษา  
2.6.1.3  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณา
แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (แบบ บ-1) 
2.6.1.4  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณา
รูปเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 
2.6.1.5  โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเสริมความรู้
ด้านการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
2.6.1.6  เอกสารข้อแนะน า
การท าวิจัยส าหรับนักศึกษา 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ   
2.6.1.7 เอกสารบรรยายแนว
ทางการเลือวารสารวิชาการ
นานาชาติเพื่อตีพิมพ์ส าหรับ
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เข้าปฐมนิเทศทุกคน มีข้อแนะน าตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้า เม่ือ
นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ (แบบ 
บ.1) คณะฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการการ
ศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ เม่ือสอบผ่านแบบ บ.1 จะถูกส่งมายัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบ บ.1 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.3) 
เสนอเข้ากรรมการคณะฯเพื่อพิจารณา จากนั้นนักศึกษาจึงเริ่ม
ด าเนินการวิจัย โดยระหว่างการด าเนินการวิจัย คณะฯมีโครงการ
ฝึกอบรมนักศึกษาเรื่องการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5) โดยได้จัดท าเป็นเอกสาร
ข้อแนะน าแจกให้กับนักศึกษาที่ เข้าอบรมทุกคน  (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.6)  นอกจากนั้นคณะฯ ยังจัดการบรรยายแนว
ทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ส าหรับส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก: Open Access Journals (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.7) เม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษามีขั้นตอนการ
ส าเร็จการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6.1.2) มีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการพิจารณารูปเล่มโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบเชิงวิชาการก่อนน าส่งให้ส านักบัณฑิตศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.4) ซึ่งสามารถเขียนแผนผังได้ตาม
เอกสารหมายเลข 2.6.1.8  

ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
2.6.1.8 ระบบประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 

2  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดท า มคอ.3 
ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.1.3.3)    

2.1.3.3  รายละเอียดของ
รายวิชา  
(มคอ.3) 

3  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิทยาวิทยานิพนธ์ และวิชาสัมมนา 
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน   (เอกสารหมายเลข 
2.6.3.1)    โดยทุกสายวิชาได้จัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี เช่น สายวิชาเทคโนโลยีพลังงานได้พานักศึกษาและ
นักวิจัยไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ บริษัทบางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี จ ากัด  (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.2)  และการพานักศึกษาไปดูงานเกี่ยวกับการผลิต
เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่  

2.6.3.1  ค าอธิบายรายวิชา
ของวิชาสัมมนาและวิชา
วิทยานิพนธ์ของทุกหลักสูตร 
2.6.3.2 บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดูงาน
นอกสถานท่ีสายวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (1) 
2.6.3.3 บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดูงาน
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(เอกสารหมายเลข 2.6.3.3)  สายวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานจัดโครงการทัศนศึกษา การเรียนรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงาน ณ โรงงานบริษัท ที พี ไอ โพลีน จ ากัด มหาชน 
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.4)  และโครงการทัศนศึกษา ณ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.5)  สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุจัดโครงการโครงการ
ทัศนศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ของนักศึกษาวิชา 
Polymer Processing  (เอกสารหมายเลข 2.6.3.6)  โครงการทัศน
ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ าบางเขน  การประปานครหลวงของ
สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (เอกสารหมายเลข 2.6.3.7)    
โครงการทัศนศึกษาการเย่ียมชมโรงงานผลิตเอทานอล  ของสาย
วิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.8) การส่ง
นักศึกษาระดับปริญญาเอกของสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุไปศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ ณ 
University of Aukland ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเวลา 6 เดือน 
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.9)  และการส่งนักศึกษาปริญญาเอก  
สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปท าวิจัยที่ Victory University of 
Wellington ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเวลา 6 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.10)  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฟัง
สัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.11)  และการจัดบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ เช่น จัดบรรยาย
พิเศษเรื่อง Project Finance Structure, Source of Project 
Finance, Financial Modeling & Project ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนวิชา EMM 617 Project Financial and Contract  
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.12) 
 

นอกสถานท่ีสายวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (2) 
2.6.3.4  โครงการทัศนศึกษา
การเรียนรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงาน สายวิชา
เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน 
2.6.3.5 โครงการทัศนศึกษา
ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ  
สายวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน 
2.6.3.6  โครงการทัศนศึกษา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
โพลิเมอร์  สายวิชา
เทคโนโลยีวัสดุ 
2.6.3.7  โครงการทัศนศึกษา
เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ า
บางเขน สายวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
2.6.3.8  โครงการทัศนศึกษา
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอ
ทานอล  สายวิชาเทคโนโลยี
อุณหภาพ 
2.6.3.9 การส่งนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกสายวิชา
เทคโนโลยีวัสดุไปศึกษาวิจัย 
ณ ต่างประเทศ 
2.6.3.10 จดหมายตอบรับ
การให้นักศึกษาปริญญาเอก 
สายวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมท าวิจัย 
ณ Victory University of 
Wellington 
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2.6.3.11 สัมมนาเรื่อง 
Steel’s reliability in 
Construction Applications 
2.6.3.12 บรรยายพิเศษเรื่อง 
Project Finance Structure, 
Source of Project Finance, 
Financial Modeling & 
Project 

4  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น การเชิญผู้มีประสบการณ์จาก
ภายนอก มาร่วมสอนในรายวิชาต่างๆ (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1)  
และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภาครัฐและภาคเอกชน
มาร่วมประเมินและสอบโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.2) นอกจากนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรใหม่ของคณะฯ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยพีลังงานได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 2.6.4.3 
และ 2.6.4.4)  และโครงการเปิดหลักสูตรใหม่  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและธุรกิจด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานได้มีความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรกับ
ภาคเอกชน คือ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี อินเตอร์เนชั่น
แนล ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
อนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร โดยได้เชิญบุคลากรจากบริษัท
ดังกล่าวร่วมประชุมขอความเห็นในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.5) และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
ภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างหลักสูตรด้วย  
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.6  และ 2.4.6.7)  
 

2.6.4.1  จดหมายเชิญ
อาจารย์พิเศษมารว่มสอนใน
วิชาต่างๆ 
2.6.4.2   สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2555 (รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคุม
วิทยานิพนธ์) 
 
2.6.4.3 ค าสั่งคณะพลังงานฯ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร 
2.6.4.4 จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
พิจารณาหลักสูตร 
2.6.4.5 รายชื่อผู้เข้าประชุม
และรายงานประชุมการ
จัดท าหลักสูตรใหม่ 
2.6.4.6 CV กรรมการร่าง
หลักสูตร 
2.6.4.7 โครงการเปิด
หลักสูตรใหม่และรายช่ือ
คณะกรรมการพิจารณาร่าง
หลักสูตร 
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5           คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เช่น 
โครงการพัฒนาเครื่องมือค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
(เอกสารหมายเลข 2.6.5.1)  ได้น ามาพัฒนาในการเรียนการสอน
และวิจัยของสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิชา EEV 642  
Environmental Quality Management ในหัวข้อ Greenhouse 
gas management และเป็นงานวิจัยของนักศึกษาในวิชา EEV 
605 Research Study II (เอกสารหมายเลข 2.6.5.2) และรศ.ดร.
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์  ได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active 
learning ตามที่ได้รับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุง
ในการสอนวิชา  EEV 642  Environmental Quality 
Management ในหัวข้อ case study (เอกสารหมายเลข 2.6.5.3) 
           นอกจากนี้  รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ได้น าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ตามที่ได้รับการอบรม
จาก รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว ที่ว่าการเรียนรู้แบบเชิงรุก ครูต้อง
บอกเล่าความรู้ และเป็นผู้ช่วยเหลือ ตั้งค าถามให้นักเรียนคิด โดย
อาจใช้กรณีศึกษาเพราะการแก้ไขปัญหามีได้หลายวิธี (เอกสาร
หมายเลข 2.6.5.4 (เอกสารใหม่)) โดยน ากรณีศึกษามาใช้ในการ
สอนวิชา EEV 642 Environmental Quality Management และ
วิชา EEV 621 Water Quality and Treatment และได้มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยการให้คะแนน
ทักษะต่างๆ ควบคู่กับการสอบ/ความรู้ทางวิชาการในวิชา EEV 
621 Water Quality and Treatment    

2.6.5.1 โครงการพัฒนา
เครื่องมือค านวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์องค์กร 2.6.5.2 
สัญญาโครงการการพัฒนา
เครื่องมือค านวณคาร์บอน
ฟุตพริน้ท์องค์กร 
2.6.5.3 outline วิชา EEV 
642 Environmental Quality 
Management_3 
2.6.5.4 Active Learning 
 

6 ทุกรายวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษาและมีผล

ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละรายวิชา สูงกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลช 2.6.1.1 ) (เพิ่มผลมา

ภายหลังส่งรายงาน) 

2.6.1.1 ผลประเมินอาจารย์ 

7     มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ

ประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท ารายงาน มคอ.5 ตามรายวิชา 

2.1.3.4 รายงานผล
ด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
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(เอกสารหมายเลข 2.1.3.4) และมีการประเมินผลจากการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4) และ

ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนตามผลประเมินใน มคอ.5 ใน

ภาคการศึกษาถัดไป เช่นรายวิชา EEV 605 research study และ 

วิชา EMM 601 สัมมนา เป็นต้น  (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1  และ 

2.6.7.2) 

2.1.5.4 แบบสอบถามการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา 

2.6.7.1 ปรับปรุงวิชา EEV 
605 

2.6.7.2 ปรับปรุงการเรียน
การสอนวิชา EEM 601 
Seminar 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:   7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
บัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 

 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม  ค 1) 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์
 เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง ) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน:    
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ ดังนี ้

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.7.1.1)  และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ 1. 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้   3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เอกสารหมายเลข 
2.1.5.4)  และมีการส่งเอกสารสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเรื่องการ
จัดท าหลักสูตรใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.2)  โดยคณะฯ 
ได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
หลักสูตรในการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อน า
ผลจากการตอบแบบสอบถามไปใช้ในการจัดท าหลักสูตร   

2.7.1.1  แบบสอบถามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.1.5.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา 
2.7.1.2  แบบสอบถามการจัดท า
หลักสูตรใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

2  คณะฯมีการน าผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน โดย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจในเรื่องการจัดการและ
ธุรกิจด้านประสิทธิภาพพลังงาน (Efficiency Management 
and Business) สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจึงได้
ด าเนินการระดมสมอง โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายยอก 
เพื่อจัดท าโครงร่างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 
สาขาการจัดการและธุรกิจด้านประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งจะ
น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังเอกสารหมายเลข 2.7.2.3  

2.7.2.3 โครงการเปิดหลักสูตร 

3  คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ     โดยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1) และ
มีห้องพักนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก   ซึ่งมีระบบ LAN 
และ wireless  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการ

2.7.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปีการศึกษา 2555  
2.7.3.2 แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องพักนักศึกษาปริญญาเอก 
2.7.3.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ
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ค้นคว้าข้อมูล  (เอกสารหมายเลข 2.7.3.2)    นอกจากนี้การที่
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหลายโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.3)  ท าให้คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงิน Full 
Time Equivalent Research Output (FTERO)  ซึ่งเป็นเงินที่
ใช้ output จากงานวิจัยของหน่วยงานในการค านวณ  โดยเม่ือ
คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  ได้มีการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย   เช่น  
งบประมาณสนับสนุนในการเสนอผลงานวิชาการ การท าวิจัย
ในต่างประเทศของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6.3.9, 
2.6.3.10) การสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิตโดยการให้ทุน
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.4 , 2.7.3.5 และ 2.7.3.6)  
โดยมีการจัดท าเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้นของคณะฯ 
ซึ่งมีแผนในการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.7)        
 

ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ มจธ. 
2.6.3.9 การส่งนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสายวิชาเทคโนโลยี
วัสดุไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 
2.6.3.10 จดหมายตอบรับการให้
นักศึกษาปริญญาเอก สายวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมท า
วิจัย 
2.7.3.4 ประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาของ
คณะฯ 
2.7.3.5 วาระประชุมเรื่อง
ทุนการศึกษา 
2.7.3.6 สรุปรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาของคณะฯ 
2.7.3.7  แบบฟอร์มเป้าหมายการ
ด าเนินงานระยะสั้น  ประจ าปี 
2556 

4           คณะฯมีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ

หรือนานาชาติ  โดยเริ่มจากการเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์

โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั้งในประเทศ

และต่างประเทศใหนักศึกษารับทราบ ผ่านการติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ในคณะฯ และนักศึกษาสามารถทราบผ่านทาง

เว็บไซด์ของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เอกสารอ้างอิง

หมายเลข 2.7.4.5) อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให

นักศึกษาที่มีผลงานเพียงพอที่จะน าเสนอส่งผลงานวิชาการไป

ยังที่ประชุมวิชาการต่างๆโดยช่วยตรวจแก้ต้นฉบับ และฝึกให้

2.6.1.2  เอกสารเผยแพร่ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับบริการ
การศึกษา  
2.7.4.1  ประกาศคณะพลังงานฯ 
เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2554  
2.7.4.2  ประกาศคณะพลังงานฯ 
เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติเพื่อขอ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554  
2.7.4.3  ประกาศคณะพลังงานฯ 
เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมและ
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นักศึกษาได้เรียนรูเทคนิคการส่งผลงานวิชาการใหไดรับการ

คัดเลือกไปเผยแพร่ ช่วยฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งจัดหางบประมาณให้นักศึกษาใน

ความดูแลไปน าเสนอผลงาน  

          โดยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 

32.2.2  และ 32.3.3 นักศึกษาต้องเสนอผลงานที่นอกเหนือจาก

วิทยานิพนธ์ตามระเบียบก่อนส าเร็จการศึกษา และนักศึกษา

รับทราบระเบียบผ่านการเผยแพร่ในเอกสารเผยแพร่ข้อแนะน า

เกี่ยวกับบริการการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1.2) 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้ออกระเบียบเพิ่มเติมจากของ

มหาวิทยาลัยฯ ถึงรูปแบบการตีพิมพ์ผลงานเพื่อขอส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เอกสารอ้างอิง

หมายเลข 2.7.4.1 และ 2.7.4.2) เพื่อให้คณาจารย์และ

นักศึกษาได้รับทราบอย่างชัดเจน  คณะฯยังมีกลไกส่งเสริมให้

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานเกินจากเงื่อนไข

ส าเร็จการศึกษา ตามประกาศคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ

วัสดุว่าด้วยเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบทความ

วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีการให้

การส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบของค่าตอบแทนซึ่งให้

เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.4.3 และ 

2.7.4.4) 

สนับสนุนการจัดท าบทความวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 
2.7.4.4 ใบสมัครเพื่อขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
บทความวิจัยของนักศึกษา 
2.7.4.5 การประชาสัมพันธ์การจัด
ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติให้นักศึกษาทราบ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของศูนย์ส่งเสริม
งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

5  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   โดยคณะฯ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
(เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)  การจัดบรรยายเร่ือง จรรยาบรรณ
นักวิจัย  ทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิด  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.5 และ 2.4.5.6)  การให้ความรู้ในเร่ือง

2.7.5.1 เอกสารงานพิธีไหว้ครู  
ประจ าปี 2555 
2.4.5.5 เอกสารเชิญชวนเข้าฟัง
บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย  
ทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ละเมิด 
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จริยธรรมการท าวิจัยโดยสอดแทรกไปในการจัดโครงการอบรม
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.8 ,2.4.5.9 ,2.7.5.2 และ 2.7.5.3) และการฝึก
นักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้รับผิดชอบนักเรียนโครงการ 2B 
KMUTT รุ่นที่ 10 (เอกสารหมายเลข 2.7.5.4)    

2.4.5.6 บรรยายหัวข้อจริยธรรม
การวิจัย 
2.4.5.8 เอกสารประชาสัมพันธ์การ
อบรมการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยฯ 
2.4.5.9 ก าหนดการเขียนรายงาน
การศึกษาวิจัย 2555 
2.7.5.2 จดหมายเชิญวิทยากร
บรรยายด้านระเบียบวิธีวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.7.5.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการ
เขียนรายงานการศึกษาวิจัยฯ ปี 
2555 
2.7.5.4 นักเรียนโครงการ 2B 
KMUTT รุ่นที่ 10 

6           ไม่มีการด าเนินการ  

7           มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง ) โดยคณะฯ มีการจัดบรรยายแนว
ทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ส าหรับ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก: Open Access Journals 
เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2556  บรรยายโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  
สมบัติสมภพ  (เอกสารหมายเลข 2.6.1.7) 

2.6.1.7 เอกสารบรรยายแนว
ทางการเลือกวารสารวิชาการ
นานาชาติเพื่อตีพิมพ์ส าหรับส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:   5   ตามเกณฑ์ทั่วไป 
            1   ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ 
  นักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 

เกณฑม์าตรฐาน   : 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร  
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม

ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงทั้งคณะ 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 

โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

หมายเหต ุ   : 
1. คณะสามารถเลือกใช้พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ

คณะได้ (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
2. การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ต้องครบถ้วน

ตามข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 (เป็นหมายเหตุ
เพิ่มเติมของ มจธ.) 

3. การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ต้อง
พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ โดยต้องมีการระบุตัวชี้วัดดังกล่าวไว้ในโครงการหรือกิจกรรมให้
ชัดเจน (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 

4. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

5. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ 
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เกณฑ์การประเมิน     : 

 
ผลการด าเนินงาน: 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1       คณะมีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยประกาศ

เผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 

2.8.1.1)  คณะยังได้น าพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมไปก าหนดไว้ผ่าน 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลังงานฯ    ที่ผู้

สมควรได้รับทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความตั้งใจเรียนสูง  มี

คุณธรรมและจริยธรรม  (เอกสารหมายเลข 2.8.1.2)  รวมถึงในการ

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงของคณะฯ ทั้ง 12 หลักสูตร  

(มคอ.2)  จะมีการก าหนดให้มีแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิ ดชอบมาตรฐานผลการ เ รี ยนรู้ จ ากหลั กสู ตรสู่ ร ายวิ ช า 

(Curriculum Mapping) ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ในที่นี้ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาจะต้องจัดท า Curriculum Mapping   เพื่อก าหนดความ

รับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรองด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุก

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะฯ   (เอกสารหมายเลข 2.8.1.3)  จากนั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องจัดท า มคอ.3 (เอกสารหมายเลข 

2.1.3.3) ที่มีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้อง

กับ มคอ.2  ในที่นี้ คือ จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้

ก าหนดความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรองในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  และจะมีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.

2.8.1.1  เอกสารเรื่องบัณฑิตที่มี
คุณภาพของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ  
2.8.1.2 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลังงานฯ     
2.8.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ทั้ง 12 หลักสูตร 
2.1.3.3  รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) 
2.1.3.4  รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 
2.1.5.4  แบบสอบถามทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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5)  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.4) ทุกภาคการศึกษาว่าเป็นไปตาม

รายละเอียดของรายวิชาที่ได้วางแผน นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้จัดท า

แบบสอบถามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ 1. ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้   3.ด้านทักษะทางปัญญา   4.

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4) 

 
2  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง  โดยมีการ
ประกาศลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะพลังงานฯ เผยแพร่ตาม
สถานท่ีต่างๆ ในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) นอกจากนั้นใน
การรับสมัครทุนการศึกษาของคณะฯ  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับ
ทุนจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนสูง  มีคุณธรรม
และจริยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.8.1.2 และ 2.8.2.1) 

2.8.1.1  เอกสารเรื่องบัณฑิตที่มี
คุณภาพของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ  
2.8.1.2 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลังงานฯ     
2.8.2.1 ประกาศการรับสมัครทุน 
 

3             คณะฯมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดผ่านการจัดบรรยายเรื่อง การบรรยายเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.4.5.8)  การให้
ความรู้ในเรื่องจริยธรรมการท าวิ จัยโดยสอดแทรกไปในการจัด
โครงการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (เอกสารหมายเลข 2.8.3.3) 
โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และร้อยละ 
100 ของนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ไม่มีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยวัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียนนักศึกษาที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่คณะได้รับ 
 
 
 

2.4.5.8 เอกสารประชาสัมพันธ์การ
อบรมการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย
ฯ 
2.8.3.3 ข้อมูลสรุปโครงการเสริม
ความรู้ด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ 
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4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  กล่าวคือ คณะฯ มี
โครงการจัดพิธีไหว้ครู  ประจ าปี 2555  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 102 คน  
และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 86 คน  คิดเป็น ร้อยละ 84.3 (เอกสาร
หมายเลข 2.7.5.1)  และการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 60 คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 48 
คน  คิดเป็น ร้อยละ 80 (เอกสารหมายเลข 2.8.3.1) และการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์  ประจ าปี 2556  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 53 คน  
และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 83   (เอกสาร
หมายเลข 2.8.3.2) 
         คณะฯมีการประเมินผลโครงการที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่ 3 โดยผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 ไม่มีการละเมินทรัพย์สินทางปัญญา 
เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องเข้ามายังคณะฯ 

2.7.5.1  เอกสารงานพิธีไหว้ครู 
ประจ าปี 2555 
2.8.3.1 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่
ผู้เกษียณอายุ  
2.8.3.2  เอกสารรายละเอียดการจัด
งานสงกรานต์  ประจ าปี 2555 
 
 

5                ไม่มีการด าเนินการ  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินคร้ังนี้ :  4 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:   4 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางพัฒนา จุดอ่อน/แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรของคณะฯ เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศ 

2. คณะมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิจัยมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก 

3. มีบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพทางด้านวิจัย มีวุฒิทางวิชาการสูงและมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัย          

  
โอกาส 
1.  คณะฯ ได้รับทุนการศึกษา และทุนวิจัยจากภายนอกจ านวนมาก เช่น ทุนจาก สกอ. สวทช. สนพ. พพ.

สกว.-อุตสาหกรรม สกว.-สมาคมผู้ค้าเครื่องประดับและอัญมณี ผ่านทางประธานหลักสูตร และอาจารย์ใน

คณะฯ มีครุภัณฑ์ส าหรับการสาธิตการเรียนการสอนทุกสายวิชา  

2. การส่งนักศึกษาไปท าวิจัยต่างประเทศ  
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 จุดอ่อน 
      คณะฯ เป็นหน่วยงานระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเน้นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก 
ท าให้นักศึกษาไม่มีกิจกรรมหลักที่เน้นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม และคุณธรรม แต่ได้มีการสอดแทรกใน
การท าวิจัย การเรียนการสอน จากที่ผ่านมายังไม่มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 
      คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาหรือส่งกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

การด าเนินงาน 

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ท าการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) โดย

ผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พบว่า บัณฑิตของคณะฯ มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านจริยธรรมคุณธรรม (2) ด้าน

ความรู้ (3) ด้านทักษะทางด้านปัญญา (4) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการส่ง

แบบสอบถามให้หัวหน้างานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554  ประเมินบัณฑิต โดย

มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 2554  จ านวนทั้งสิ้น 68 คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 

83.82  และปริญญาเอก 11 คน   คิดเป็นร้อยละ 16.18  โดยมีหัวหน้างานประเมินกลับมาในระดับปริญญา

โท 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.30 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท   และปริญญาเอก 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 39.37 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยแบบสอบถามได้ครอบคลุมประเด็น

ต่างๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน   จากการด าเนินงานดังกล่าว  คณะฯ ได้คะแนนการ

ประเมินเท่ากับ 4.14 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงาน ปี 2554   
1. ผลรวมของค่ าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการ

ประเมินบัณฑิต 
    

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้ ง
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

16    

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

68    

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.14    

ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

≥ 3.51 4.14 บรรลุเป้าหมาย 4.14 

 

หมายเหตุ : 

 

วิธีการค านวณ  

 

 

ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด (≥ 20% ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาแต่ละระดับ) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2-1.1  ผลประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกองแผนงาน มจธ. 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)   

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding)  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  

 (ปรับตามเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศ สมศ.  พฤศจิกายน 2554) 
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การด าเนินงาน   

   คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในปี 2555 เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาโทที่ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือ

น าไปเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิต

ผลงานทางวิชาการและน าไปตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศึกษาเพียงเท่านั้น คณะยังได้จัดท าประกาศให้ค่าตอบแทนแก่นักศึกษาที่ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ และนานาชาติ (เอกสารอ้างอิง 3-1.1)  เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มคุณภาพหรือจ านวนบทความ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  ทั้งน้ีผลการด าเนินงานในปี 2555 ของคณะคิดเป็นร้อยละ 64.22 

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 5 คะแนน     

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 
 

0 0   

2. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
กา รป ร ะชุ ม วิ ช าก า ร ร ะดั บ ช าติ 
(proceeding)  

27 56   

3. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding)  หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0 50   

4. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ได้รับการยอมรับใน
สาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

5 0   

5. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ ์

18.50 65.50   

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
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  คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 3 ระดับคุณภาพ

งานวิจัย โดยในปี 2555 มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

65.50 (เอกสารอ้างอิง 3-1.2) และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปี 2555 จ านวน 102 

คน  (เอกสารอ้างอิง 3-1.3) คิดเป็นร้อยละ 64.22 (65.50 x100/102) เกณฑ์ในการให้คะแนน  ร้อยละ 25 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นได้คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน (64.22x5/25)         

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 64.22 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

 

 

 

วิธีการค านวณ 

 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3-1.1      ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องให้ค่าตอบแทนบทความวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาโท-เอก 

3-1.2  รายงานสถานภาพบทความวิจัย และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความของนักศึกษาปริญญาโท 

 

6. จ านวนผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด  
 

46 102   

7. ร้ อยละของผลงานของผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ ์
 

40.22  64.22   

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด รวม 3 ปีการศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณา  

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้  
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ใน     ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ    

สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ใน      ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 

Scopus 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
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0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

การด าเนินงาน 

 คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สูงกว่าเกณฑ์

มาตฐาน สมศ. เนื่องจากคณะฯ มีแนวปฏิบัติที่เน้นคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้นักศึกษาปริญญาเอกที่จะ

ส าเร็จการศึกษา ต้องมีผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังต้องเป็นไปตาม

แนวปฏิบัติของคณะพลังงานฯ ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย โดยที่ 1 ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพื่อขอ

ใช้ส าเร็จการศึกษา ต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมี Impact 

Factors อย่างน้อย 1 บทความ ทั้งน้ีผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาปริญญาเอกมีอยู่ใน 5 ระดับคุณภาพงานวิจัย 

โดยในปี 2555 มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 6.25 และมี

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปี 2555 จ านวน 5 คน  (เอกสารอ้างอิง 4-1.1) คิดเป็น

ร้อยละ 125 (6.25 x100/5) เกณฑ์ในการให้คะแนน ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5 

คะแนน  

    

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :  

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ผลงานที่ มี การตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ  
 
 

0 0 
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อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2. ผลงานที่ มี การตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

9 5   

3. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

1 0   

4. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ มี ชื่ อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
 
 

1 0   

5. ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 ในปี
ล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือ ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

0 0   

6. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
1 หรือ 2 ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ 

0 0   

7. ผลงานทีมี่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI  

16 5   
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อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

8. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์ 19.00 6.25   
9. จ าน วนผู้ ส า เ ร็ จก า รศึ กษ าร ะดั บ

ปริญญาเอกทั้งหมด  
11 5   

10. ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ ์

172.73 125.00   

  ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554   

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

    

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

    

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

    

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

    

6. ผลรวมถ่ ว งน้ าหนักของผลงานที่
เผยแพร ่

    

7. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด  

    

8. ร้ อ ย ล ะ ข อ งผ ล ง านขอ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร ่
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 125.00  บรรลุเป้าหมาย 5 

 

วิธีการค านวณ 
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด รวม 3 ปีการศึกษา 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

4-1.1   รายงานสถานภาพบทความวิจัย และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความของนักศึกษาปริญญาเอก 
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เกณฑ์การพิจารณา 

 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้:  

วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

  
การด าเนินงาน 

คณะพลังงานฯ มีคณาจารย์ประจ าในปี 2555 จ านวน 37 คน มีผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ 

ประจ าที่พิจารณาคุณภาพอาจารย์จากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 6.594 (244/37) เกณฑ์ในการให้

คะแนนค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ปี ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์

ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2554 242 37 

ปี พ.ศ. 2555 244 37 

ปี พ.ศ. 2556 - - 

รวม - - 

  

 

  

ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์  
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน: 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน 

รวม 3 ปี ปี 2554 ปี 2555  

1. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาตรีและไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

0 0   

2. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

0 0   

3. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ 

0 0   

4. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

0 0   

5. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาโทและไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

1 1   

6. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาโทและมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 1   

7. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

1 1   

8. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทและมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

0 0   
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อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน 

รวม 3 ปี ปี 2554 ปี 2555  

9. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาเอกและไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

8 8   

10. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 11   

11. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ 

10 11   

12. จ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

4 4   

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

≥ 4.50 6.594 บรรลุเป้าหมาย 5 
 

 

หมายเหต:ุ 
 

 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

14-1.1   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า   

14-1.2   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดประจ าปี 2555 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา                                                         
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการท่ี

สนองความต้องการของนักศึกษา  
 

หมายเหตุ  : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลังงานฯ มีการด าเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี ้

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. คณะฯ ได้จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาดังนี ้
     - มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาใน
ด้านการลงทะเบียน ปัญหานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.1.1.1)  
     - มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ เช่น การจัดอบรมการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
และแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยผ่านการปฐมนิเทศกับ
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555  (เอกสารหมายเลข 
3.1.1.2.1-3.1.1.2.2)  
     - มีฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้ง
ทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน(เพื่อการวางแผน
ลงทะเบียนเรียน  รับทราบผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษา  
ตรวจสอบผลการเรียนครบตามหลักสูตร)  ข้อมูลครอบครัว 
และบุคคลที่สามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา      
      - มีโครงการการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และ
โครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
และมีโครงการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) เพื่อ
ผลักดันให้นักศึกษารู้จักสร้างกรอบแนวคิดเข้าใจในงานวิจัย
ลึกซึ้ง มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน สามารถคาดการณ์
ผลการวิจัย ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.4) 

3.1.1.1   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1.1.2.1  โครงการเสริมความรู้ด้าน
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์    
3.1.1.2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่
3.1.1.3 ระเบียนประวัตินักศึกษาใน
ระบบสารสนเทศนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัย  
http://intra.kmutt.ac.th/std-
info/student/std-info.aspx  
3.1.1.4 แบบฟอร์มโครงการติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และ
โครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 

2.      คณะฯ ได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลด้านหลักสูตร  ข้อมูลวิชาการ  
ทุนการศึกษา แบบฟอร์มต่างๆ  ทุนวิจัย ข้อมูลการประชุม
วิชาการ เป็นต้น โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

3.1.2.1   เอกสารตัวอย่างการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บ
ไซด์ของคณะฯ 
http://www.seem.kmutt.ac.th/ 
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      - เว็บไซต์คณะ (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1) 
      - แจ้งข่าวผ่านทางบอร์ดติดประกาศ  
         (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2) 
      - การให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทางอีเมล์/Facebook 
         (เอกสารหมายเลข 3.1.2.3) 
      - เผยแพร่ข้อมูลการบริการการศึกษา ผ่านเอกสาร
เผยแพร่ข้อแนะน าเกี่ยวกับการบริการนักศึกษา ที่คณะฯ ได้
ท าการแจกนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี (เอกสารหมายเลข 3.1.2.4) 

3.1.2.2   เอกสารตัวอย่างแจ้งข่าวผ่าน
ทางบอร์ดติดประกาศ 
3.1.2.3   เอกสารตัวอย่างการให้ข้อมูล
แก่นักศึกษาทางอีเมล์/Facebook 
3.1.2.4  เอกสารเผยแพร่ข้อแนะน า
เกี่ยวกับการบริการการศึกษา 

3.      คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาที่หลากหลาย โดยการเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกประเทศมาบรรยายให้ความรู้  
(เอกสารหมายเลข 3.1.1.2 และเอกสารหมายเลข 3.1.3.1.1 – 
2 และเอกสารหมายเลข 3.1.3.2) มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกอาทิ การไปทัศนศึกษาศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในวิชาการและวิชาชีพ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.3.3) และยังสนับสนุนให้นักศึกษาไป
ร่วมประชุมงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 3.1.3.4 – 3.1.3.6)   
 

3.1.1.2.1  โครงการเสริมความรู้ด้าน
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์  
3.1.3.1.1  โครงการบรรยายพิเศษ 
Project Finance Structure,Source of 
Project Finance,Financial Modeling 
&Project  
3.1.3.1.2  สัมมนา KMUTT Energy 
Forum #4 
3.1.3.2  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
โครงการ Visiting Professor 
3.1.3.3   เอกสารการตอบรับเข้าเยี่ยม
ชมโรงงาน 
3.1.3.4   เอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
3.1.3.5  ข่าวกิจกรรมจากเว็บไซด์ของ
กลุ่มวิจัย P-PROF 
http://www.kmutt.ac.th /p-prof/ 
3.1.3.6 บทคัดย่องานประชุมวิชาการ 

4.  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ จัดให้มีการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบันอยู่เสมอผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ส่งผลให้ศิษย์เก่า
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วยังสามารถรับทราบข่าวสารที่เป็น

3.1.2.3   เอกสารตัวอย่างการให้ข้อมูล
ทางอีเมล์/Facebook 
3.1.4.1 ตัวอย่าง website กลุ่มวิจัย 
ต่าง ๆ ของคณะพลังงานฯ       
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ประโยชน์อยู่เสมอผ่านทาง website ของคณะพลังงานฯ 
(http://www.seem.kmutt.ac.th/) และ website ของกลุ่มวิจัย
ภายในคณะฯ 
 เนื่องจากคณะฯ เป็นคณะวิจัย ดังนั้นนักศึกษาทั้งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะสังกัดอยู่ตามกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะฯ 
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อศิษย์เก่า จึงอาศัย
ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและเป็นสากล คือผ่านทางเว็บ
ไซด์กลุ่มวิจัย (เอกสารหมายเลข 3.1.4.1) และ/หรือ ผ่านทาง 
facebook ของกลุ่มวิจัย (เอกสารหมายเลข 3.1.4.2) ซึ่งมีศิษย์
เก่าอยู่ในรายชื่อของกลุ่ม facebook ต่างๆเหล่านั้น ช่องทางนี้
เป็นการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่
เฉพาะบุคลากรในคณะให้ข้อมูลต่อศิษย์เก่าเท่านั้น แต่ยังเป็น
ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรของคณะฯ
ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่ามาให้ข้อมูลต่อ
บุคลากรในคณะและศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย โดยขอใช้ตัวอย่าง
ของกลุ่มวิจัยการประยุกต์และเทคโนโลยีวัสดุ หรือ MA&T 
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุได้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารให้กับ
ศิษย์เก่า เช่นมีการแจ้งข่าวสารและติดต่อกับศิษย์เก่าผ่านทาง 
facebook ของกลุ่มวิจัยฯ เช่น การให้ข้อมูลการเลือกตั้งนายก
สมาคมศิษย์เก่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 การแนะน าเว็บ
ไซด์ส าหรับใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษ การแนะน างานจาก
ศิษย์เก่า (เอกสารแนบหมายเลข 3.1.4.3 – 3.1.4.5) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการที่คณะจัดขึ้น จะมีการเชิญ
ศิษย์เก่าเข้าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือจากศิษย์
เก่า ในการเป็นผู้ร่วมจัดประชุม เป็นผู้ประสานงานหรือเป็น
วิทยากร ซึ่งระหว่างการประชุม คณะฯ จะประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่าได้ทราบ จึงนับว่าการ
ประชุมวิชาการเป็นอีกช่องทางหนึ่งของคณะฯ ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารดังที่น าเสนอในรายงาน (3.1.4.2 เอกสารตัวอย่างการ
ประชุมและการจัดสัมมนาที่คณะฯ จัด) (ตัวอย่างการประชุม
วิชาการที่มีศิษย์เก่าร่วมเป็นคณะกรรมการได้แก่การประชุม

3.1.4.2 เอกสารตัวอย่างการประชุม
และการจัดสัมมนาที่คณะฯ จัด 
3.1.4.3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ศิษย์เก่าของกลุ่มวิจัย P-PROF 
3.1.4.4 ตัวอย่างการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ศิษย์เก่าของสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
3.1.4.5 ตัวอย่างการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ศิษย์เก่าของสายวิชาการจัด
การพลังงานฯ 
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วิชาการ MFMS 2013 ตามรายละเอียดในลิงค์นี้ 
 http://www.kmutt.ac.th/jif/mfms2013/org_committees.html   
โดยศิษย์เก่าท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการได้แก่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 
2. ดร. ฉันท์ทิพ ค านวณทิพย์ 
3. ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ 
4. ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง 
5. ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์)  

5. 
 
 
 
 

      คณะฯ ได้ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการท าวิจัยหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มวิจัยในคณะฯ กับกลุ่มวิจัย
จากสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า เช่น  กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-
PROF) ได้จัดให้มีน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
วิจัย ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย 
การทนทานต่อการสึกหรอ และการเสริมแรงเชิงกล (Material 
Development for Sanitary, Wear and Reinforcement 
Application) หรือ Mat-App" ซึ่งสนับสนุนโดยทุนเมธีวิจัย
อาวุโส (รอบที่ 2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประจ าปี 2556 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นศ.ป.เอก และนศ.ป.
โท จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วม
น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัย พร้อมทั้งรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากรต่างมหาวิทยาลัย
เพื่อหาแนวทางในการเดินหน้าท างานวิจัยร่วมกัน 
        นอกจากนี้ คณะฯ ยังสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยร่วมกับศิษย์เก่าในด้านการอบแห้งขั้นสูง (คุณสุพจน์ 
ภัทรจรรยากุล และศิษย์เก่า จากบริษัทไทยลีการเกษตร 
จ ากัด ได้เยี่ยมชมและปรึกษาหารือในการท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สายวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน)    การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นชีทพีวีซี (คณะผู้บริหาร 

3.1.5.1   เอกสารตัวอย่างเว็บไซด์ของ
กลุ่มวิจัย P-PROF 
http://www.kmutt.ac.th /p-prof/ ที่มี
การสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน 
http://www.seem.kmutt.ac.th 
/news/detail.php  
3.1.5.2  ภาพถ่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนางานวิจัยการอบแห้ง
ขั้นสูง 
3.1.5.3  ภาพถ่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนางานวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แผ่นชีทพีวีซี  
3.1.5.4  เอกสารแบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์  โดยมีศิษย์เก่าร่วมงาน
วิจัย 
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นักวิจัยและฝ่ายการตลาด ของบริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)  และอาจารย์เจษฎา วงศ์อ่อน
(ศิษย์เก่า) ประชุมหารือถึงแนวทางในการร่วมมือด้านงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกใช้ในเชิงพาณิชย์)   การจัดตั้งศูนย์
ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี
ของศูนย์เครือข่าย โดยมีคณะนักวิจัยจากกลุ่มวิจัย PENTEC 
และอ าจารย์ เ จษฎา  ว งศ์ อ่ อ น  ( ศิ ษย์ เ ก่ า )  เ ข้ า ร่ ว ม  
(เอกสารอ้างอิง 3.1.5.2 – 3.1.5.3) รวมถึงการเชิญศิษย์เก่า
เข้าร่วมเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ซึ่ ง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดงานวิ จัย โดย มีแหล่ง
สนับสนุนเงินทุนวิ จัยฯ (สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.))  (เอกสารหมายเลข 
3.1.5.4) 

6.       คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน ตามรายละเอียดดังนี้  
6.1  มีผลให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งคณะฯ = 4.15 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.1) 
6.2  มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการ
การศึกษา = 3.87 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.2) 
6.3  มีผลการจัดบริการข้อมูลข่าวสารของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.2) 
6.4  มีผลการประเมินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มี
คะแนนเฉลี่ย = 4.02 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.3) 
6.5  มีผลการประเมินการจัดสัมมนาการเสริมความรู้ด้านการ
เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์  มีคะแนนเฉลี่ย 
= 4.09 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.4) 
6.6  มีผลการประเมินเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1.6.5) 
      6.6.1  ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

3.1.6.1   เอกสารสรุปประเมินผลให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิต 
3.1.6.2  เอกสารสรุปประเมินผลความ
พึงพอใจด้านการให้บริการการศึกษา 
และการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 
3.1.6.3  เอกสารสรุปประเมินผลการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3.1.6.4  เอกสารสรุปประเมินผลจัด
สัมมนาการเสริมความรู้ 
3.1.6.5 เอกสารสรุปผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
  

 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    KMUTT 79 
 

เยี่ยมชมบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด มีคะแนนเฉลี่ย  
4.41 
      6.3.2  ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เยี่ยมชมบริษัท วี.พี. พลาสติก โปรดักท์ จ ากัด  มีคะแนน
เฉลี่ย  4.12 
      6.3.3  ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เยี่ยมชมบริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอยี จ ากัด  มีคะแนน
เฉลี่ย  4.25 
       6.3.4  ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ที พี ไอ โพลิน จ ากัด (มหาชน) มี
คะแนนเฉลี่ย  4.25 
     
 

7.        คณะฯ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
นักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2555 มาสรุปผลในการประชุมย่อย
ขององค์ประกอบที่ 3 ซึ่งจัดภายใต้การประชุมชี้แจงผลการ
ด าเนินงานการเขียนรายงานประเมินตนเอง รอบปีการประเมิน 
2555 ของคณะฯ โดยน ามาใช้วางแผนเพื่อพัฒนาการให้บริการ
นักศึกษาส่วนท่ีต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงในปีต่อไป  

3.1.7.1 สรุปการประชุมย่อย
องค์ประกอบที่ 3 
3.1.7.2 แผนพัฒนาด าเนินงานด้านการ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 2556  

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินครั้งน้ี :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:  7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
หมายเหตุ  : 
 การนับกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา ให้นับเฉพาะกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้จัดเท่าน้ัน ไม่ให้
นับกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลังงานฯ มีการด าเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี ้
 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1         คณะฯ มีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาที่ชดัเจน  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 3.2.1.1)  ซึ่ง
จะจัดโดยสโมสรบัณฑิตฯ และตัวแทนนักศึกษา โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ ที่ถูกแต่งตั้งจากคณะเป็น
ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม  (เอกสารอ้างอิง 
3.2.1.2) เช่น 
        - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
        - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
        - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
        - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
        - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  

3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และโครงการ การจัดกิจกรรม 
3.2.1.2 เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรบัณฑิตศึกษาฯ   

2  คณะฯให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้วาง
แผนการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการ ประเมินผล และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในปีถัดไป 
ตัวอย่างเช่น คณาจารย์สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุให้ความรู้กับ
นักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ ผ่านการเขียนโครงการ
กิจกรรมในการรับน้องของสายวิชาฯ ในปี พ.ศ. 2555 
โครงการ “มด MT คืนความสุข ตอบแทนสังคม” (เอกสารแนบ
ที่ 3.2.2.2 (เอกสารใหม่)) มีการวางแผน ด าเนินการ 
ตรวจสอบผลงาน โดยมีผลการประเมินว่าได้ตามวัตถุประสงค์
หลักที่ตั้งไว้หรือไม่ คือเป็นกิจกรรมเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้
รู้จักกันมากขึ้น สิ่งที่พบปัญหาในการจัดกิจกรรมครั้งนั้นได้

3.2.2.2 โครงการรับน้องและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (55-
56) 
3.2.3.1 รายงานการประชุมเรื่องการ
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานประจ าปี
ของคณะฯ Seem Day 2013 
3.2.3.2 โครงการการจัดกิจกรรม SEEM 
DAY 2013 และภาพข่าวการจัดกิจกรรม 
3.2.3.5 เล่มสรุปกิจกรรมโ0ครงการรับ
น้องมด MT Cleaning Day ปี 2556 
3.2.6.1 เอกสารการประชุมคณะท างาน
การประเมินการส่งเสริมกิจกรรม
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น ามาปรับปรุงเพื่อจัดกิจกรรมรับน้องในปี พ.ศ. 2556 คือ
โครงการรับน้อง “Big Cleaning Day” (เอกสารแนบที่ 
3.2.3.5) ซึ่งในแบบฟอร์มมีการระบุการด าเนินการตามวงจร 
PDCA ชัดเจน และมีการให้ค าปรึกษาในการเขียนโดย
คณาจารย์ของสายวิชาฯ และโครงการท่ีจัดโดยสโมสร
นักศึกษาเช่น งาน SEEM DAY ที่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร
บัณฑิตฯเป็นผู้ให้ค าปรึกษาโดยตัวแทนนักศึกษาได้วางแผน
และจัดท าโครงการจัดกิจกรรมผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ มีการประชุมประเมินผลหลังจากการ
จัดกิจกรรม เพื่อน าผลสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับจากที่ประชุมไปพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมในโอกาสต่อไป (เอกสารแนบที่ 3.2.3.1, 3.2.3.2, 
3.2.6.1) นอกจากนั้นในกระบวนการเรียนการสอนการท า
วิทยานิพนธ์ของทุกสายวิชาก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านหัวข้องานวิจัย ซึ่งนักศึกษาทุกคนจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานวิจัย ด าเนินงาน วิเคราะห์ผล และ
น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินการวิจัย กลับไป
วางแผนใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามวงจร PDCA 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการท าวิทยานิพนธ์  

นักศึกษา 

3          มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยสโมสร
บัณฑิตฯ และตัวแทนนักศึกษา 3 ประเภท คือ 
           3.1 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 สโมสรนักศึกษาคณะฯ มีการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬา
ในงาน SEEM DAY (เอกสารอ้างอิง 3.2.3.1) โดยตัวแทน
นักศึกษาได้วางแผนและจัดท าโครงการจัดกิจกรรมผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ  มีการประชุม
ประ เ มินผลหลั งจากการ จัดกิจกรรม เพื่ อน าผลสรุป 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากที่
ประชุมไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในโอกาสต่อไป 

3.2.3.1 รายงานการประชุมเรื่องการ
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานประจ าปี
ของคณะฯ Seem Day 2013  
3.2.3.2 โครงการการจัดกิจกรรม SEEM 
DAY 2013 และภาพข่าวการจัดกิจกรรม  
3.2.3.3 เล่มรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู 
3.2.3.4 ภาพกิจกรรมจากเว็บไซด์กลุ่ม
วิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์  
3.2.3.5 เอกสารโครงการรับน้องและ Big 
Cleaning Day ปี 2556    
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(เอกสารอ้างอิง 3.2.3.2) 
 
          3.2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
         มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู (เอกสารอ้างอิง 3.2.3.3)   
โดยทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้สโมสรนักศึกษา
ด าเนินงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ  มีการ
ประชุมประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรม เพื่อน าผลสรุป 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากที่
ประชุมไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในโอกาสต่อไป 
นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษา P-PROF ยังได้ร่วมกิจกรรมสืบทอด
พระศาสนา ในพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับศิษย์เก่า ซึ่งเป็น
กิ จ ก ร รมหนึ่ ง ใ น ก า รส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะแล ะ วั ฒนธ ร ร ม
(เอกสารอ้างอิง 3.2.3.5) 

        3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม         
- มีการจัดกิจกรรมโครงการรับน้องและ Big Cleaning Day ปี 
2556 (เอกสารอ้างอิง 3.2.3.5)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณอาคาร 
ห้องปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคม
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาด  โดยนักศึกษาในกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิ
เมอร์ร่วมกันวางแผนและจัดท าโครงการจัดกิจกรรมผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ  มีการประชุม
ประ เ มินผลหลั งจากการ จัดกิจกรรม เพื่ อน าผลสรุป 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากที่
ประชุมไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในโอกาสต่อไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4          คณะฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างคณะฯกับ JGSEE โดยร่วมมือกันจัด
กิจกรรม SEEM DAY (เอกสารอ้างอิง 3.2.3.2) อีกทั้งยังมีการ
สร้างเครือข่ายการท าวิจัยหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง
กลุ่มวิจัยในคณะฯ กับกลุ่มวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น เช่น  

3.2.3.2 โครงการการจัดกิจกรรม SEEM 
DAY 2013 และภาพข่าวการจัดกิจกรรม 
3.2.4.1 ตัวอย่างกิจกรรมที่สร้าง
เครือข่ายวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ของคณะฯ และสถาบันการศึกษาอื่น 
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         - กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) ได้
จัดให้มีน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัย ภายใต้
โครงการวิจัย "การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทาน
ต่ อ ก า รสึ กห รอ  แล ะกา ร เ ส ริ ม แ ร ง เ ชิ ง ก ล  (Material 
Development for Sanitary, Wear and Reinforcement 
Application) หรือ Mat-App" ซึ่งสนับสนุนโดยทุนเมธีวิจัย
อาวุโส (รอบที่ 2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประจ าปี 2556 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นศ.ป.เอก และน
ศ.ป.โท จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธ น บุ รี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมน าเสนอความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานวิจัย พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากบุคลากรต่างมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
เดินหน้าท างานวิจัยร่วมกันต่อไป (เอกสารอ้างอิง 3.2.4.1) 

 
 
 
 

5          คณะฯ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.2.5.1) 

 

3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และโครงการ การจัดกิจกรรม 
3.2.5.1 เอกสารสรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

6          คณะน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยคณะท างานประกัน
คุณภาพองค์ประกอบที่ 3 ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
สโมสรตัวแทนจากคณะฯ เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่
ได้รับจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2556  
(เอกสารอ้างอิง 3.2.6.1)  

3.2.6.1 เอกสารการประชุมคณะท างาน
การประเมินการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมินครั้งน้ี :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:  6 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. ในบางหลักสูตร นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพิ่มเติมมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทาง on the 

job training ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ที่เข้มแข็ง 
3. คณะฯ ได้รับโอกาสจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้อาจารย์และนักศึกษาน าปัญหา

ของหน่วยงานมาท าการศึกษาวิจัย ท าให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีการเพิ่มพูนความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

4. คณะฯ มีโอกาสพัฒนานักศึกษาในลักษณะบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์/  
  โครงการการศึกษาวิจัย 

5. คณะฯ มีศิษย์เก่าอยู่ในหน่วยงานเอกชน ราชการ และมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างเครือข่ายให้นักศึกษา 
ปัจจุบันเข้าไปใช้สถานที่ท าวิจัยได้ 

 
แนวทางเสริม 
1. เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าไปสู่การน าผลงานวิจัยไปพัฒนา

ปรับปรุงและแก้ปัญหาของทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม 
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้และท าวิจัยด้วยตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
จุดอ่อน 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยนอกห้องเรียน  รวมท้ังการทดลอง  
    สร้างอุปกรณ์เพื่อ  งานวิจัย ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง 
2. นักศึกษายังขาดทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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แนวทางเสริม 
1. สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม หรือ

เพิ่มโอกาสการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้มากขึ้น 
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เพิ่มแนวทางการเรียนรู้แบบ Problem Base หรือ Project Base เพื่อให้นักศึกษา

สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 
3. จัดท าโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณในระดับคณะหรือสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ /หรือ

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับบริบท
ของ มจธ.) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี ้

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
 สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิ จัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

 สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

หมายเหต ุ  : 
1. ไม่ให้นับวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ

เรียนการสอน (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
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2. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยต้องเป็นแบบ 2 ทางเท่านั้น ทั้งนี้
สามารถนับกิจกรรมที่คณะส่งบุคลากรมาเข้าร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้ (เป็นหมาย
เหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 

3. การจัดสรรทุนวิจัยของคณะให้ครอบคลุมทรัพยากรที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบุคลากร 
4. คณะที่ไม่มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สามารถอ้างอิงข้อมูลจาก

ส านักหอสมุดเพื่อตอบตามเกณฑ์ข้อ 5 ได้ และให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อ 6 โดยให้คณะพิจารณาข้อค าถามของ
แบบประเมินของส านักหอสมุดว่าสะท้อนถึงการน าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง (เช่น อาจารย์ นักวิจัย) มีข้อค าถาม
เกี่ยวกับการน าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการด าเนินงานที่มีส่วนส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑส์ถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
 เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 

7 ข้อ ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานเพิ่มเติม สกอ. ดังนี้ 
 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีระบบและกลไกการการ
บริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะไว้ตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (2555-2559)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.1.1)มีแผนงานวิจัยและแผนงบประมาณรายรับ-
รายจ่ายประจ าปี 2555 ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2) 
ซึ่งในการจัดท าแผนของคณะจะมีการจัดสัมมนาเพื่อประชุม
ระดมสมองประจ าปีทุกปี เพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพตาม
ภารกิจของคณะ(เอกสารหมายเลข 4.1.1.3)มีกลไกการพัฒนา
งานวิจัย คณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.4)มีการแต่งตั้ง
คณะท างานส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของคณะฯท าหน้าที่
ส่ ง เสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิ จัย  คุณภาพ
ผลงานวิจัยของคณะ (เอกสารหมายเลข 4.1.1.5) และมี กลุ่ม
งานบริการวิ จัยและสารสนเทศ ท าหน้าที่ด าเนินการตาม 
เป้าหมาย ระบบที่ก าหนด(เอกสารหมายเลข 4.1.1.6) โดยมี
การรายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ต่อผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 4.1.1.7)  

4.1.1.1 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (แผนงานวิจัย) และ
แผนกลยุทธ์ของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
4.1.1.2 แผนงบประมาณรายรับ
รายจ่ายส าหรับแผนงานวิจัย
ประจ าปี 2555คณะพลังงานฯ 
4.1.1.3 การประชุมระดมสมอง
เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้าน
วิชาการและการบริหารประจ าปี 
2555 
4.1.1.4 กลไกการพัฒนา
งานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.1.1.5ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ
คณะพลังงานฯ 
4.1.1.6โครงสร้างคณะพลังงาน 
และประกาศการแบ่งงานใน
ส านักงานคณบดี  
4.1.1.7 รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านวิจัย ประจ าปี 
2555 

2 
มีการบูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและกิจกรรมต่างๆอาทิคณาจารย์ได้น า
ผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนเช่น  

-  ได้บูรณาการองค์ความรู้ในส่วนที่เปิดเผยได้จาก
งานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนโดยใช้องค์

4.1.2.1 เอกสารโครงการวิจัย
โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส : 
วัสดุลูกผสมและการพัฒนา
กระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกและยาง 
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ความรู้จากโครงการวิจัยที่ร่วมโครงการระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน(เอกสารหมายเลข 4.1.2.1) ได้ประยุกต์น ามาใช้
ในการเรียนการสอนนักศึกษา ทางด้านวัสดุที่ใช้ กระบวนการ
ผลิต การขึ้นรูป การทดสอบ และการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อ
ทราบถึงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในการผลิต  
อาทิเช่น วัสดุพลาสติกทดแทนไม้ ผลิตภัณฑ์ทางด้านพอลิ
เมอร์เส้นใยไนล่อน บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวซีลยางสังเคราะห์ 
และชิ้นส่วนยานยนต์มาเปิดเป็นวิชาเลือกรายวิชา MTT 655 
Polymer Processing (เอกสารหมายเลข 4.1.2.2 และ 
เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) 

 - ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการเป็นที่
ปรึกษางานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการการ
พัฒนาเครื่องมือค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) ซึ่งมาใช้ในการสอนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจก ในวิชาEEV 642  Environmental Quality 
Management (เอกสารหมายเลข4.1.2.4) 

-  มีการก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์เช่น จ้างนักศึกษาในต าแหน่ง
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อให้เกิดเรียนรู้ กระบวนการวิจัย
ผ่านโครงการวิจัยของอาจารย์ จากประสบการณ์ตรงโดยจ้าง 
นักศึกษาปริญญาโท/เอก เป็นผู้ช่วยวิจัย และมีนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา (Post-Master)จ านวน 4 คนช่วยท าวิจัยใน
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ภายใต้กลุ่มวิจัยด้านวัสดุ
ศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ส าหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การ
ผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์” (เอกสารหมายเลข 4.1.2.6) 

 
-  มีการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยในวิชาสัมมนา
ETT 601, EMM 601 และ THT 601 (เอกสารหมายเลข 
4.1.2.7)  

- มีการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มวิจัยอื่น ๆ  เพื่อให้

4.1.2.2 รายละเอียดรายวิชา 
MTT 655 Polymer Processing
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4.1.2.3 ข่าวและรูปภาพการ
เยี่ยมชมโรงงาน 
4.1.2.4สัญญาโครงการการ
พัฒนาเครื่องมือค านวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
4.1.2.5เอกสารประกอบการสอน
วิชาEEV 642  Environment 
Quality Management 
4.1.2.6 ขออนุมัติจ้างนักศึกษา
ปริญญาโท/เอก เป็นนักวิจัย/
ผู้ช่วยวิจัยโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ (NRU)ในโครงการ 
ย่อย“การผลิตและขึ้นรูปพอลิ
เมอร์” 
4.1.2.7 รายชื่อนักศึกษาและ
ตารางการน าเสนอหัวข้อสัมมนา 
ปีการศึกษา 2555 
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นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคการศึกษา และ
อุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2.8) 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิ จัยทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในทุกปีนักศึกษาจะได้รับรางวัล
จากที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.9) 

4.1.2.8 นักศึกษาปริญญาโท/
เอก น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมกลุ่มวิจัย 
4.1.2.9 นักศึกษาปริญญาโท/

ปริญญาเอก เข้าร่วมประชุม

เสนอผลงานวิจัยและได้รับ

รางวัลจากที่ประชุมวิชาการ ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3 คณะม ีก า รพ ัฒนาศ ักยภาพด ้านการว ิจ ัย ให ้แก่
อาจารย์และนักวิจัย  โดยมีการส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักวิจัยไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการเพื ่อเรียนรู ้ว ิทยาการใหม่ ๆ ถ่ายทอดความรู้ 
ร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับกลุ ่ม
วิจัย หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ(เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.1)มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 4.1.3.2) มีการจัด SEEM 
Coloquium ซึ่งคณะจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาต่าง ๆ ที ่เป็นที ่ยอมรับ ในระดับสากล มา
บรรยายและแลกเปลี ่ยนความรู้ ให้แก่อาจารย์/นักวิจัย 
มองเห็นวิสัยทัศน์และแนวโน้มด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ/
ระดับสากล(เอกสารหมายเลข 4.1.3.3) คณะมีการประกาศ 
Campaign “1 Man at least 1 International Paper” ในปี 
2010-2012 เพื่อรักษาความเป็นแชมเปี ่ยนในเวทีการ
แข่งขันด้านผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ของ สกว.  (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.4)  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์และนักวิจัยประจ า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้
จัดท าหนังสือ หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct)แจกให้แก่พนักงาน ข้าราชการ ของมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.5)รวมไปถึงการเชิญ วิทยากรบรรยาย เรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิด 
ให้แก่อาจารย์  นักวิ จัย และนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง

4.1.3.1 สรุปการไปศึกษาดูงาน 
ประชุม อบรม สัมมนา ของ
อาจารย์นักวิจัย ปี 2555 
4.1.3.2 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น  
4.1.3.3เอกสารประชาสัมพันธ์ และ
ข่าวการจัดงาน SEEM Colloquium
ครั้งที่ 16 
4.1.3.4ประกาศ Campaign2012: 
The year of 1 Man at least 
1International Paper”  
4.1.3.5 คู่มือ/CDจรรยาบรรณ
นักวิจัย และ หนังสือหลักปฏิบัติ
ด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code 
of Conduct) 
4.1.3.6  จดหมายเชิญวิทยากร
บรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ
นักวิจัยฯ พร้อมภาพข่าวการ
บรรยายให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย 
4.1.3.7. การบรรยาย เรื่อง 
ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย ให้แก่นักศึกษา 
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หมายเลข 4.1.3.6และ 4.1.3.7) 
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย 

และนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะพลังงานมีการ
ท างานวิจัยเป็นทีม ที่ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นักวิจัย
อาวุโส นักวิจัยทุกระดับและนักศึกษาของคณะฯ เช่น ศ.ดร.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.
อภิชิต เทอดโยธิน รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ที่เป็น
หัวหน้ากลุ่มวิจัยที่ส าคัญของคณะ และเป็นที่ยอมรับของ
แหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่สนับสนุนและให้ทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิ จัย มูลค่ าสู งกว่ า โครงการละ 5  ล้ านบาท  เช่น ทุน
มหาวิทยาลัยลัยวิจัยแห่งชาติ จาก สกอ. ทุนวิจัยแกนน า จาก 
สวทช. และ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทุนวิจัยจากกระทรวง
พลังงาน ทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโน จากศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ(เอกสารหมายเลข 4.1.3.8)  จึงท าให้กลุ่ม
วิจัยเหล่านี้ สามารถท างานวิจัยเป็นทีมอย่างลุ่มลึก ต่อเนื่อง 
และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับสูงที่มีศักยภาพในวงวิชาการ 
ทั้งในด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ มีการ
สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ให้แก่ประเทศ เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการให้กับกลุ่มวิจัย 
เครือข่ายการวิจัย องค์กรของรัฐ อุตสาหกรรมรวมถึงให้
ค าปรึกษาแก่องค์กรของรัฐและภาคเอกชน 

4.1.3.8ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย:  
ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ, ทุนนักวิจัยแกนน า ทุน
เมธีวิจัยอาวุโสสกว.,ทุนจาก
กระทรวงพลังงานและ ทุนศูนย์
ความเป็นเลิศด้านนาโน 
 

4 คณะพลังงานฯ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุน
วิจัยให้แก่นักศึกษา โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย และทุน
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.4.1-4.1.4.2) นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินให้แก่
น ักศ ึกษาที ่ม ีผลงานว ิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ที่เกินกว่าเงื่อนไขการตีพิมพ์เพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามประกาศคณะฯ (เอกสารหมายเลข 
4.1.4.3)ส าหรับ คณาจารย์/นักวิจัย คณะได้จัดสรรเงินจาก
เงินรายได้งบ  FTERO ของคณะฯ ให้แก่ คณาจารย์/นักวิจัย
ที่ผลิตบทความวิ จัยและได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ

4.1.4.1 ประกาศทุนสนับสนุน
การวิจัย ที่คณะจัดสรร
งบประมาณให้แก่นักศึกษา
ปริญญาโทเพื่อท าวิจัย 
4.1.4.2 ประกาศทุนรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาโท 
4.1.4.3 ประกาศคณะในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท า
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ท้ังปริญญาโทและ
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วิจัย จ านวน 300,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4) 
คณะพลังงานฯ ไม่มีการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุนวิจัย
ให้แก่อาจารย์ /นักวิ จัย เนื่องจากบุคลากรวิจัยของคณะ 
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้เฉลี่ยต่อคน
สูงเป็นคณะล าดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ย 1 ล้าน
กว่าบาทต่อคน/ต่อปี โดยในปี 55 คณะได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกกว่า 52 ล้านบาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.5) 

ปริญญาเอกและสรุปเงินที่ใช้จ่าย
ในปี 55 
4.1.4.4บันทึกอนุมัติวงเงิน 
300,000 บาท และ E-mail แจ้ง
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการวิจัย ให้คณาจารย์/
นักวิจัยที่ผลิตบทความวิจัยและ
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ 
4.1.4.5 สรุปรายรับเงินวิจัย
แหล่งทุนภายนอกคณะพลังงาน
ปี 2555จากศูนย์ส่งเสริม
งานวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญา มจธ. 

5 คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 4 ด้าน คือ 

 1. มีห้องปฏิบัติการวิจัยส าหรับกลุ่มวิจัย/สายวิชา อยู่
ที่คณะพลังงาน ทั้ง บางมด และบางขุนเทียน นอกจากนี้ยังมี
สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้
สถานที่ของภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ร่วมกันท า
โครงการวิจัย เช่น กลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด ใช้สถานที่
ปฏิบัติการวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เพื่อท าวิจัยพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์  ศูนย์ความเป็น
เลิศ-นาโนเทค มจธ. ใช้สถานที่ปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรเพื่อท างานวิจัยทางด้านวัสดุนา
โนไฮบริดส าหรับพลังงานทางเลือก 

 2.มีส านักหอสมุด ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.2) และห้องบรรณสารสนเทศคณะพลังงาน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามีข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ และสายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.3) มีฐานข้อมูลที่ส าคัญที่บุคลากรของคณะ
พลังงานฯ  (ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

4.1.5.1 สถานท่ี/ห้องปฏิบัติการ
วิจัยภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
4.1.5.2ส านักหอสมุด มจธ. 
4.1.5.3 ห้องบรรณสารสนเทศ
คณะฯ 
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Index Centre) จาก สกว. ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยถูกใช้เป็นฐานในการสืบค้น
ข้อมูลบทความ/การอ้างอิงของวารสารวิชาการไทยใน
ระดับชาติ ดังปรากฏบนเว็บไซด์ http://tci.trf.or.th(เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.4) 

 3. มีสิ่งอ านวยความสะดวก/ความปลอดภัยในการวิจัย 
เช่น มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลทั้ง
เรื่องแหล่งทุนวิจัย แหล่งเผยแพร่งานวิจัย ประชุมวิชาการ 
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยซึ่ง
อาจารย์/นักวิจัยใช้ในการจัดเก็บโครงการวิจัย ผลงานวิจัย 
สามารถสืบค้น และออกรายงานได้ (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.5) ซึ่งระบบวิ จัย ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ My 
Evalation เพื่อสะดวกในการน าผลงานวิจัยไปประกอบการ
ประเมินผลงานประจ าปีได้  (เอกสารหมายเลข 4.1.5.6) 
นอกจากนี้ กลุ่มงานบริการงานวิจัย คณะพลังงานฯ ยังได้น า
โปรแกรม EndNote (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7)มาใช้ในการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยของคณะ ที่มีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล และการแยกบทความตาม
สายวิชา ตามระดับการตีพิมพ์ ตามผู้แต่ง   ตามปี 

คณะมีระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับอาคารโดยใช้
ระบบควบคุมการเข้า– ออกอาคาร ประตูอัตโนมัติ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.8)และระบบกล้องวงจรปิด(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.9)เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียนหายต่อคน
และทรัพย์สิน ส่วนความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการ
คณะจะท าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ช ารุดหรือมีความ
เสี่ยง โดยด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการท างาน
วิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1.5.10) 

 4.  มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
อบรมการใช้ระบบ Thai JO  เพื่อพัฒนาและยกระดับวารสาร

4.1.5.4 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) 
เว็บไซด์ http://tci.trf.or.th 
4.1.5.5ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญา, มจธ. 
4.1.5.6 ระบบ My Evaluation 
4.1.5.7 โปรแกรม EndNote : 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยของคณะฯ  
4.1.5.8ประตูระบบการ์ดและ
บัตรผ่านเข้า – ออกอาคาร เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยต่อคน
และทรัพย์สิน 
4.1.5.9ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 
4.1.5.10สัญญาจ้างเหมา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย  
4.1.5.11การอบรมการใช้ระบบ 
ThaiJO 
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ไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล(เอกสารหมายเลข 4.1.5.11)การจัด
สัมมนาวิชาการ“Atmospheric Depositon in East Asia 2012”(
เอกสารหมายเลข 4.1.5.12) การสนับสนุนให้น าผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาที่ท าวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมและ
ประสบความส าเร็จไปจัดแสดงในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.13)การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์/นักวิจัยกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.14)การจัดบรรยายพิเศษโดย ศาต
ราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มา
บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้  ให้แก่อาจารย์ /นักวิ จัย 
นักศึกษาคณะ และประชาคม มจธ.(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.15)การจัดสัมมนานอกสถานที่ของกลุ่มวิจัย P-PROF(
เอกสารหมายเลข 4.1.5.16)การส่งนักศึกษาไปท าวิจัย ณ 
ต่างประเทศ(เอกสารหมายเลข 4.1.5.17)การเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีส าหรับนักวิชาการ 
นักวิ จัย นักอุตสาหกรรม วิศวกร และนักศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ความก้าวหน้าใน
วิทยาการใหม่ ๆ ของผลงานวิจัย(เอกสารหมายเลข 4.1.5.18) 

4.1.5.12สัมมนาวิชาการ 
“Atmospheric Depositon in East 
Asia 2012” 
4.1.5.13 ข่าวการเสวนา
ผลงานวิจัย “Cabonyx” ที่
อาจารย์และนักศึกษาท าร่วมกับ
บริษัท วี พี วู๊ด  
4.1.5.14 การประชุมเครือข่าย
วิชาการร่วมโครงการทุนเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ปี 2555 
4.1.5.15รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานโครงการ Visiting 
Professor 
4.1.5.16 การจัดสัมมนานอก
สถานท่ีของกลุ่มวิจัย P-PROF 
4.1.5.17ส่งนักศึกษาไปท าวจัิย 
ณ ต่างประเทศ 
4.1.5.18 บันทึกขออนุมัติจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ พร้อม
ภาพข่าว  

6 มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัย โดย
บันทึกสรุปรายรับจากงานวิจัยจากเงินงบประมาณ และแหล่ง
ทุนภายนอกและเงินทุนการศึกษา ปี 2555 เสนอต่อคณบดี 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6.1)และรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน
ปี 2555(เอกสารหมายเลข 4.1.6.2)มีการติดตามประเมินผลการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1.6.3)มีการ
ติดตามประเมินผลแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
(เอกสารหมายเลข 4.1.6.4) มีการติดตามและประเมินระบบ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและห้องปฏิบัติการวิจัยของ
คณะ ทั้งระบบกล้องวงจรปิด และระบบควบคุมการเข้า-ออก 
ประตูอัตโนมัติเพื่อเฝ้าระวังทั้งในเวลาราชการและวันหยุด 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6.5)มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมงานวิจัย เช่นสัมมนาวิชาการ “Atmospheric Depositon 

4.1.6.1 บันทึกสรุปรายรับจาก
งานวิจัยจากเงินงบประมาณ 
และแหล่งทุนภายนอก รวมทั้ง
เงินทุนการศึกษา ปี 2555 
4.1.6.2 รายงานสถานภาพการ
ใช้จ่ายเงิน ปี  2555  
4.1.6.3 การติดตามประเมินการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน
พอลิเมอร ์
4.1.6.4 การติดตามประเมินผล
ส านักหอสมุด 
4.1.6.5การติดตามประเมิน
ระบบรักษาความปลอดภัย
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in East Asia 2012”การเชิญศาสตราจารย์รับเชิญProf. Dr.-Ing 
Nobert Fisch มาบรรยายพิเศษ(เอกสารหมายเลข 4.1.6.6) 

อาคารและห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.1.6.6สรุปและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
และการบรรยายพิเศษของ 
Visiting Professor 

7 คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะเช่น ในรอบ 
6เดือน ก.พ. – ก.ค. 56 คณะพบว่ามีนักศึกษาปริญญาเอก 
2-3 ราย ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติผิด
ประเภท หรือไม่สามารถนับเป็นผลงานตามเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของคณะได้ และขอน าเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการคณะ ดังนั้นคณะกรรมการประจ าคณะจึงได้
พิจารณาให้ความคิดเห็น เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 4.1.7.1)และมีมติให้กลุ่มงานบริการวิจัยฯ ปรับปรุง
และจัดท าประกาศ ขั้นตอนและแบบฟอร์มพิจารณาวารสาร
เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก โดยก่อนที่นักศึกษาจะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ 
ต้องส่ง แบบ กว.2  (เอกสารหมายเลข 4.1.7.2)พร้อม
บทความวิจัยให้กลุ่มงานบริการวิจัยฯ ตรวจสอบก่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการน าไปตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี Impact 
Factors และวารสารที่อยู่ใน Beall’s List ที่ไม่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามที่สภาวิชาการ มจธ. มีมติให้ไม่สามารถนับเป็น
ผลงานเพื่อขอส าเร็จการศึกษาได้(เอกสารหมายเลข4.1.7.3)
รวมถึงการให้ปรับประกาศ เรื่องการตีพิมพ์ผลงาน ป.เอกของ
ปี  2555 ตามที่ประชุมคณะกรรมการคณะพิจารณาให้
ความเห็น (เอกสารหมายเลข4.1.7.4)ซึ่งได้ปรับใหม่เป็น
ประกาศเรื่องการตีพิมพ์ผลงาน ป.เอกของปี 2556 (เอกสาร
หมายเลข4.1.7.5)โดยให้น ามาใช้ปฏิบัติตั้งแต่วันออกประกาศ 
และเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการวางแผนการจัดท า
บทความ การเลือกวารสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาที่ เร็วขึ้น คณะจึงได้มีจดหมายแจ้งไปยัง
นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนให้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

4.1.7.1รายงานการประชุม
กรรมการคณะ ครั้งที่ 9/55 วาระ
ที่ 4.10 (หน้า7-8)การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ เพื่อขอส าเร็จ
การศึกษา   
4.1.7.2แบบฟอร์มเสนอชื่อ
วารสารวิชาการนานาชาติที่จะ
ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
เพื่อพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก คณะพลังงาน
ฯ(แบบ กว.2)4.1.7.3 _มติสภา
วิชาการเกี่ยวกับ Beall's listof 
Predatory, Open Access 
Publisher 
4.1.7.4_รายงานประชุม

กรรมการคณะครั้งที่12/55 วาระ

ที่ 4.7 (หน้า 10) ให้ปรับ

ประกาศคณะพลังงานฯเร่ืองการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ 2555 

4.1.7.5 ประกาศคณะพลังงาน

เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ 

พ.ศ. 2556 

4.1.7.6 จดหมายแจ้งการ

บรรยายพิเศษให้นักศึกษา

ปริญญาเอกของคณะ 

4.1.7.7. ภาพข่าว การบรรยาย
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“แนวทางการเลือกวารสารนานาชาติที่สามารถใช้ตีพิมพ์เพื่อ
ขอส าเร็จการศึกษาโดย ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (เอกสาร
หมายเลข4.1.7.6  ตามที่ปรากฏดังภาพข่าว (เอกสารหมายเลข
4.1.7.7) ห รื อ ช ม วี ดี โ อ ก า ร บ ร ร ย า ย ไ ด้ ที่ 
http://www.seem.kmutt.ac.th/news/detail.php?ELEMENT_ID=3553 

 
-มีการน าผลประเมินจากการจัดประชุมวิชาการวารสารไทยครั้ง
ที่ 7ในประเด็นขอให้มีการสนับสนุนหรืออบรมการจัดท าระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online Journal) ให้กับวารสารไทยใน
ฐานข้อมูล  TCI (เอกสารหมายเลข4.1.7.8)ซึ่งศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ
คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาพัฒนาเป็นโครงการการ
ให้บริการจัดท าระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) 
ให้กับวารสารไทย(เอกสารหมายเลข4.1.7.9)โดย บุคลากรของ
ศูนย์ TCI จะเข้าไปติดตั้งระบบและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ า
กองบรรณาธิการวารสาร ณ ส านักงานของกองบรรณาธิการ
วารสาร และได้จัดท าคู่มือ “การน าวารสารไทยเข้าสู่ระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ThaiJO” ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
การจัดการวารสาร ได้ตั้งแต่กระบวนการจัดส่งและตอบรับ
บทความ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพบทความ และ
กระบวนการตีพิมพ์บทความ(เอกสารหมายเลข4.1.7.10)โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่ม visibility ให้กับวารสารไทยและยกระดับ
วารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล 

พิเศษ โดย ศ.ณรงค์ฤทธิ์ 

 
4.1.7.8 สรุปผลประเมินการจัด
ประชุมวารสารวิชาการไทยครั้ง
ที่ 7 
4.1.7.9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การน าวารสารไทย
เข้าสู่ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) 
4.1.7.10คู่มือ “การน าวารสาร
ไทยเข้าสู่ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
ThaiJO” 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้ 5คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามที่ระบบก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ) 
 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม   : 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง ) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 

เกณฑ์สถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ5 

ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไป 

คะแนนมีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเหตุ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน ์โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน ์
 
ผลการด าเนินงาน: 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินการ 6 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 
 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 
1 คณะม ีร ะ บบแล ะก ล ไ กสน ับ สน ุนก า ร เ ผ ยแพ ร่

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทาง
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ คณะ และกลุ ่มวิจัยต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.2.1.1)เผยแพร่ผ่านการจัดท า
หนังสือรวบรวมเล่มของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นประจ าทุกปี และจัดท าเป็น E-Book ส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสุนน 
(เอกสารหมายเลข 4.2.1.2)มีเกณฑ์การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าบทความวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.3)
โดยผลสัมฤทธิ์จากการมีระบบและกลไกดังกล่าว ท า
ให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2555ในทั้ง 4 
ระดับ มีดังนี้ วารสารระดับนานาชาติ 41 เรื่อง วารสาร
ระดับชาติ 7 เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ62 
เรื่อง และ การประชุมวิชาการระดับชาติ 54 เรื่อง 
(เอกสารหมายเลข 4.2.1.4) 

4.2.1.1 เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ของคณะพลังงานฯ และ
กลุ่มวิจัย 
4.2.1.2 หนังสือน าส่งCD 
E-book รวมบทความวิจัยของคณะ
เผยแพรใ่ห้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ให้ทุนสนับสนุน 
4.2.1.3 ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าบทความวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
4.2.1.4 หนังสือ/CD รวมบทความวิจัย 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
ประจ าปี 2555 
 

2 คณะมีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตาม
ระบบ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.1)มีงานบริการวิจัยและ

4.2.2.1 กลไกการคัดสรร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้
จากงานวิจัย คณะพลังงานฯ 
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สารสนเทศ เป็นผู้รวบรวมผลงานวิจัยของคณะจะจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัย โดยได้มีการน าโปรแกรม 
EndNote มาใช้ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยของคณะ/
มหาวิทยาลัย ที่ มีการเผยแพร่ทั้ งในระดับชาติ และ
นานาชาติ การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล และการแยกบทความตาม
สายวิชา ตามระดับการตีพิมพ์ ตามผู้แต่ง ตามปี เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข 4.2.2.2)มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยของคณะฯ คัดสรรองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่/ที่มี
ผลกระทบต่อสังคม (เอกสารหมายเลข 4.2.2.3) และแจ้ง
ให้บุคลากรของคณะที่ เกี่ยวข้องน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและวงว ิชาการ ไปเผยแพร่ในรูปแบบที่ให้
บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยมีกลุ่มวิจัย อาจารย์เป็นผู้
ถ่ายทอด เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัด
ประชุม/อบรม เสวนาให ้แก ่ผู ้ประกอบการ ช ุมชน 
ประชาชนหรือโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ประชาคม 

4.2.2.2 การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย
ของคณะโดยใช้โปรแกรม EndNote  
4.2.2.3 การประชุมคณะท างาน
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อก าหนดองค์
ความรู้ที่ควรเผยแพร่หรือที่มี
ผลกระทบต่อสังคม 
 

3 คณะมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การ
เผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มวิจัยของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.1)การเขียนบทความลงใน
หนังสือพิมพ์ Blog(เอกสารหมายเลข 4.2.3.2)การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบของคู่มือ/จดหมายข่าว (เอกสารหมายเลข 
4.2.3.3) การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพลังงาน 
ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการให้แก่ครู อาจารย์ เรื่องการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและ
มัธยมศึกษา (ปีที่ 2) (เอกสารหมายเลข 4.2.3.4)
นอกจากนี้ ในปี 2555 คณะพลังงานฯ ร่วมกับคณาจารย์
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ยังได้จัดท าโครงการ
KMUTT Energy Forumขึ้น(เอกสารหมายเลข 4.2.3.5)

4.2.3.1 ตัวอย่างการเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์
ของกลุ่มวิจัย 
4.2.3.2 ตัวอย่างการเขียนองค์ความรู้
จากงานวิจัยลงในหนังสือพิมพ์ Blog 
4.2.3.3 คู่มือฟื้นฟูอุปกรณ์และ
มาตรการประหยัดพลังงานในโรงงาน
และอาคารที่ประสบอุทกภัย และ
จดหมายข่าว EnCon Lab 
4.2.3.4 การเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ
ให้แก่สาธารณชน/ประชาคมภายนอก 
4.2.3.5 โครงการ KMUTT Energy 
Forumการน าเสนอความรู้ท่ีเกิดจาก
การศึกษาวิจัยด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงพัฒนาเทคโนโลยี
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เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ ชาวมจธ. มอบให้กับสังคม โดยการ
น าเสนอความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงพัฒนาเทคโนโลยีและเชิงพัฒนา
นโยบาย ในลักษณะของซีรี่ส์ อาทิเช่น การสัมมนา 
KMUTT Enery Forum รอบปฐมฤกษ์ เรื่อง “ความ
พร้อมของประเทศไทยด้านพลังงานเพื่อก้าวสู่ยุค
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 6 เรื่อง “รถโดยสาร
ประจ าทางของไทยควรใช้พลังงานทดแทนอย่างไร?”ซึ่ง
ในรอบการประเมินปี 2555มีการจัดกิจกรรมนี้รวม 6 
ครั้ง(เอกสารหมายเลข 4.2.3.6) 

และเชิงพัฒนานโยบายให้กับสังคม 
4.2.3.6ภาพข่าวกิจกรรม Energy 
Forum  และเว็บไซด์ 
http://energyforum.kmutt.ac.th/download.
php 
 

4 คณะมีผลงานวิจัยท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และมีหลักฐาน
การน าไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงสาธารณะทั้งในเชิง
นโยบายและเชิงพาณิชย์ อาทิ 
-โครงการจัดท าฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย (TCI) 
ของ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  ที่ สกว. น าผลจาก
งานวิจัยไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์
ของผู้รับทุน คปก.(เอกสารหมายเลข 4.2.4.1) และ  
สมศ. น าไปใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในตัวบ่งชี้ท่ี 3 และตัวบ่งชี้ท่ี 4 
-โครงการวิจัย การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การ
ทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล ของ ดร. 
ณรงค์ฤทธิ์ ร่วมกับบริษัท  วี.พี .วู๊ด จ ากัด ภายใต้ทุน
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.(เอกสารหมายเลข 4.2.4.2) 
- โครงการวิจัย โครงการสนับสนุนการก ากับดูแล และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในโรงงานควบคุมกลุ่มที่ 2 
ของ ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลให้
โรงงานควบคุม เกิดการอนุรักษ์พลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 4.2.4.3) 
-โครงการวิจัยเรื่อง “ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วย

4.2.4.1 ผลจากการด าเนินโครงการ 
วิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
ในเชิงสาธารณะ 
4.2.4.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์ 
4.2.4.3 หลักฐานการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการ
ผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม (ประกาศ
โครงการวิจัยและรายงานฉบับ
สมบูรณ์ หน้า 3-34-หน้า 3-38) 
4.2.4.4 หลักฐานการน าผลงานวิจัย
ไปฝึกอบรมและถ่ายทอดสู่ชุมชน 
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พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.
จิรวรรณ ได้ท าการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชาวบ้านชุมชนบ้านวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น กลยุทธ์การ
วางแผนการตลาด, การออกแบบผลิตภัณฑ์, 
กระบวนการผลิตเจลล้างมือและตะไคร้ไล่ยุง และการคิด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  (เอกสารหมายเลข 4.2.4.4) 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที ่ก าหนด โดยกลไกที ่ใช้จะยึด
ตามกลไกของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส านั กวิ จั ยและบริการวิ ทยาศาสตร์ แล ะ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.2.5.1)  

4.2.5.1เว็บไซต์ 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm 
ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ
งานวิจัยของ มจธ. 
 
 

6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร โดยใช้กลไกของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 4.2.6.1) 
และในปี 2555 คณะฯ มีงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร5 ผลงาน  (เอกสารหมายเลข 4.2.6.2) คือ  
1."กรรมวิ ธี ก า รผลิ ต ฟิ ล์ มซิ ลิ ก อน โดยผิ วหน้ า มี
แรงดันไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าที่ได้จากแกลบ 
ซึ่งมี ดร.สิริลักษณ์ เจียรากรและคณะ เป็นผู้ประดิษฐ์"
เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 7539 
2. “ปั๊มน้ าพลังงานความร้อน” ซึ่งมี ดร. พิชัย นาม
ประกาย และคณะ เป็นผู้ประดิษฐ์"เลขที่อนุสิทธิบัตร 
7709 
3. “กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวกล้องหุงสุก” ซึ่งมี ดร.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
และคณะเป็นผู้ประดิษฐ์"เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 8084 
4. “ระบบการอบแห้งโดยใช้กระแสชนร่วมกับไอน้ าร้อน
ยวดยิ่ง” ซึ่งมี ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะ เป็น
ผู้ประดิษฐ์"เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 8085 
5. “แผ่นผนังฉนวนซีเมนต์เยื่อกระดาษส าเร็จรูปและ

4.2.6.1 เว็บไซต์ 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/dopatent.htm
ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร 
4.2.6.2 ผลงานวิจัยของคณะพลังงาน
ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 5ผลงาน 
4.2.6.3 รายชื่อผลงานวิจัยของคณะ
พลังงานฯ ที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
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กรรมวิธีการผลิต” ซึ่งมี ดร.ปัญญา ศรีจันทร์ และคณะ 
เป็นผู้ประดิษฐ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 8136 
นอกจากนี้ คณะยังมีผลงานวิจัยที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในปี 
2555 อีกจ านวน 2 ผลงาน (เอกสารหมายเลข 4.2.6.3) 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์ประเมินสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 =180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5=150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5=75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

เกณฑ์ประเมินสถาบันกลุ่ม ข และ ค2จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5=50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5=25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ : 
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  = 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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 2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

   

หมายเหต ุ  : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้น ๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีไม่
มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน: 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 

1  ในปีงบประมาณ 2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มี
อาจารย์/นักวิจัย จ านวน  39คน(เอกสารหมายเลข 4.3.1.1) 
มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในจ านวน 8 
โครงการ จ านวนเงิน 2,808,600 บาท และเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายนอก จ านวนเงิน 34 โครงการ จ านวนเงิน 
52,804,768.28 บาท (เอกสารหมายเลข 4.3.1.2) 
 

 4.3.1.1 จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยปกีารศึกษา 2555คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
4.3.1.2 จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกปีงบประมาณ 2555 
คณะพลังงานฯ 

 
คะแนนการประเมิน   

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์= 
55,613,368.28 บาทต่อคน 

39  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์= 1,425,983.80 บาทต่อคน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้      = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้      = 
1,425,983.80 x 5   

180,000    
คะแนนที่ได้      = 39.61คะแนน    

 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะคือ    5  คะแนน 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี้ : 5คะแนน 
 
กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย 

   1.1  พัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้ 
         เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 เพิ่มจ านวนนักวิจัยเต็มเวลา 
 ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและระบบติดตามที่ต่อเนื่อง 
 เพิ่มศักยภาพในการวิจัยของนักศึกษา 
 ให้นักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทมีโอกาสท างานวิจัยในระดับ Post Master 

         1.2  ผลติผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ และสอดรับ 
        ความต้องการของประเทศ 

 สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 เพิ่มปริมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 แนวทางการหารายได้จากการวิจัย 
 จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยนานาชาติอย่างเข้มข้นส าหรับนักศึกษา 

1.3  ยกระดับคณะฯ ให้มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 การจัดตั้งกลุ่มวิจัยท่ีมีความเข็มแข็ง 
 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย/หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน วิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
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2. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
          2.1  ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวิจัยในสาขาใหม่ๆ 
                โดยเฉพาะทางด้านสหวิทยาการ 
      3. พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
          3.1  บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
  3.2  ส่งเสริมให้เกิดการท างานวิจัยและบริการวิชาการแบบเป็นกลุ่มสหวิทยาการ 

  รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศ 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของคณะฯ มีช่ือเสียงที่แหล่งทุนให้ความเชื่อถือ และมีคุณสมบัติพร้อมผลิตผลงานวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง 
2.หัวข้อการวิจัยหรือทิศทางงานวิจัยของคณะฯ ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนภาคอุตสาหกรรม 
(users) และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. บุคลากรของคณะฯได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
4. บุคลากรของคณะฯ หลายท่าน มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 
5. ผลงานวิจัยของคณะฯ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
    และให้ผลสัมฤทธิ์เชิงพาณิชย์ 
6.ผลงานวิจัยของคณะฯ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีค่า ImpactFactors 
จ านวนมาก และมีสัดส่วนจ านวนบทความต่อบุคคลค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับคณะอื่น ๆ ใน 
    มหาวิทยาลัย  

6.1 บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

6.2 คณะฯ มีสัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับคณะอื่นๆ 
ในมหาวิทยาลัยฯ  

6.3 บุคลากรของคณะฯ หลายท่านมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 

7. คณะมีนักวิจัยเต็มเวลา และนักวิจัยประจ าโครงการเป็นจ านวนมาก 
8. บุคลากรเกือบทั้งหมดมีต าแหน่งทางวิชาการ 

โอกาส 
1.  คณะฯได้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท าให้มีงบประมาณและนักวิจัยในการท าวิจัย

เพิ่มขึ้น 
2. คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการท างานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ 
เชิงบูรณาการท่ีให้ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 
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3. คณะฯ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยท่ีมี 
คุณภาพระดับนานาชาติได้ 

4.ทิศทางงานวิจัยของคณะฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและของโลก 
5. มีการแข่งขันและความกดดันด้านการวิจัยมากขึ้น เช่น มีการจัดล าดับหน่วยงาน และการจัดดัชนี 
ชี้วัด (KPI) งานด้านการวิจัยท าให้เกิดโอกาสพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย 
6. คณะมีนักวิจัยเต็มเวลา ที่เป็น Post-Master และ Post-Doctor มาช่วยท าวิจัยในโครงการวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกเพิ่มข้ึน 
จุดอ่อน 

1. ภายใต้งบประมาณในส่วนบริหารจัดการของคณะฯ ที่จ ากัด คณะฯ ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานวิชาการ หรือ ข้าราชการระดับสาย ข. และ ค.) 

2. อุปกรณ์วิจัยและพื้นท่ี มีค่อนข้างจ ากัด 
3. บัณฑิตศึกษา ยังให้ความส าคัญกับการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาไม่มากนัก 
อุปสรรค 

1.  แหล่งทุนวิจัยเริ่มมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย เช่น มีการ Matching  
fund ระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน และจ ากัดเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นต้น 
2. นักศึกษาใหม่มีจ านวนน้อยลง รวมท้ังปัญหาด้านคุณภาพของนักศึกษา 
3. ผลงานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นความลับไม่สามารถน ามาเผยแพร่เป็นผลงาน

วิชาการออกสู่สาธารณะได้ และปัจจุบัน ผลงานดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์/นักวิจัยได้ 
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เกณฑ์การพิจารณา 

 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน     

ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอ

ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ มีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI/SCOPUS 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละตามตารางของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี ้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
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กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

การด าเนินงาน 

 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ต่ ากว่า 150 บทความต่อปี และ

จากสถิติของมหาวิทยาลัย จ านวนเงินวิจัยและบทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (เฉพาะที่เป็น 

Corresponding author) จากฐานข้อมูล ISI ต่อบุคลากรสายวิชาการเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ 2551-2555) คณะ

พลังงานฯ มีค่าเฉลี่ยบทความวิจัยต่อคนต่อปีเท่ากับ 0.51 บทความ/คน/ปี ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 2 ของคณะ

และส านักทั้งหมดในมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 5-1.1)  ทั้งนี้ในปี พ.ศ 2555 คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวนรวมทั้งสิ้น 180  

บทความ (เอกสารอ้างอิง 5-1.2) โดยมีผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยคณะพลังงานฯ ที่ไม่นับซ้ ากับ

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น   64 บทความ แบ่งเป็น  

 บทความในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล ISI จ านวน 39 บทความ 
 บทความในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  จ านวน 4 

บทความ 
 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน 2 

บทความ 
 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จ านวน 16

บทความ 
 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 บทความ 

 

   คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน 5 ระดับคุณภาพงานวิจัย โดยในปี 2555 มีผลรวมถ่วง

น้ าหนักงานวิจัยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ 46.25 และจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ในปี 2555 

จ านวน 39 คน  (เอกสารอ้างอิง 5-1.3) คิดเป็นร้อยละ 118.59 (46.25 x 100/39) เกณฑ์ในการให้คะแนน ร้อย

ละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 คะแนน  (เอกสารอ้างอิง 5-1.4) 
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555  

1. ผลงานที่ มี การตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ  

13 3   

2. ผลงานที่ มี การตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

21 16   

3. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

1 2   

4. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ มี ชื่ อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

13 4   

5. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0 0   

6. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 

0 0   
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อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555  

Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ 
 

7. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 

30 39   

8. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์ 45.25 46.25   
9. จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัยประจ า

ทั้งหมด 
39 39   

10. ร้อยละผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ 

116.03 118.59   

 

 ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 
 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- - - - 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- - - - 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - - - 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

- - - - 
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อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

6. ผลรวมถ่ ว งน้ าหนักของผลงานที่
เผยแพร ่

- - - - 

7. จ านวนอาจารย์และนักวิ จัยประจ า
ทั้งหมด  

- - - - 

8. ร้อยละผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ได้รับการเผยแพร่ 

- - - - 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 118.59 บรรลุเป้าหมาย 5 

 

หมายเหตุ :  

วิธีการค านวณ 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

รวม 3 ปีการศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

5-1.1 สถิติจ านวนเงินวิ จัยและบทความวิ จัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (เฉพาะที่ เป็น 

Corresponding author) จากฐานข้อมูล ISI ต่อบุคลากรสายวิชาการเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 

2551-2555)  

5-1.2   List of Publications: SEEM ประจ าปี 2555 

5-1.3 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2555 

5-1.4 รายงานสถานภาพ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

การด าเนินงาน 

คณะมีผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงสาธารณะทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิง

อุตสาหกรรม อาทิ เช่น โครงการวิจัยเรื่อง "วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเชิง

ประกอบพลาสติกและยาง" เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท วี พี วู๊ด มีการน าผลงานวิจัยจาก

โครงการไปผลิตวัสดุทดแทนไม้ ของบริษัท วี พี วู๊ด ซึ่งจัดจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน และได้รับการจด

สิทธิบัตร โดยขณะนี้ สกว. และ มจธ. ได้ผลตอบแทนจากการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ จ านวน 

340,000 บาท, โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย ที่ร่วม “โครงการให้ค า ปรึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย” จ านวน 740 แห่ง 

มีผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการประเมิน คิดเป็นศักยภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 70 ล้าน

กิโลวัตต-์ชั่วโมงต่อปี ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ 220 ล้านเมกกะจูลต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ี

สามารถประหยัดได้ 300 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อสถานประกอบการโดยตรงและส่งผลต่อประเทศ

โดยรวม 

นอกจากนี้ โครงการวิจัยที่น าไปใช้จริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมและเป็นสาธารณประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติในวงกว้าง เช่น โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงาน 

เสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา  ที่ส านักนโยบายและแผนพลังงาน ให้ด าเนินการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้เพื่อบูรณาการด้านพลังงานเข้าไปในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2551 ทั้ง 8 

สาระวิชาในทุกระดับชั้นปี โดย 1 ในกิจกรรม ได้จัดอบรมให้แก่ครูในเขตการศึกษาของทุกภาคของประเทศ

จ านวน 542 คน จาก  269 โรงเรียน,  โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน โดยการ

ฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านวังศิลา จ.นครราชสีมา จ านวน 12 เรื่อง เช่น การปรับปรุงการท าเจบ

เพื่อให้ได้มาตรฐาน อย. การบริหารจัดการระบบการผลิตผลิตภัณฑ์  

ในปี 2555 คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์คิดเป็น ร้อยละ 23.08  (9/39 x 

100) คิดเป็นค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีต  

(ปีปฏิทิน) 
ผลการ

ด าเนินงานรวม  
ปี 2554 ปี 2555  

1. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 14 9   
2. งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ -    
3. ผ ล ร ว ม ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
14 9   

4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ)  

39 39   

5. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

36 23.08   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.08 บรรลุเป้าหมาย 5 

 

วิธีการค านวณ  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
6-1.1 รายงานภาพรวมระดับคณะตัวบ่งชี้ท่ี 6 

6-1.2 ตารางสรุปจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 

6-1.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ ประกาศโครงการวิจัยท่ีน าผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำทั้งหมด (รวมผู้ลำศึกษำต่อ)        รวม 

3 ปีกำรศึกษำ 
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เกณฑ์การพิจารณา 

 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

การด าเนินงาน  

 การด าเนินงานใน ปี 2555 คณะมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพในรูปแบบของต ารา

หรือหนังสือที่ตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย มีผลรวม

ถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ เท่ากับ 2.88 (2.25/39 x 100)  ซึ่งเม่ือคิดเป็นค่าคะแนน

ร้อยละ เท่ากับ 5.77 คะแนน  

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

อันดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏิทิน) ผลการ

ด าเนินงานรวม 
3 ป ี

ปี 2554 ปี 2555  

1. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ  

1 5   

2. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ  

0 0   

3. ต าราหรือหนังสือที่ มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 0   

4. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

0 0   

5. ต า ร า ห รื อ ห นั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภ า พ สู ง  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 1   

6. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

0 0   

7. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับ
รวมท่ีลาศึกษาต่อ)  

39 39   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 7 ร้อยละ 5.77  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2.88 

 

หมายเหตุ : 
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วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำทั้งหมด (รวมผู้ลำศึกษำต่อ) 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7-1.1    ตารางสรุปจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ. 2555 

7-1.2  จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ พร้อม 

   เอกสารหลักฐาน  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 
หมายเหต ุ : 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน: 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 
1 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิ จของมหาวิทยาลั ย  ตามที่ ร ะบุ ไว้ ในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1) มีแผนงานบริการ
วิชาการประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2)  
มีการจัดท าเอกสารการขอใช้บริการวิชาการผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.1.3)  และภายในระดับคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.1.4) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (เอกสารหมายเลข 

5.1.1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
5.1.1.2 แผนงานบริการวิชาการ 
(แผนงานปี 2555) 
5.1.1.3 เอกสารการขอใช้บริการ
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.4 เอกสารการขอใช้บริการ
วิชาการภายในระดับคณะ 
5.1.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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5.1.1.5) ตามระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารหมายเลข 5.1.1.6)  
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ และบุคคลากร
ทุกระดับมีความพร้อมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดย
ตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ก าหนดให้เป็น
ภาระงานของพนักงานกลุ่มวิชาการอย่างชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.7)  
มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผู้รับบริการระดับ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) ระดับคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.9) และผู้ให้บริการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.10) 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  

ด้วย การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและ
ค่าบริการ  
5.1.1.6 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
5.1.1.7 คู่มือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ พ.ศ.2548 
5.1.1.8 เอกสารประเมินการใช้
บริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย 
5.1.1.9 เอกสารประเมินการใช้
บริการวิชาการในระดับคณะฯ 
5.1.1.10 เอกสารแบบสอบถามผู้
ให้บริการวิชาการในระดับคณะฯ 

2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น  
 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการทางด้าน

ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านอาคาร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.1 – 5.1.2.2) มาใช้ในการสอนวิชา EEM 
671 Energy Conservation in Building ในหัวข้อ Energy 
Efficient Glazing (เอกสารหมายเลข 5.1.2.3) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการด้านการ
ทดสอบความร้อนของวัสดุ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.4 – 
5.1.2.5) มาใช้ในการสอนวิชา EEM 671 Energy 
Conservation in Building หัวข้อ Heat Transfer (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.3) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “ที่ปรึกษา
จัดท าโครงการ ศึกษาวงกบและกรอบบานส าหรับประตู
หน้าต่างเพื่อจัดท าร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน และจัดท าร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) มาใช้
ในการสอนวิชา EEM 671 Energy Conservation in 
Building หัวข้อ Heat Transfer (เอกสารหมายเลข 5.1.2.3) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “การ

5.1.2.1 งานบริการวิชาการทางด้าน
ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์
ทางด้านอาคาร (1) 
5.1.2.2 งานบริการวิชาการทางด้าน
ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์
ทางด้านอาคาร (2) 
5.1.2.3 มคอ.3 รายวิชา EEM 671 
Energy Conservation for Building  
5.1.2.4 งานบริการวิชาการด้านการ
ทดสอบความร้อนของวัสดุ (1) 
5.1.2.5 งานบริการวิชาการด้านการ
ทดสอบความร้อนของวัสดุ (2) 
5.1.2.6 งานบริการวิชาการ “ที่
ปรึกษาจัดท าโครงการ ศึกษาวงกบ
และกรอบบานส าหรับประตูหน้าต่าง
เพื่อจัดท าร่างกฏกระทรวงเฉพาะ
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน และ
จัดท าร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นต่ าเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
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วิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและสารกรดแห้ง”  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.7 - 5.1.2.8) มาใช้ในการสอนวิชา EEV 644 
Energy and Environment หัวข้อ Acid Deposition and 
Impacts (เอกสารหมายเลข 5.1.2.9) 

 บู รณาการองค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากง านบริ ก ารวิ ช าการ 
“ผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการภายในศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์นาโนอินทรีย์) (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.10) มาใช้ในการสอน วิชา EN 601 
Research Methodology ในหัวข้อการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 5.1.2.11) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “การจัด
ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.12 – 5.1.2.15) มาใช้ในการสอน 
วิชา EMM 662 Energy Conservation in Building ในหัวข้อ
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.3) และวิชา EMM 641 Thermal Power Plants 
Technology ในหัวข้อ Energy Conversion, Availability 
Concept  (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “การอบรม
การจัดการพลังงาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.17) มาใช้ใน
การสอน วิชา EMM 631 Energy Policy ในหัวข้อ ระบบจัด
การพลังงานในประเทศไทย (เอกสารหมายเลข 5.1.2.18)  

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “การตรวจ
วิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงาน” (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.19) มาใช้ในการสอน วิชา EMM 641 Thermal Power 
Plants Technology ในหัวข้อ  การวิเคราะห์ Heater และ 
Turbine ชนิดต่าง ๆ  (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16)  

5.1.2.7 งานบริการวิชาการ “การ
วิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและ
สารกรดแห้ง” (1) 
5.1.2.8 งานบริการวิชาการ “การ
วิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและ
สารกรดแห้ง” (2) 
5.1.2.9 มคอ.3 รายวิชา EEV 644 
Energy and Environment 
5.1.2.10 เอกสารแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ห้องปฏิบัติการภายในศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์นาโนอินทรีย์) 
5.1.2.11 มคอ.3 รายวิชา EN 601 
Research Methodology 
5.1.2.12 งานบริการวิชาการ “การ
จัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” 
(1) 
5.1.2.13 งานบริการวิชาการ “การ
จัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” 
(2) 
5.1.2.14 งานบริการวิชาการ “การ
จัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” 
(3) 
5.1.2.15 งานบริการวิชาการ “การ
จัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” 
(4) 
5.1.2.16 มคอ.5 รายวิชา EMM 
641 Thermal Power Plants 
Technology 
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5.1.2.17 งานบริการวิชาการ “การ
อบรมการจัดการพลังงาน” 
5.1.2.18 มคอ.3 รายวิชา EMM 
631 Energy Policy 
5.1.2.19 งานบริการวิชาการ “การ
ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของ
โรงงาน” 

3 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ยกตัวอย่างเช่น  
 บูรณาการงานวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ า” รุ่นที่ 50 (เอกสารหมายเลข 
5.1.3.1) เข้ากับงานวิจัยระดับปริญญาโท รายวิชา EEV 604 
Thesis จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การก าจัดแคดเมียมด้วย
ระบบซีเควนชิ่งแบทรีแอคเตอร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.3.2) 
2) การประยุกต์ใช้เชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทาลัม 
หมายเลข พีวี 71-1861 ในการก าจัดสีจากน้ ากากส่า 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.3) 3) ผลของความเข้มข้นของ
น้ ามันปาล์มต่อประสิทธิภาพระบบ แพคเคจ อาร์ บี ซี 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.4) และ 4) ผลของอัตราส่วน
ระหว่างแอนนอกซิกต่อประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ใน
การบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมไดเร็กท์ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.5) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการทางด้าน
ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านอาคาร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.1-5.1.2.2) ในงานวิจัยเรื่อง “Life Cycle 
Cost Analysis of Various Glazing” (เอกสารหมายเลข 
5.1.3.6) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการด้านการ
ทดสอบความร้อนของวัสดุ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.4 – 
5.1.2.5) มาใช้ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
การประหยัดพลังงาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.7) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “ที่ปรึกษา
จัดท าโครงการ ศึกษาวงกบและกรอบบานส าหรับประตู

5.1.3.1 งานวิทยากรการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบ
บ าบัดมลพิษน้ า” รุ่นที่ 50 
5.1.3.2 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวแทนตา 
จันทร์วุ่น) 
5.1.3.3 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวนัฏฐนิชา 
ตระการจินดานนท์) 
5.1.3.4 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวชญานิศ 
เอี่ยมแก้ว) 
5.1.3.5 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวอัฎฐารจ ชาว
ชน) 
5.1.3.6 เอกสารงานวิจัยเรื่อง “Life 
Cycle Cost Analysis of Various 
Glazing” 
5.1.3.7 เอกสารงานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาวัสดุก่อสร้าง เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน” 
5.1.3.8 เอกสารงานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการประเมิน
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
ของกรอบบานหน้าต่าง” 
5.1.3.9 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวณัฎฐรมัณยา 
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หน้าต่างเพื่อจัดท าร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน และจัดท าร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) มาใช้
ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินสัมประสิทธิ์
การถ่ายเทความร้อนของกรอบบานหน้าต่าง” (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.8) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ “การ
วิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและสารกรดแห้ง”  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.7 - 5.1.2.8) เข้ากับงานวิจัยระดับปริญญาโท 
รายวิชา EEV 604 Thesis จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) 
การศึกษาปัจจัยทางภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการตกตะกอนสะสม
ของแบล็คคาร์บอนเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.9) 2) การศึกษาองค์ประกอบของจุลธาตุใน
เขตชุมชนเมืองและเขตห่างไกลความเจริญ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.10) 3) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบทาง
เคมีและชนิดของกรดอินทรีย์ในเขตชุมชนและป่าชีวมณฑล
สะแกราช (เอกสารหมายเลข 5.1.3.11) 4) ความสัมพันธ์ของ
ชนิดและความเข้มข้นของกรดอินทรีย์ในบรรยากาศต่อการ
ตกสะสมของสารกรด (เอกสารหมายเลข 5.1.3.12) 5) 
อิทธิพลของไฟป่าต่อการกระจายตัวของอนุภาคในเขตชุมชน
เมือง (เอกสารหมายเลข 5.1.3.13) 6) ปัจจัยทางภูมิอากาศที่
ส่งผลต่อปริมาณการตกสะสมของสารกรดบนใบไม้เหนือ
ป่าชีวมณฑลสะแกราช (เอกสารหมายเลข 5.1.3.14) 7) 
การศึกษาปัจจัยและแหล่งปล่อยท่ีมีผลต่อการตกสะสมแห้ง
ของไนโตรเจนเหนือพื้นท่ีป่าชีวมณฑลสะแกราช (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.15) 8) การแจกแจงขนาดของแอโรซอลใน
บรรยากาศในพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช (เอกสารหมายเลข 
5.1.3.16) 9) การเปรียบเทียบแบบจ าลองการตกสะสมของ
ละอองซัลเฟตและไนเตสเหนือพื้นที่ป่าไม้ (เอกสารหมายเลข 
5.1.3.17) 10) Characterization of sulfur compounds and 
their dry deposition velocity in tropical forest and climate 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.18) 

 ผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการภายในของศูนย์นาโนเทคโนโลยี

จันทราประภากุล) 
5.1.3.10 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาววธู คลอง
สัตย์) 
5.1.3.11 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวขัตติยา สุข
ประเสริฐ) 
5.1.3.12 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวภาวิณี วัตถุ
สินธุ) 
5.1.3.13 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาววราภรณ์ แสง
เพชร) 
5.1.3.14 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวนิสากร มีจ่ัน) 
5.1.3.15 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวธีรนาถ 
พรหมสุวรรณ) 
5.1.3.16 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาว  
5.1.3.17 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นายกาญจน์ คุ้ม
ทรัพย์) 
5.1.3.18 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (นางสาวภูษา ชานนท์
เมือง) 
5.1.3.19 ข้อเสนอโครงการเพื่อ
จัดตั้ง นาโนเทค-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้าน
วัสดุนาโนไฮบริดส าหรับพลังงาน
ทางเลือก  
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แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนาโนอินทรีย์) (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 5.1.2.10) ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการความสอดคล้อง
ของผลกับแผนและทิศทางของการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ผล
จากการให้บริการวิชาการดังกล่าวท าให้อาจารย์ในคณะฯ ได้
ทราบถึงขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการระดับประเทศ 
รวมทั้งทิศทางของงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนที่น าทาง 
(roadmap) ของงานวิจัยในศูนย์ฯ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
ข้อ เสนอโครงการเพื่ อ จัดตั้ ง  นาโนเทค -มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านวัสดุนาโนไฮบริดส าหรับ
พลังงานทางเลือก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3.19) ซึ่งเป็น
ศูนย์วิจัยร่วมเครือข่ายของนาโนเทค และได้รับงบประมาณ
ประมาณในลักษณะของ matching fund ระหว่างนาโนเทคกับ 
มจธ. ปีละ4 ล้านบาท ผลจากการจัดตั้งศูนย์ฯ ก่อให้เกิด
แผนงานวิจัย 3 ด้านหลัก คือ (1) การพัฒนาวัสดุนาโนและ
วัสดุไฮบริดที่มีสมบัติเป็นวัสดุกึ่งตัวน าส าหรับการประยุกต์ใช้
ในเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ (2) การพัฒนาวัสดุฯ ส าหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เช่นกระจกอัจฉริยะ 
และ (3) การพัฒนาวัสดุอนุภาคนาโนท่ีสามารถก าจัดมลพิษได้  

4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
โดย 
 การติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยผู้สอน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาระบุว่าได้น าองค์ความรู้ที่ได้ไป
บูรณาการในหัวข้อใด มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างไร ตามรายละเอียดของวิชาที่น าไปบูรณาการ
ในเอกสาร มคอ.3 และติดตามผลความส าเร็จจากการให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินรายวิชาผ่านระบบการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.1.4.1) และจากรายละเอียดของวิชาที่น าไปบูรณาการใน
เอกสาร มคอ.5 (เอกสารหมายเลข 5.1.4.2) 

5.1.4.1 ระบบอินทราเน็ต : 
ประเมินการสอนของอาจารย์  
5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวิชาที่มี
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนในการด าเนินงานข้อที ่2 
5.1.4.3 ผลการประเมินผลการ
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การน าเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในการ
ด าเนินงานข้อที่ 3 
5.1.4.4 รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ และ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
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 การติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิ จัย โดยผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินงานวิจัยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น งานบริการ
วิชาการที่น าไปต่อยอดเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประเมินจากผลการสอบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.3)
ส าหรับการประเมินงานบริการวิชาการที่น าไปต่อยอดเป็น
งานวิจัยประเมินจากการได้รับทุนวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.4) 

 ในภาพรวมเม่ือสิ้นปีการศึกษาคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูล
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และรวบรวมจ านวนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ถูกน าไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยมาสรุปเพื่อประเมินผลส าเร็จโดยรวม 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.5) ซึ่งพบว่าได้มีการให้บริการ
วิชาการที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงตามที่ได้วางแผนไว้ และได้น าผลการ
ประเมินรายงานผลต่อผู้บริหารคณะฯ  

 การประเมินผลของการให้บริการวิชาการในปี 2554 และ 
2555 พบว่างานบริการวิชาการที่คณะฯ ได้รับส่วนหนึ่งเป็น
งานบริการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของวัสดุอาคาร เช่น
ผนัง กระจก และสีทาอาคาร ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีผู้ให้ความ
สนใจใช้บริการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นผู้บริหารคณะฯ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าว 
รวมทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อ
รองรับการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในอนาคต  

 จากการตอบแบบสอบถามพบว่ามีผู้ที่ท างานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ความสนใจในหลักสูตรด้านพลังงานในเชิงการ
จัดการและธุรกิจ ที่มีการเรียนการสอนในช่วงเย็น หรือ เสาร์-
อาทิตย์ ดังนั้นผู้บริหารคณะฯ จึงมีแนวคิดในการจัดท า
หลักสูตรใหม่ คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและธุรกิจด้านประสิทธิภาพพลังงาน 

การด าเนินงานข้อที่ 3 
5.1.4.5 รายงานการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2555 
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5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานทางด้านบริการวิชาการในปีถัดไป โดยดู
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และน าผลการประเมินในข้อที่ 4 
มาจัดท าแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งในปี 2555 
คณะฯ ได้มีการด าเนินงานดังต่อไปนี ้
 เข้าร่วมในโครงการให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองประสิทธิภาพพลังงานของวัสดุ
อาคาร – สมบัติทางแสงและความร้อนของกระจกอาคาร 
(เอกสารหมายเลข 5.1.5.1) เพื่อสามารถให้การบริการ
วิชาการตามมาตรฐานสากล (เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 
2554) 

 มีการน าผลการประเมินไปบูรณาการในการจัดท าหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการและธุรกิจด้านประสิทธิภาพพลังงาน (เอกสาร
หมายเลข 5.1.5.2) 

5.1.5.1 เอกสารการเข้าสู่โครงการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มอก. 
17025 
5.1.5.2 เอกสารโครงการเปิด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เพื่อขอ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มจธ. ฉบับที่ 
11 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้   5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ:  5  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
  

 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT 125 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน: 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 
1 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน

เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีวัสดุ  
ได้ท าการส ารวจความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานวิชาชีพ โดย 
 แบบส ารวจความต้องการจากการฝึกอบรม สัมมนา (เอกสาร

หมายเลข 5.2.1.1) 
 ผ่านทางประกาศการจ้างงานประกวดราคาของหน่วยงานเช่น 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส านัก
นโยบายและแผนพลังงาน และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีความต้องการที่จะ
ท าโครงการที่มีประโยชน์หรือผลกระทบต่อสังคมอยู่แล้ว  

 ผ่านทางการเข้าไปปรึกษาสอบถามถึงความต้องการโดยตรง
กับหน่วยงาน จากนั้นคณะฯ จัดท าแผนงานเข้าไปเสนอรับ

5.2.1.1 แบบส ารวจความต้องการ
จากการฝึกอบรม สัมมนา 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
  

 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT 126 

 

ท างานบริการวิชาการ ตามหัวข้อที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ 
จากหน่วยงานดังกล่าว 

 คณะฯ ได้น าข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการจากการฝึกอบรม 
สัมมนามาจัดท าแผนงานบริการวิชาการตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ห้าของแผนงาน ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 11 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.1) 

2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพดังนี้ 
 โครงการจัดสัมมนา ฝึกอบรม และวิทยากร  

 จัดสัมมนา KMUTT Energy forum จ านวน 6 ครั้ง
(เอกสารหมายเลข 5.2.2.1) 

 บริษัท โดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.12) 
 “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม”  

 บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จ ากัด (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.13) 
 “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม”  

 บริษัท ไลอ้อน (ไทยแลนด์) จ ากัด (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.14) 
 “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม”  

 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.15) 
 “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม”  

 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.17) 
 “หลักสูตรการจัดการพลังงาน"  

 โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบ  
 ให้บริการทดสอบชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ แก่หน่วยงาน

ภายนอก โดยเครื่อง Scanning Electron Microscope 
(SEM), UV-VIS-NIR-Spectrophotometer และ X-Ray 

5.2.2.1 เอกสารการจัดสัมมนา 
KMUTT Energy forum 
จ านวน 6 ครั้ง 

5.2.2.2 เอกสารโครงการ 2B-
KMUTT 

5.2.2.3 เอกสารให้ความ
อนุเคราะห์หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการ
รับนักศึกษาเข้าฝึกงานใน
หน่วยงานต่างๆของ
คณะฯ 

5.2.2.4 เอกสารส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. 
ให้ทุนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อท างาน
วิจัยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับโรงงานอุตสาหกรรม  
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Diffractometer เป็นต้น 
 บริษัท Thai Containers (TCC) จ ากัด (เอกสารหมายเลข 

5.1.2.19) 
 ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานให้กับโรงงาน  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.4) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.5) 
 ทดสอบค่าการน าความร้อนของวัสดุ  

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข 5.1.2.7) 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.8) 
 วิเคราะห์สารกรดเปียก 

 ที่ปรึกษา 
 ที่ปรึกษาจัดท าโครงการ “ศึกษาวงกบและกรอบบาน

ส าหรับประตูหน้าต่างเพื่อจัดท าร่างกฎกระทรวงเฉพาะ
ด้านประสิทธิภาพพลังงานข้ันต่ าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) 

 ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1 – 
5.1.2.2) 
 ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพตัวอย่างกระจก  

 คณะกรรมการ คณะท างาน 
 ผู้ เชี่ ยวชาญห้องปฏิบัติการภายในของศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนาโนอินทรีย์ ) 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.10) 

 โครงการอื่นๆ 
 ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนได้

เข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตและงานวิจัยในมหาวิทยาลัยระยะ
สั้นๆ (โครงการ 2B-KMUTT) (เอกสารหมายเลข 5.2.2.2) 

 ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานใน
หน่วยงานต่างๆของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.3) 

 ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท
เพื่ อท าง านวิ จัยแก้ปัญหาที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ โรงงาน
อุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) 

3 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมโดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็นสองส่วนคือ  
 ผู้รับบริการผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 

5.1.1.7) ซึ่งผลการประเมินคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (เอกสารหมายเลข 
5.2.3.1) 

 ผู้ให้บริการผ่านแบบสอบถามเพื่อประเมินผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคม (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) ผล
การประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.3.2) พบว่างานบริการมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนั้น
ผู้ ให้บริการยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากงานบริการ
วิชาการ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย  

คณะฯ ได้สรุปผลการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการทั้งสองส่วนในเอกสารหมายเลข 5.2.3.3 

5.2.3.1   ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
5.2.3.2   ผลส ารวจผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อสังคม 
5.2.3.3   สรุปผลการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการ 

4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีการน าผลการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม  
(เอกสารหมายเลข 5.2.3.3) มาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่พบในปีที่ผ่านมา  

5 . 2 . 4 . 1  ร ะบบและกล ไกกา ร
ให้บริการวิชาการ 

5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะฯ 
โดยผ่านการประชุมกลุ่มวิจัยซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.5.1) และเผยแพร่สู่
สาธารณชนโดยการเขียนบทความลงวารสาร (เอกสารหมายเลข 
5.2.5.2) และการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก
คณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.3) และการให้ความรู้งานวิจัยของ

5.2.5.1    ภาพการประชุมกลุ่มวิจัย 
5.2.5.2    บทความลงวารสาร 
5.2.5.3    การจัดประชุมวิชาการ 
5.2.5.4    ภาพการเข้าเยี่ยมชม
คณะฯของนักเรียนโครงการส่งเสริม
พัฒนาอัจฉริยภาพ 
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คณะฯ กับนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ม.ต้น (เอกสาร
หมายเลข 5.2.5.4) 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย      x 100 
   จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ  : 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการวิชาการ
ที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคณะ
และระดับสถาบัน 

 
 ผลการด าเนินงาน: 
ในปีการศึกษา 2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่รับงานผ่าน
คณะฯ เท่ากับ 25 โครงการ และจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย เท่ากับ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 
5.33 คะแนน (36.36x5/30) คิดเป็นคะแนนการประเมินได้ 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้งนี:้  5  คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
สมศ. 8.1.1  สรุปงานบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ 
  เรียนการสอนและการวิจัยของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์  

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ  : 

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

4. ข้อมูลที ่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 

 
ผลการด าเนินงาน:  
การด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้แสดงกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงการวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื้อยไม้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ PDCA หลักฐาน

อ้างอิง 
1. มีการด าเนินการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนคือ 

บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด อย่างต่อเนื่อง ผ่านการด าเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2544 
- 2555 ดังนี ้
1.1 การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด โดยมี

แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี 
วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2544 – เมษายน 2546 

1.2 การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี 
วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2546 – ธันวาคม 2547 

1.3 การศึกาวิจัยกระบวนการการผลิตและสมบัติวัสดุผสมพอลิโอลิฟิน/เส้นใย
ธรรมชาติ โดยมีแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน  
(บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2546 – มกราคม 
2548 

1.4 สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไม้หน้าตัดกลวงจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี 
วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2550 

1.5 การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซี
และผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ โดยมีแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคเอกชน  
(บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ 1 สิงหาคม 2548 – 31 
มกราคม 2551  

1.6 สมบัติทางวิศวกรรม การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ และผลของความร้อนและ
แสงยูวีของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลี่อยไม้ โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

P 9-1.1-  
9-1.7  
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และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด) ระยะเวลาด าเนินการ 28 กันยายน 
2550 – 27 กันยายน 2552 

1.7 วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเชิงประกอบ
พลาสติกและยาง โดยมีแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด) 
ระยะเวลาด าเนินการ 31 กรกฏาคม 2552 – 30 กรกฏาคม 2555 

1.8 การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการ
เสริมแรงเชิงกล  โดยมีแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคเอกชน  (บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด) 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 สิงหาคม 2555 – 29 สิงหาคม 2558 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรม ของโครงการที่ด าเนินการในช่วง
ที่ประเมิน คือ โครงการในข้อ 1.7 (รายงานฉบับสมบูรณ์) และ โครงการใน
ข้อ 1.8 (รายงานความก้าวหน้า)  

D 9-1.8 
9-1.9  

3. ได้มีการประเมินแผนการด าเนินงาน โดยคณะผู้วิจัย บริษัทร่วมโครงการ และ 
สกว. ตามระยะเวลาการประเมิน 

C  

4. ได้มีการน าผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของโครงการในข้อ 1.7 มา
ประกอบการจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการในข้อ 1.8 

A  

 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ หลักฐาน

อ้างอิง 
โครงการที่ด าเนินการในช่วงที่ประเมิน คือ โครงการในข้อ 1.8 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ตามรายงานความก้าวหน้า และบทความตีพิมพ์  

9-2.1 

 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ หลักฐาน
อ้างอิง 

โครงการวิจัยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ปี 2544 ถึงโครงการ
ปัจจุบัน (ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2558) รวมระยะเวลา 12 ปี  ช่วงเวลาดังกล่าวมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีงานวิจัยสู่ภาคเอกชน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ท าให้ภาคเอกชนมี
การเรียนรู้ และสามารถน ามาผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง  

9-1.1-  
9-1.6 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ างกลไกที่ มีการพัฒนาตนเองอย่ างต่อ เนื่อ งและยั่ งยืน  โดยคงอัตลักษณ์  
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ หลักฐาน
อ้างอิง 

ภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต สามารถสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร สามารถน าความรู้ที่ได้มาผลิตงานเชิงพาณิชย์ คือผลิตภัณฑ์
ไม้เทียมภายใต้ชื่อการค้า “Cabonyx” 

9-4.1 

 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ หลักฐาน

อ้างอิง 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์คือผลิตภัณฑ์ไม้เทียมซึ่งมีสมบัติที่ดีเทียบเท่าไม้จริง สามารถน ามา
ทดแทนไม้จริง เป็นการลดการตัดไม้ จากการประเมินมูลค่าของยอดขายภายหลังการ
ด าเนินการโครงการวิจัยของภาคเอกชนพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87 

9-5.1 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 5  ข้อ 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
9-1.1  โครงการ การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับข้ีเลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด  
9-1.2  โครงการ การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด  
9-1.3  โครงการ การศึกษาวิจัยกระบวนการการผลิตและสมบัติวัสดุผสมพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ  
9-1.4  โครงการ สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับผลิตภัณฑ์ไม้ 

หน้าตัดกลวงจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ 
9-1.5  โครงการ การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซี 

และผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์  
9-1.6  โครงการ วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเชิงประกอบ 
9-1.7  การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล  
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9-1.8   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ สมศ. 9-1.6 
9-1.9   รายงานความก้าวหน้า โครงการ สมศ. 9-1.7  
9-2.1   ผลการด าเนินงานของโครงการ สมศ. 9-1.7 
9-4.1  โบว์ชัวร์ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม "Cabonyx" 
9-5.1  ผลประเมินมูลค่าโครงการวิจัยของบริษัทผู้ร่วมวิจัย (บริษัท วี.พี. วู๊ด จ ากัด) 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1           คณะให้ความส าคัญกับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยก าหนด เป็ นภารกิ จ ขอ งคณะ แล ะแผนงานท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตามที่ปรากฏในบทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.1) ตลอดจนมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะประจ าปีงบประมาณ 2555   
(เอกสารหมายเลข 6.1.1.2)  

6.1.1.1 บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
 
6.1.1.2 สรุปแผนงบประมาณระยะ
ปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559 
  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5หรือ 6 ข้อ 
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2           ในปีที่ผ่านมา ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ อาจารย์ประจ าสาย
วิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับรางวัลโล่
เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจ าปี � 2555 กลุ่มงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์   จากโครงการวิ จัยการพัฒนามีดแกะลายส าหรับ
เครื่องประดับทอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้งานของมีดซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่ช่างทองในการสร้างผลงานด้วยวิธีการแกะลาย ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ เคยน าเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเอง รอบปีการประเมิน 2554 และได้รับรางวัลจาก
ส านักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัยในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 6.1.2.1)               
          ในการประเมินตนเองรอบปีประเมิน 2555 คณะฯ จัดให้มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมใน
โครงการการพัฒนาส่วนผสมของลวดทองเหลืองส าหรับงานเชื่อม
ประกอบชิ้นส่วน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย 
ทุน สกว.-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนในรายวิชา MTT 642 โลหะวิทยาของโลหะผสมนอกกลุ่ม
เหล็ก มาใช้ในกระบวนการเชื่อมพระพุทธรูป อันเป็นงานพุทธศิลป์ที่
ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยมาช้านาน (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.2)  
          นอกจากนี้ นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์คณะพลังงานฯ ยังมี
ส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับ 
วิถีชีวิตแบบการเกษตร ของชุมชนบ้านวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว 
จ.นครราชสีมา ผ่านกิจกรรมในโครงการ วิจัยชุมชนต้นแบบผลิตเอทา
นอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้
แก่ชุมชน ด้านการน าของเหลือใช้มาท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนใน
การท าการเกษตร, การจัดอบรมจัดท าบัญชีต้นทุน, การวางแผน
การตลาด รวมไปถึงความรู้ด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตรอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) 
          ด้านการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กิจกรรมนักศึกษา คณะฯ  ได้จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามแต่เดิมของไทยมาอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน และ
ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเคารพ  และความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ

6.1.2.1 ข่าวการได้รับรางวัลและ
เอกสารโครงการการพัฒนามีดแกะ
ลายส าหรับเครื่องประดับทอง 
 
6.1.2.2 เอกสารโครงการการพัฒนา
ส่วนผสมของลวดทองเหลืองส าหรับ
งานเชื่อมประกอบชิ้นส่วน 
 
6.1.2.3 เอกสารโครงการวิจัยชุมชน
ต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
6.1.2.4 รายงานสรุปการจัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เดียวกันในหมู่คณะ เช่น กิจกรรมงานวันไหว้ครู, กิจกรรมท าบุญตัก
บาตร-ถวายภัตตาหารพระปีใหม่,  กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็น
ต้น (เอกสารหมายเลข 6.1.2.4) 
 

3            มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  เช่น การติดประกาศภายในคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน, 
การเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางข่าวสารเว็บไซต์ และ  face book ของ 
คณะพลังงานฯ,  ผ่านทาง e-mail ให้บุคลากรภายในคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 6.1.3.1 และ 6.1.3.2)  

6.1.3.1 ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลังงานฯ  
 
6.1.3.2 ตัวอย่างอีเมล์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

4            คณะมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ  งาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ผ่านการประชุมสรุปผลการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะประจ าปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
สรุปผลการด าเนินงานการเขียนรายงานการประเมินตนเองที่คณะจัด
ขึ้นทุกปี เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1)  
           ในด้านการประเมินผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน คณะประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
รายโครงการ และวัดผลจากแบบสอบถามปลายเปิดที่แจกให้
นักศึกษาหลังจากท ากิจกรรมเสร็จสิ้น (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดเก็บข้อมูลหลังจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป โดยการรวบรวมข้อมูลและสรุปในรูปเล่มรายงาน  (เอกสาร
หมายเลข 6.1.4.3)            
 

6.1.4.1 เอกสารสรุปการประชุม “การ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการบูร
ณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555”     
  
6.1.4.2 แบบประเมินผลความพึง
พอใจ ทัศนคติ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
จากการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
6.1.4.3 เล่มรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
 
 

5          คณะฯ น าความเห็นจากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 
6.1.5.1) มาสรุปแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 6.1.5.2) 
 

6.1.5.1 เอกสารสรุปการประชุม “การ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการบูร
ณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555”     
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6.1.5.2 แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประจ าปี
การศึกษา 2556  
 

6 ไม่มีการด าเนินการ  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ข้อ  
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1.  คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน แผนงานและกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้บุคลากรของคณะและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม  
2.  มีเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันที่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 

แนวทางเสริม 
1. มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. จัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนอกสถานที่ร่วมกัน 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

จุดอ่อน 
1. ประชาคมในคณะฯ ยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านน้ีน้อย 
 

แนวทางพัฒนา 
1.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เช่น ผ่าน FB คณะฯ, ติดประกาศ, แจ้งผ่านทาง e-mail,  
    แจ้งผ่านทาง WEB กลุ่มวิจัย P-PROF, แจ้งผ่านทาง WEB กลุ่มวิจัย EnConLab  และแจ้งหนังสือ 
    เชิญชวนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. วางแผนการปฏิบัติงานในเชิงกิจกรรมร่วมกันกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีกิจกรรมคล้าย ๆ กัน เพื่อส่งเสริม 
    ให้มีกิจกรรมแบบบูรณาการ 
3. จัดให้มีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างกันทั้งนักศึกษาและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ 
4. อาศัยเครือข่ายภายใน มจธ. เพื่อเป็นการต่อยอดงานด้านร่วมกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
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ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน: 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)           

         คณะมีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนท้ัง 4 ด้านดังนี้                

        1.1 ด้านการวางแผน (Plan) คณะได้ก าหนดนโยบายให้มี

โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกปี ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( เอกสารอ้างอิง 

6.1.1.1) และจัดท าแผนกิจกรรมประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อให้

สอดคล้องกันแต่ละกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2554 ก าหนดค่าใช้จ่าย

ในแผนงานเป็นจ านวนเงิน 70,000.- บาท (เอกสารอ้างอิง 6.1.1.2) 

       1.2 ด้านการด าเนินการ (Do) ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ จัด

กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เช่น พิธีไหว้ครูประจ าปี, 

6.1.1.1 บทสรุปผู้บริหารแผนกล

ยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ

วัสดุฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

6.1.1.2 เปา้หมายเชิงปริมาณและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
คณะพลังงาน (พ.ศ. 2555-2559) 
 

6.1.2.4 รายงานสรุปการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

6.1.3.1 ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
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ท าบุญเลี้ยงพระปีใหม่, งานวันสงกรานต์, งานแสดงกตเวทิตาจิตกับ

ท่านอวุโสผู้เกษียณอายุ ฯลฯ (เอกสารอ้างอิง 6.1.2.4 และ 6.1.3.1)  

 1.3 ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) คณะฯ 
ติดตามข้อมูลที่ได้รับหลังจัดกิจกรรม ผ่านการใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด (เอกสารอ้างอิง 6.1.4.2) มีการสรุปข้อมูลในรูปเล่ม
รายงาน (เอกสารอ้างอิง 6.1.2.4) และจัดการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าปี เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ของคณะฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกันหารือถึงแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 
6.1.4.1)  
 
 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) คณะฯ ทบทวนปัญหา 

และอุปสรรคของการจัดกิจกรรม ผ่านประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าปี โดยน าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับหลังการ

ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น มารวบรวมและสรุปผลเพื่อใช้วางแผน

พัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป (เอกสารอ้างอิง 6.1.5.2)      

website ของ คณะพลังงานฯ  
6.1.4.1 เอกสารสรุปการประชุม 
“การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
การบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555”     
  
6.1.4.2 แบบประเมินผลความพึง
พอใจ ทัศนคติ และประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6.1.5.2 แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประจ าปี
การศึกษา 2556  
 

2 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
          ปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้ก าหนดแผนการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 
6.1.1.2) และสามารถจัดกิจกรรมได้จ านวนมากกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
           2.1 กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 
6.1.2.4) 
           2.2 กิจกรรมถวายพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย (เอกสารอ้างอิง 6.1.3.1) 
          2.3 กิจกรรมวางพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เอกสารอ้างอิง 6.1.3.1) 
          2.4 กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระปีใหม่ (เอกสารอ้างอิง 6.1.2.4)  
          2.5 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ 
(เอกสารอ้างอิง 6.1.2.4) 

6.1.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
คณะพลังงาน (พ.ศ. 2555-2559) 
 
6.1.2.4 เล่มรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

6.1.3.1 ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลังงานฯ  
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          2.6 โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่คณะพลังงานจัดขึ้นเพื่อ
ผลักดันการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของบุคลากร
ภายใน มจธ .  และ เกิ ดประโยชน์แก่ สั งคมต่อ ไปในอนาคต 
(เอกสารอ้างอิง 10-2.1)  
 

10-2.1 เอกสารโครงการ KMUTT 
Energy Forum 
 

3 3. มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด้านด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง และมีหลายกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ าทุกปี เช่น พิธีไหว้ครู

ประจ าปี, บุญปีใหม่, งานวันสงกรานต์, (เอกสารอ้างอิง 10-3.1)    

 

10-3.1 ตัวอย่างกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ จัดเป็น
ประจ าทุกปี 

4 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

  นอกจากคณะพลังงานฯ จะให้ความส าคัญด้านการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว คณะฯ ยัง

ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ให้แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน

แก่บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไป ซึ่งเกิดผลดีแก่ผู้น าไปปฏิบัติ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

  คณะฯ ได้สร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานภายใน

องค์กร ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรของคณะ ฯ ลดการใช้พลังงานที่

ไม่เกิดประโยชน์ เช่นเชิญชวนให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และงดการใช้

ไฟฟ้าตอนพักเที่ยง  (เอกสารอ้างอิง 10-4.1) มีการประชาสัมพันธ์

ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านทาง website และป้ายบริเวณรอบ

อาคารคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 10-4.2) มีการจัดสร้างห้องปรีดา วิบูลย์

สวัสดิ์ เพื่อเป็นห้องเรียนต้นแบบและเป็นห้องตัวอย่างในการเรียนรู้

ด้านการประหยัดพลังงาน (เอกสารอ้างอิง 10-4.3)  

  คณะฯ น าเอาวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงานออกเผยแพร่สู่

สังคม และชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล

ทั่วไปเกิดความสนใจในการประหยัดพลังงาน เช่นโครงการจัด

10-4.1 การประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้บุคลากรในคณะลดการใช้
พลังงานที่ไม่จ าเป็น 
 
10-4.2 การประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานผ่านทาง website 
และป้ายบริเวณรอบอาคารคณะฯ 
 
10-4.3 เอกสารโครงการจัดสร้าง
และขา่วกิจกรรมเปิดห้องปรีดา
วิบูลย์สวัสดิ์  
 
10-4.4 เอกสารโครงการ KMUTT 
Energy Forum 
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สัมมนา KMUTT Energy Forum เป็นเวทีความรู้ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่มจธ. ตั้งใจมอบให้กับสังคม โดยเป็นสื่อกลางที่น า

ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งไม่จ ากัดความรู้ที่แท้จริงไว้เพียงนักวิชาการ 

เพื่อบอกเล่าปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่อาจ

น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ

สังคมและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ก าลังขับเคลื่อนบนฐานของ

อุตสาหกรรมและการบริการ  (เอกสารอ้างอิง 10-4.4)  

5 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้สร้าง

ความเชื่อม่ันแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไปในการเป็นต้นแบบด้าน

อนุรักษ์พลังงาน ได้รับโล่ห์เกียรติยศในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมหา

วิทยาลัยสีเขียว ของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย   

(นอกจากนี้ คณะยังมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2554โดย

ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน

ประเภทสถาบันการศึกษา จากการประกวด Thailand Energy 

Awards 2011 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงานเป็นผู้จัดขึ้น)     

 

10-5.1 ข่าวการได้รับรางวัลโล่ห์
เกียรติยศในการช่วยสนับสนุน
กิจกรรมหาวิทยาลัยสีเขียว ของ
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย (EESH)  

 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ข้อ  
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ประเด็นการพิจารณา   

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี
2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1  คณะฯ ได้น าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติมา

ส่งเสริมให้บุคคลในคณะฯ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อ

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบไป เช่น กิจกรรมไหว้ครู 

ส่งเสริมเพื่อให้มีความผูกพัน ความเคารพรักระหว่างครู  อาจารย์และ

ลูกศิษย์, กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ เพื่อสืบทอดและจรรโลง

พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง และความเสียสละใน

ทรัพยอ์ันพึงจะต้องใช้ในการจับจ่ายเพื่อการซื้อสิ่งของตักบาตร, งาน

ประเพณีสงกรานต์  เพื่อให้เกิดการสืบทอดวิถีชีวิตมนุษย์ท่ีงดงาม 

และการขอพรจากผู้ใหญ่ก็เป็นสิริมงคลกับชีวิต (เอกสารอ้างอิง 

6.1.2.4 และ 6.1.3.1)  

6.1.2.4 เล่มรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6.1.3.1 ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลังงานฯ  
 
 
 
 

2  เพื่อให้บริเวณอาคารคณะฯ มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

อยู่เสมอ  คณะฯ ได้ด าเนินการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร 

และท าการติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อให้การดูแลรักษา

ความสะอาดมีมาตรฐานตามที่คณะฯ ก าหนดโดยมีการประชุม

11-2.1 เอกสารการจ้างเหมาท า
ความสะอาดภายในอาคาร 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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ร่วมกับผู้รับจ้างทุกเดือน (เอกสารอ้างอิง 11-2.1) มีการจัดวางถังขยะ

ภายในอาคารอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้บุคลากรในคณะ

ท าการแยกขยะก่ อนทิ้ ง  ซึ่ ง ได้ รั บความร่ วมมือ เป็ นอย่ างดี 

(เอกสารอ้างอิง 11-2.2)           

 นอกจากนี้เพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และเกิดความ

สุนทรีย์ในการปฏิบัติงาน คณะฯ ได้จัดให้มีประดับต้นไม้ภายในอาคารใน

พื้นที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณทางเดิน, หน้าห้องประชุม, ริมระเบียง พร้อมทั้ง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิง 11-2.3)           

11-2.2 การประชาสัมพันธ์การแยก
ขยะ  
 
11-2.3 ภาพการประดับต้นไม้
บริเวณสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
อาคาร 

3             เพื่อทัศนีย์ภาพที่สวยงามน่ามองของพื้นท่ีรอบอาคารคณะฯ 

และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะฯ จึงมี

โครงการปรับปรุงอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ซึ่ง

ด าเนินการปรับปรุงโดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

ความสอดคล้องกับภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นส าคัญ ส่งส่งผลให้กับ

บุคคลในคณะฯ  มีความสุขในการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิง11-3.1)   

11-3.1 เอกสารปรับปรุงกันสาด 
และ  FIN อาคารคณะพลังงานฯ  

4  คณะฯ ได้จัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
พร้อมกับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงส าหรับใช้งาน เช่น ห้อง
ปรีดา ห้องบูรพาจารย์ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 (เอกสารอ้างอิง 11-
4.1) และด าเนินการรจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิง 6.1.2.4 และ 6.1.3.1) 

6.1.2.4 เล่มรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6.1.3.1 ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลังงานฯ  
 
11-4.1 ภาพสถานที่ส าหรับท า

กิจกรรม 

   
5            คณะพลังงานฯ ท าการส ารวจความคิดเห็นด้านสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมจากบุคลากรและนักศึกษาผ่าน

แบบสอบถาม ทุก ๆ 2 ปี โดยปรับให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา

ใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา กล่าวคือเม่ือพิจารณาจากจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าสัดส่วนของนักศึกษาใหม่ในทุกภาคการศึกษามี

11-5.1 สรุปแบบส ารวจความพึง
พอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม   
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จ านวนน้อยกว่าครึ่งของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ท าให้

คณะฯ ไม่ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเดิมทุกปี เนื่องจาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากที่เป็นนักศึกษาเก่าอาจไม่มีความเห็น

แตกต่างจากที่ได้ให้ข้อมูลเม่ือปีก่อน ท าให้คณะฯ เลือกใช้ผลส ารวจ

ทุก ๆ 2 ปี โดยครั้งล่าสุดที่ได้ส ารวจในปีการศึกษา 2554 ได้คะแนน

ความพึงพอใจอยู่ที่ 3.94 คะแนน (เอกสารอ้างอิง11-5.1)    

 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ข้อ   
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะของผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 
   ของคณะหรือเทียบเท่า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. มีกลไกการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะโดยอธิการบดี และผู้บริหารคณะน าผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (ผลลัพธ์จะปรากฏในตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13) 
 

หมายเหต ุ  : 
1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
2. เสนอใช้กลไกการรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือนของคณะ เป็นกลไกการประเมินผลการ

บริหารงานของผู้บริหารคณะโดยอธิการบดี และให้ตรวจประเมินเฉพาะการน าผลประเมินการปรับปรุงการ
บริหารงานของคณบดี (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 
 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1             คณะกรรมการประจ าคณะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามแบบที่ให้ประเมิน
ล่วงหน้า คณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน ตามข้อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี ว่ าด้ วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2543 ข้อย่อยที่ 10 (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.1) ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 33 ซึ่ง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้  
           -  ได้มีการจัดวางนโยบายและแผนงานของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.2)  ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) เช่น คณะได้มีการระดมสมอง
ประจ าปีเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการ
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ซึ่งได้มีการเชิญ
กรรมการประจ าคณะ และบุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุม
ด้วย และการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4)  
           - ได้วางระเบียบและออกข้อบังคับ เช่น การปรับปรุง
เงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5)       
           - ได้วางหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ส าหรับคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น พิจารณา
การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและธุรกิจด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.1.6) 
            - ได้วางระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะฯ เช่น การปรับปรุงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5) มาตรฐานการจัดสอบ
วิทยานิพนธ์เพื่อประกันคุณภาพของงาน (เอกสารหมายเลข 

 7.1.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ  พ.ศ. 2543 
ข้อย่อยท่ี 10   
 
 
 
 
7.1.1.2 บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์ของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่
รายงานในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) 
 
7.1.1.3 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
7.1.1.4 สรุปการจัดประชุมระดมสมอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและ
บริหาร ประจ าปี 2555 พร้อมภาพข่าว 
ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม Anantara 
Bangkok Riverside Resort & Spa 
 
7.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556 วาระที่ 4.15 
การปรับปรุงเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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7.1.1.7) 
            - เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของ ผศ. 
เอกชัย วิมลมาลา (เอกสารหมายเลข 7.1.1.8) และ เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ดร.พัฒนะ  
รักความสุข (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9)    
            - จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมการศึกษา
ของคณะฯ เช่น คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิชา
คณะฯ จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.10) รวมทั้งควบคุมคุณภาพการศึกษา เช่น 
พิจารณาแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ
คุณสมบัติของกรรมการวิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.11)  พิจารณาอนุมัติผลงานการตีพิมพ์งานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากคุณภาพ และจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.12) 
              - ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อคณบดี 
เช่น การจัดสรรเงินเพิ่มสมรรถนะประจ าปี 2554  ให้กับ
พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.13)  การพัฒนาเกณฑ์ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.14) การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา
ปริญญาเอก (เอกสารหมายเลข 7.1.1.15) 
              - ด าเนินการอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
หรืออธิการบดีมอบหมาย เช่น ให้ความเห็นชอบในหลักการ
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และเห็นชอบรายนาม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 7.1.1.16)  
              - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่ อ กระท าการ ใดๆ  อั นอยู่ ใ นอ านาจและหน้ าที่ ขอ ง
คณะกรรมการประจ าคณะ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Professional Energy 
Management (เอกสารหมายเลข  7.1.1.16) แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9 และเอกสาร

 
7.1.1.6 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556 วาระที่ 4.13 
โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 
7.1.1.7 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 วาระระดม
สมอง  มาตรฐานการจัดสอบวิทยานิพนธ์
เพื่อประกันคุณภาพของงาน 
7.1.1.8 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระที่ 4.8 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ 
 
7.1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระที่ 4.9 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
7.1.1.10 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 12/2555 วาระที่ 4.2 
อนุมัติผลสอบประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2555 
 
7.1.1.11 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 วาระที่ 6.9-
6.11 แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7.1.1.12 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระท่ี 4.10 
เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จ
การศึกษา 
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หมายเลข 7.1.1.10) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Qualifying 
Examination (เอกสารหมายเลข 7.1.1.17) และมีการประเมิน
ตนเองตามแบบที่ให้ประเมินล่วงหน้า รวมทั้งมีผลการประเมิน
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.18 และ เอกสารหมายเลข 7.1.1.19) 
 

 
7.1.1.13 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 วาระที่ 6.3 
เรื่องการจัดสรรเงินเพิ่มสมรรถนะประจ าปี 
2554  ให้กับพนักงานและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 
 
7.1.1.14 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 วาระระดม
สมอง เรื่องเกณฑ์ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.1.15 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 วาระระดม
สมอง เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของ
นักศึกษาปริญญาเอก คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 
7.1.1.16 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 วาระที่ 4.4 
เรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา Professional Energy 
Management 
 
7.1.1.17 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระที่ 4.4 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
Qualifying Examination 
 
7.1.1.18 แบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
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7.1.1.19 ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

2      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และได้ก าหนดทิศทาง แผนการ
ด าเนินงานรวมทั้งมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับตั้งแต่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคคลากรในคณะฯ และกรรมการ
ประจ าคณะ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะฯ ใน
ด้านต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2 และ 7.1.1.4) ผู้บริหาร
ได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลมาใช้ในการ
ปฏิบัติการ พัฒนาคณะฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
เช่นระบบบัญชี 3 มิติ ทางด้านแผนงาน กองทุน และหน่วยงาน 
(Axapta), ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน(Tuition Fee Analysis), 
ฐานข้อมูลแหล่งรวบรวมสารสนเทศ (KISS) (เอกสารหมายเลข 
7.1.2.1)  
     นอกจากนี ้ในการประชุมคณะกรรมการคณะ ที่จัดเป็น
ประจ าเดือนละครั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกได้ร่วมระดมสมองให้ความคิดเห็นเร่ือง
การบริหารและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อันน าไปสู่แผนงาน 
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกดิการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

 7.1.1.2 วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่
รายงานในแผลกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) 
 

7.1.1.4 สรุปการจัดประชุมระดมสมอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและ
บริหาร ประจ าปี 2555 พร้อมภาพข่าว ณ 
ห้องบอลรูม A โรงแรม Anantara 
Bangkok Riverside Resort & Spa 
 

7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานข้อมูลที่ใช้ 
ในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS 
7.1.2.2 รายงานการประชุมประจ าคณะ 
ปี 2555 

3             ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผล
การด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ เช่น  

- มีการประชุมผู้บริหารคณะเป็นประจ าทุกครึ่งเช้าวัน
อังคาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) เพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

- มีการติดตามในที่ประชุมประสานบริหาร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.1) โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ 
เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวนนักศึกษาที่เข้าและท่ีส าเร็จ
การศึกษา รายรับจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2)  

- มีการติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตาม
แผน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3) และส่ง e-mail แจ้งให้
บุคลากรดูคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของตน  

7.1.3.1 รายงานสรุปการประชุมประสาน
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ (ตัวอย่าง วันอังคารท่ี 12 ก.พ. 
2556) 
 

7.1.3.2 รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะฯ ปี 2555 
 
7.1.3.3 ก าหนดการจัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้ง
ที่ 2 วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 และครั้งท่ี 1  
วันท่ี 1 เมษายน 2556 
 
7.1.3.4  e-mail แจ้งเข้าดูผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานกลุ่มวิชาการ 
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ในระบบ my evaluation (เอกสารหมายเลข 7.1.3.4)   
- มีการสื่อสารไปยังบุคลากรของคณะฯ หลายช่องทาง 

เช่น ผ่านการประชุมระดมสมองประจ าปี (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.4),กิจกรรมสนทนาพาทีของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) รายงานการประชุม
ประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.6) 
 

7.1.1.4 สรุปการจัดประชุมระดมสมอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและ
บริหาร ประจ าปี 2555 พร้อมภาพข่าว 
ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม Anantara 
Bangkok Riverside Resort & Spa 
Bangkok Riverside Resort & Spa  
 
7.1.3.5  ภาพกิจกรรมสนทนาพาทีของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.3.6 รายงานการประชุมประจ าคณะฯ 
(ตัวอย่างการประชุมครั้งท่ี 3/2556) 

4 
            ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ โดยได้ให้อ านาจในการตัดสินใจตามความ
เหมาะสม ผู้บริหารรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคณะฯ และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุมระดมสมอง
ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) คณะฯได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในคณะมีส่วนรวมในการเสนอความคิดเห็น 
โดยให้ เป็นคณะท างานในแต่ละด้านตามความสมัครใจ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1)    และผู้บริหารได้ให้บุคลากรใน
คณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน
เพื่อให้เกิดการยอมรับ เช่น กิจกรรมสนทนาพาทีของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) . 
 
 

 7.1.1.4 สรุปการจัดประชุมระดมสมอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและ
บริหารประจ าปี 2555 พรอ้มภาพข่าว 
ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม Anantara 
Bangkok Riverside Resort & Spa 

 
7.1.4.1 ค าสั่งคณะฯ เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินปี 2555)  

 
7.1.3.5 ภาพกิจกรรมสนทนาพาทีของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 
 
 

5           ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยผู้บริหารได้มีการเชิญบุคลากรของคณะทุกระดับ
มารวมเป็นคณะท างานในด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดและเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจากเพื่อร่วมงาน และ
พัฒนาความสามารถในการท างาน การคิดวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็น ผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน นอกจากจะได้

7.1.4.1 ค าสั่งคณะฯ เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินปี 2555) 
 
7.1.5.1  ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้ (KM) 
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การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างานแล้ว ยังเป็น
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ท าให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นใจกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานและ
พัฒนาคณะฯ ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, เอกสาร
หมายเลข 7.1.5.1, และเอกสารหมายเลข 7.1.5.2)  

7.1.5.2 ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจาณารูปเล่มต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ 

6           ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงหลัก
ดังต่อไปนี้  

- หลักประสิทธิผล ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการ
ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับงบประมาณ โดยมีการประชุม
ประสานบริหารเป็นประจ าในเช้าวันอังคาร (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.1) มีการรายงานสถานภาพรายจ่ายเงินงบประมาณประจ า
ทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) เพื่อควบคุมและติดตามให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

- หลักประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะฯ
ได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และฐานข้อมูล
ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและท าการใช้เวลาและแรงงานได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) และมีการ
ติดต่อสื่ อสารและ จัด เวี ยนเอกสารทาง internet/intranet 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.2) 

- หลักการตอบสนอง   เช่น การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนผู้บริหารสามารถด าเนินได้ภายในก าหนด ท าให้
บุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความม่ันใจได้ว่า
จะได้รับเงินเดือนตรงตามเวลา  ผู้ บริหารได้ จัดท าแผน
ก าหนดการเลื่อนเงินเดือนท่ีชัดเจน และได้มีการก ากับให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน โดยได้มีการก าหนดการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเลื่อนเงินเดือน  รวมทั้งมีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรรับทราบก่อนและมีก าหนดระยะเวลาให้มีการทักท้วง
ผลประเมินได้ก่อนน าผลประเมินไปพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
นอกจากนี้ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการล่าช้า 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.3 ถึง 7.1.3.4 และเอกสารหมายเลข 

7.1.3.1 รายงานสรุปการประชุมประสาน
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ (ตัวอย่าง วันอังคารท่ี 12 ก.พ. 
2556) 
 
7.1.6.1 รายงานสถานภาพรายจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าเดือน (ตัวอย่างเดือน
พฤษภาคม 2556  
 
7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานข้อมูลที่ใช้ 
ในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS 
 
7.1.6.2 ตัวอย่างการจัดเวียนเอกสารทาง 
internet 
 
7.1.3.3 ก าหนดการจัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้ง
ที่ 2 วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 และครั้งท่ี 1  
วันท่ี 1 เมษายน 2556 
 
7.1.3.4  e-mail แจ้งเข้าดูผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานกลุ่มวิชาการ 
 
7.1.6.3 ข้อก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่ส่งผลการ
ปฏิบัติงานล่าช้า 
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7.1.6.3  )  
- หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารได้มีการแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เช่น ตามแผนก าหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
บุคลากรในคณะฯ ถ้าผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนแล้ว
ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้มหาวิทยาลัยไม่ทันตามก าหนด 
คณบดีเสนอให้ตนเองได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนในวงเงิน 0.5 
ของเปอร์เซนต์ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการก าหนดกรอบวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติที่ ใช้กับ
บุคลากรในคณะฯ ที่ส่งผลปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนล่าช้า (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3) 

-  หลักความโปร่งใส ผู้บริหารมีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ มีกระบวนการที่เปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถทักท้วง
และซักถามได้ เช่น ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เม่ือ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ
ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว คณะฯจะแจ้งให้บุคลากรที่ถูกประเมินเข้า
ไปดูผลการประเมินได้ และสามารถทักท้วงหรือสอบถามข้อ
สงสัยในผลประเมินได้หากพบว่าไม่เป็นธรรม ก่อนที่จะน าผล
คะแนนดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.4) นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินคณะฯ มีการแจ้งรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีทุกเดือน เพื่อให้รับทราบและตรวจสอบ
ความถูกต้อง (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) 

- หลักการกระจายอ านาจ คณบดีได้ให้อ านาจ
การตัดสินใจ ด้านทรัพยากร และภารกิจในการบริหารสายวิชา 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แก่ประธานสายวิชา และใน
ส่วนงานบริหารส่วนกลางของคณะฯ ได้มอบให้หัวหน้า
หน่วยงานในส านักงานคณบดีเป็นผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.4)  

- หลักนิติธรรม ผู้บริหารคณะฯ ได้ใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานอย่างเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเช่น คณะฯได้พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่
ได้ รับทุนของคณะฯ เป็นประจ าทุกภาคการศึกษาว่าผล

 
7.1.6.4 โครงสร้างบริหารงานของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 
7.1.6.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 
วาระที่ 4.10 รายงานผลการศึกษาผู้รับ
ทุนของคณะฯ ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2555 และพิจารณายุติการจ่ายทุน 
 
7.1.6.6 ถ่ายรูปสถานที่และแฟ้มเซ็นช่ือ 
รวมท้ังส าเนารายช่ือการลงเวลาของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
7.1.6.7 ตัวอย่างใบลาปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ของ
บุคลากรในคณะฯ และผู้บริหาร 
 
7.1.4.1 ค าสั่งคณะฯ เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินปี 2555) 
 
7.1.6.3 ข้อก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่ส่งผลการ
ปฏิบัติงานล่าช้า 
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การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของผู้ที่ได้รับทุนหรือ ถ้าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก็ให้ระงับการให้ทุน (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.5) การลงเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ทุกคน
รวมทั้งผู้บริหารจะต้องลงเวลามาปฏิบัติงาน ณ.สถานที่และใน
แฟ้มเดียวกันตามช่วงเวลาที่เลือกมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัด
ต่อภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข 7.1.6.6) 
และในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การขอลากิจ ลาป่วย ลา
พักผ่อน ของบุคลากรทุกคนในคณะฯ รวมทั้งผู้บริหารจะต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.7) 

- หลักความเสมอภาค บุคลากรในคณะได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยก เช่น บุคลากรในคณะทุก
คนทุก ต าแหน่ง ทุกเพศทุกวัย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น
คณะท างานระดมสมองเพื่อพัฒนาคณะฯ และได้ให้สิทธิในการ
เลือกเป็นคณะฯท างานในแต่ละกลุ่มตามความสมัครใจ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.4.1) 

- มุ่งเน้นฉันทามติ ในการหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องผู้บริหารคณะฯ 
ผู้บริหารคณะฯ ได้สอบถามข้อคิดเห็นเพื่อให้ได้ฉันทามติในการ
น าไปก าหนดเป็นข้อปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
จะได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุ
คลาการในคณะฯ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการตัดเกรดซึ่ง
จะต้องน าผลงานของบุคลากรทุกคนมาพิจารณาร่วมกัน ดังนั้น
หากผู้ใดส่งผลการปฏิบัติงานล่าช้าก็จะส่งผลให้ผู้อื่นได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนช้าไปหมด ดังนั้นผู้บริหารคณะฯ จึงได้จัดท า
ข้อก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่
ส่งผลการปฏิบัติงานล่าช้า   (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3)   

7           มีกลไกการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
คณะ และผู้บริหารคณะน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ประเมินการบริหารงานของคณบดี ซึ่งจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของคณะฯโดยให้คณบดีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ ต่ออธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เช่น 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ 2555 (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.2) และผู้บริหารคณะได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

7.1.3.2 รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะฯ ปี 2555 
 
7.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556 วาระที่ 4.15 
การปรับปรุงเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
คณะพลังงานฯได้ตระหนักและมีความพยายามในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตโดยได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพื่อให้เหมาะสมตาม
จ านวนหน่วยกิตและตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีต้องการ
เน้นการท าวิจัย และได้มีการปรับปรุงประกาศเรื่อง การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มความ
ชัดเจนของคุณภาพผลงานตีพิมพ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
คณะก าหนด  
 
 

7.1.7.1  ประกาศคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
พ.ศ. 2556 
 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาคณะสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้  
อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)    
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 

ข้อที่  ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1           คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
การจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) และมีการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะพลังงานฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการเรียนการ
สอน ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติและสอดรับความ
ต้องการของประเทศ และด้านการบริหารจัดการคณะฯให้มีคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ โดยในการก าหนดประเด็นความรู้ได้พิจารณาจาก

7.2.1.1 ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้ 
(KM) (ใช้เอกสารเดียวกับ 7.1.5.1) 
 
7.2.1.2  เอกสารแผนกลยุทธ์ของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ฉบับที่11(2555-2559) (ใช้เอกสาร
เดียวกับ 7.1.1.2) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เช่น 1. การเพิ่มและผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ 2. การเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษา 3. การส่งเสริมการ
สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย 4. การส่งเสริมการบริหาร เพื่อให้เกิดการ
ท างานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงพัฒนาสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร   เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.2.1.3)
ได้น าเสนอในการประชุมประสานบริหารวันที่ 18 กันยายน 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.2.1.4 )         

 
7.2.1.3 เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน KM ของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2555-2556 
 
7.2.1.4 รายงานการประชุม
ประสานบริหารของคณะฯ  
วันท่ี 18 กันยายน 2555 

2          คณะฯ ได้มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ  ส าหรับด้านพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลุ่มเป้าหมาย
หลักได้แก่ นักศึกษา และคณาจารย์  ด้านงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ได้แก่ คณาจารย์ และนักวิจัย ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากรทุก
ระดับในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.3) 
         ตัวอย่างของการก าหนดบุคลากรเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมเช่น 
การจัดการความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
น าผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  
       การจัดพัฒนาบุคคลกรด้านการเรียนการสอน เช่น คณะฯ ได้ให้

สถาบันการเรียนรู้ มจธ.มาจัดบรรยายและจัด workshop ด้านการเรียนรู้
แบบเชิงรุกและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ หรือ Active learning ซึ่งเป็น
กระบวนหนึ่งที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในรายวิชาต่างๆ นอกเหนือจากวิชา
วิทยานิพนธ์และสัมมนา และบทบาทของอาจารย์ผู้สอนจะเสมือนเป็นผู้
แนะน าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด และพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งการ
ท างานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.2)  
      คณะพลังงานฯ ได้จัด 16th SEEM COLLOQUIUM โดยไดเ้ชิญผู้
มีประสบการณ์  Prof.Dr.Ing.M.Nobert Fisch มาบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Concept and Results of Energy PLUS Buildings-Smart buildings 
for smart grids” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัยด้าน  โดยได้
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 7.2.2.3) 

7.2.1.3 เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน KM ของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2555 
 
7.2.2.1 ประกาศและภาพข่าวการ
จัดโครงการเสริมความรู้ด้านการ
เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 
2555 
7.2.2.2 ภาพการอบรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุกและการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ของบุคลากรคณะ
พลังงานฯ 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.3 ประกาศคณะพลังงานฯ 
จัด 16th SEEM COLLOQUIUM 

3         คณะฯมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ  
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ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด เช่น 
         คณะพลังงานฯ ได้เชิญบุคลากรของคณะฯ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงด้านการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติมาบรรยายพิเศษให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาปริญญาเอก
เกี่ยวกับแนวทางการเลือกวารสารนานาชาติที่สามารถใช้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.1) 
        การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ซึ่งได้มีการรวมรวบข้อผิดพลาดที่คณะกรรมการตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ พบบ่อยมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการอบรม 
(เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  
         ผู้แทน บ.ไทยลีการเกษตร จก. พร้อมทั้ ง เ จ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและ
ปรึกษาหารือการท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การอบแห้ง  โดย  ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะท างานให้การ
ต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้ง
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.2)   
         คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นหน่ึงในคณะท างาน

โครงการ KMUTT Energy Forum ได้จัดสัมมนา KMUTT Energy 

Forum ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมจ ารัส 

ฉายะพงศ์ โดยได้เชิญศิษย์เก่าคณะพลังงานฯ คุณอ านวย ทองสถิตย์ 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายเร่ือง 

นโยบายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อการ

ขับเคลื่อนอาคารใช้พลังงานน้อย และบุคลากรที่เคยเป็นคณบดีคณะ

พลังงานฯ ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้เร่ือง เทคโนโลยีเพื่ออาคารใช้

พลังงานน้อย โดยมี ดร.พัฒนะ รักความสุข คณบดีคณะพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นผู้ด าเนินรายการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ (เอกสารหมายเลข 

7.2.3.3) 

 
 
 
7.2.3.1  ภาพข่าวการจัดบรรยาย
เรื่อง แนวทางการเลือกวารสาร
นานาชาติที่สามารถใช้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษา
ระดับ ป.เอก 
 
7.2.2.1 ภาพการจัดโครงการเสริม
ความรู้ด้านการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.2.3.2 ภาพข่าวการเข้าเยี่ยมชม
และปรึกษาหารือการท าวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการอบแห้ง คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
 
7.2.3.3 ภาพการจัดสัมมนา 
KMUTT Energy Forum ครั้งที่ 3 
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         ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าโครงการ "การพัฒนา
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน" 
(ACI)ได้ร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักพิมพ์ 
Elsevier จัด "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7" (7th TCI Symposium on Thai 
Scholarly Journals) ในหัวข้อ "National Quality to ASEAN 
Economic Community (AEC)" ขึ้น เม่ือวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ต้องการพัฒนาให้วารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์
พื้นฐานวารสาร วิชาการระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับวารสารวิชาการไทยที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่การ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มอาเซียน
ในรูปแบบฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ผ่านระบบ Online 
Journal System (OJS) หรือระบบ ThaiJO ส าหรับผู้เข้าร่วมในการ
ประชุมครั้ งนี้ประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 300 วารสาร (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.4) 
         การจัดการความรู้ด้านบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิ จัยของ
คณาจารย์ นักวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาของคณะฯ กลุ่มงาน
บริหารและคลังได้เรียนเชิญ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ อาจารย์ประจ าของ
คณะพลังงานฯ มาถ่ายทอดประสบการณ์การด้านที่ได้ศึกษาในประเทศ
อังกฤษและเยอรมัน ให้แก่ช่างเทคนิคและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและ
คลังเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการงานอาคารของคณะฯ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของช่างเทคนิค และจัดระบบพัฒนาโรงประลองเพื่อให้
สามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯได้อย่างปลอดภัย ให้สอดคล้องกับ
ทิศทาง/นโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.5 ) 
 

 
 
7.2.3.4  ภาพการจัดประชุมเพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7" 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3.5 บันทึกข้อความสรุป
จ านวนชั่วโมงและขอบคุณที่ ดร.
นภฉัตร ธารีลาภ ได้ให้ค าปรึกษา
การจัดระบบการท างานของงาน
อาคารคณะฯ 
 
 

4           คณะฯมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ รวบรวมและจัดเก็บ และ
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) เช่น 
           ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ศาสตราจารย์คณะพลังงาน

7.2.4.1 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การ
บรรยายเรื่อง การจัดบรรยายเรื่อง 
แนวทางการเลือกวารสาร
นานาชาติที่สามารถใช้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษา



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT 161 

 

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง แนว
ทางการเลือกวารสารนานาชาติที่สามารถใช้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอ
ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก  ได้มีการจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) และได้มีการจัดเผยแพร่
ความรู้ใน website ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
http://www.seem.kmutt.ac.th/news/detail.php?ELEMENT_ID=3553 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.2)  
          คณะฯได้มีการรวมรวบข้อผิดพลาดจากการเขียนวิทยานิพนธ์
และรายงานการศึกษาวิจัย ที่กลุ่มวิจัย P-PROF คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ พบบ่อยมาจัดท าเป็นเอกสารข้อแนะน าการท าวิจัย
ส าหรับนักศึกษา(เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) และเผยแพร่ใน website 
ซึ่งสามารถdownload ได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/p-prof/P- 
PROF%20website_thai%20version/Downloads/Special%20press 
_11_Faults%20 in%20P- PROF%20reports.pdf (เอกสารหมายเลข 
7.2.4.4)   และคณะฯได้จัดท าเป็นรูปเล่ม(เอกสารหมายเลข 7.2.4.5) 
โดยได้เผยแพร่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิ จัย และวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.1)  
         

ระดับ ป.เอก 
   
7.2.4.2 ภาพหน้า website ของ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
เผยแพร่ความรู้เร่ือง แนวทางการ
เลือกวารสารนานาชาติที่สามารถ
ใช้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอส าเร็จ
การศึกษาระดับ ป.เอก 
 
7.2.4.3 เอกสารรวบรวม
ประสบการณ์ท่ีพบข้อผดิพลาด
จากการเขียนรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ 
7.2.4.4 หน้า website ที่เผยแพร่
และสามารถ download เอกสาร 
ข้อแนะน าการท าวิจัยส าหรับ
นักศึกษาของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.2.4.5 หน้าปกเล่มข้อแนะน าการ
ท าวิจัยส าหรับนักศึกษา คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.2.2.1 ภาพการจัดโครงการเสริม
ความรู้ด้านการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

5           ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น 
         คณะฯได้จัดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์” ในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ซึ่งได้มีการรวมรวบ
ข้อผิดพลาดโดยกลุ่มวิจัย P-PROF ที่พบบ่อย มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้

7.2.4.3 เอกสารรวบรวม
ประสบการณ์ท่ีพบข้อผดิพลาด
จากการเขียนรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ 
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ผ่านการปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.3 
และเอกสารหมายเลข 7.2.2.1) 
         คณะฯ ได้มีการน าประสบการณ์จากการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การประชุมวารสารวิชาการของไทยโดยได้น าเอาประเด็นระดมสมอง
และประสบการณ์จากการตีพิมพ์เผยแพร่มาพัฒนาการจัดการความรู้ 
ด้านวารสารวิชาการไทยเพื่อพัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น
ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการ
ไทย รวมทั้งรายงานค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาคุณภาพของงานวิ จั ย ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.2.5.1 เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.2 และเอกสารหมายเลข 7.2.5.3)  
        คณะได้มีการจัดการความรู้ด้านบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ของคณาจารย์ นักวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาของคณะฯ ตามที่
กลุ่มงานบริหารและคลังได้เรียนเชิญ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์การด้านจัดการโรงประลองและบทบาทของช่างเทคนิค
ของสถาบันวิจัย Max-Planck Institute for Iron Research ประเทศ
เยอรมันและ University of Birmingham ประเทศอังกฤษ ให้แก่ ช่าง
เทคนิคของคณะฯ ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วในข้อที่ 4 จากนั้น
เจ้าหน้าที่ได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ดร .นภฉัตร มาหา
แนวทางและร่วมระดมความคิดในการปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ 
ส าหรับประยุกต์ใช้ในการจัดท าระบบการบริหารโรงประลองแบบใหม่ 
โดยยังคงมี ดร.นภฉัตร มาร่วมพัฒนาและให้ค าปรึกษาเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ประกาศ 
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการพัฒนาเพิ่มเติม (เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.4  เอกสารหมายเลข 7.2.5.5 เอกสารหมายเลข 
7.2.5.6 เอกสารหมายเลข 7.2.5.7 เอกสารหมายเลข 7.2.5.8 เอกสาร
หมายเลข 7.2.5.9 และเอกสารหมายเลข 7.2.5.10) 
 

7.2.2.1 ภาพข่าวการจัดโครงการ
เสริมความรู้ด้านการเขียนรายงาน
การศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.2.5.1 ภาพการจัดประชุมระดม
สมองเรื่อง"การจัดท าวารสารไทย
รูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการ
เพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 
31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
7.2.5.2 การด าเนินการต่อเนื่อง
จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
วารสารวิชาการไทย 
7.2.5.3 ข่าวการเข้าร่วมประชุม
และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
การจัดท าวารสารวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 
7.2.3.5 บันทึกข้อความสรุป
จ านวนชั่วโมงและขอบคุณที่ ดร.
นภฉัตร ธารีลาภ ได้ให้ค าปรึกษา
การจัดระบบการท างานของงาน
อาคารคณะฯ 
7.2.5.4 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้
พื้นที่วิจัยดาดฟ้า 
7.2.5.5 แบบฟอร์มเบิก/ยืมพัสดุ
เพื่อใช้ในการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 
7.2.5.6 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้
พื้นที่โรงประลอง 
7.2.5.7 แบบฟอร์มขอเบิก-ขอยืม
เครื่องมือและวัสดุจากโรงประลอง 
7.2.5.8 แบบฟอร์มแบบฟอร์มส่ง
วัสดุเข้าธนาคารขยะ 
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7.2.5.9 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บ
ของเสียอันตรายในโรงเก็บของเสีย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.2.5.10 ขั้นตอนการจัดเก็บของ
เสีย 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตัดสินใจ  
                                              (คณะไม่ต้องท าใช้ผลการประเมินระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
ผลการด าเนินงาน: 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้  
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
7.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดย
อัตโนมัติ) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของคณะ ตัวอย่างเช่น (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ) 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)                  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

 บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  

 อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน (ให้คะแนน
พื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
หมายเหตุ     :  

1. การให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติของเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-4 จะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานที่กองแผนงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูล (เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ มจธ.) 

2. คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมินที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความม่ันคงทางการเงินของคณะ อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม หรือจัดการกับความ
เสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
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1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในคณะ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. คณะหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. คณะหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนด

ไว้ล่วงหน้า 
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 

ข้อที่  ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1         คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มีการแต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข7.4.1.1 )  
และได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

7.4.1.1 เอกสารหนังสือแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

2         คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุได้จัดมีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 7.4.2.1) ดังนี้  

7.4.2.1   แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  และ 
รายงานการติดตามผลการบริหาร
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      1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
 งบประมาณด้านรายรับจากนักศึกษา 
 ด้านอาคารสถานท่ี ไม่มีบันไดหนีไฟอาคารตึกกลมและ

โรงประลอง ลิฟท์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
 ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ไม่รู้

ที่มา 
   -       2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

 ด้านการบริหารงานวิจัย 
          – ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติไม่ได้มา

จากบุคลากรส่วนใหญ่ในคณะฯ 
 การก ากับคุณภาพบัณฑิต 

      3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 หลักสูตร พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/วัสดุ เปิดสอนในหลาย

มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
        

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2555 

 

3          คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อที่ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1 แผนบริหารความเสี่ ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  และ 
รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2555 
 

4          คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินการตามแผน(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1  แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  และ 
รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2555 
 

5          มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

7.4.2.1  แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  และ 
รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2555 
7.4.5.1 รายงานการประชุม
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 6 ข้อ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความมุ่งม่ันในการท างานโดยส่วนใหญ่      
2. เป็นคณะเล็กสามารถสื่อสารได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น   
3. มีการใช้ทรัพยากรร่วมการท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ท าให้ประหยัดงบลงทุนและงบด าเนินการ 
4. เปิดโอกาศให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการบริการงานของคณะ  

กรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 
5/2556 วาระที่ 4.6  
 

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะไปใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ดังนี ้
1.ด้านการบริหารงานวิจัยที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เสนอให้
ด า เนินกิจกรรม  เพื่ อ จัดการความเสี่ ยงที่ ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการนานาชาติไม่ได้มาจากบุคลากรส่วนใหญ่ในคณะฯ  
ควรแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
- ระยะสั้น ควรหาหรือตั้งงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จากบางส่วนของเงิน FTERO 
หรือเงินเพิ่มสมรรถนะประจ าปีของคณะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาคุณภาพบทความวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับที่สูงขึ้น  
- ระยะยาว การรับอาจารย์/นักวิจัย ใหม่เข้ามาควรมีการก าหนด
ผลงานว่า ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ 
ไว้ใน TOR ของทุกต าแหน่ง 
ซึ่งได้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2556 ตาม
ข้อเสนอของที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
2.ได้เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร โครงการจัดหาบุคลากร
ทดแทนผู้เกษียณเนื่องจากบุคลากรในคณะเริ่มมีการทยอยเกษียณ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556  
3. ได้เพิ่มแผนเรื่องลิฟท์ 
(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

7.4.5.1 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 
5/2555 วาระที่ 4.6 
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แนวทางเสริม 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ 
ท างานและวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีทางหน่ึงในการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เ ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอัตโนมัติ)  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเข้าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ   :   
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผน กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม 
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการด าเนินการครบทั้ง 7 ข้อตามเกณฑ์สกอ. ดังนี้ 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1         คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(เอกสารหมายเลข 8.1.1.1)  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2)     โดยมี
เจ้าหน้าที่ของงานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย ด้านงานนโยบายฯ ด้าน
การเงินและบัญชี เป็นผู้ประสานงานเพื่อช่วยวิเคราะห์การเงินและ
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

8.1.1.1 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. 
 
8.1.1.2 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (ปี 
2555 – 2559) คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ หน้า 103-
110 
 

2          คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการก าหนดแนวทางในการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์  (เอกสาร
หมายเลข 8.1.1.1)   ซึ่งได้น าเข้าประชุมในประสานบริหารเม่ือวันที่ 20 
ธันวาคม 2554  (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1)  มีการก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรร และมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารของคณะฯ ในการ
ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายส าหรับการ
บริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 8.1.2.2)  และ
มีการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับน ามาใช้ร่วมกันแบบรวมศูนย์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (เอกสารหมายเลข 8.1.2.3)  ซึ่งแผนการใช้จ่ายเงินนี้
ครอบคลุมกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านพัฒนา
วิสัยทัศน์ (เอกสารหมายเลข 8.1.2.4)  
 

8.1.1.1 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. 
 
8.1.2.1 สรุปการประชุม
ประสานบริหาร วันอังคารท่ี  
20 ธันวาคม 2554 
 
8.1.2.2  สรุปการประชุม
ประสานบริหาร วันอังคารท่ี 
22 พฤศจิกายน 2554 
 
8.1.2.3  สรุปการประชุม
ประสานบริหาร วันอังคารท่ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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31 มกราคม 2555 
8.1.2.4  แผนงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555   
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ  
 

3           คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ภายในคณะฯ  ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยครอบคลุมทุกพันธกิจ  พร้อมทั้งจัดท า
งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณะฯ และพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี 
(เอกสารหมายเลข 8.1.2.4, เอกสารหมายเลข 8.1.3.1, เอกสาร
หมายเลข 8.1.3.2 และเอกสารหมายเลข 8.1.3.3)  

8.1.2.4 แผนงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555   
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ  
8.1.3.1  สรุปการประชุม
ประสานบริหาร วันอังคารท่ี 
7 กุมภาพันธ์ 2555 
8.1.3.2  สรุปงบประมาณ
รายจ่ายแยกตามกองทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
แผนงานผลิตบัณฑิต และ
แผนงานสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต 
8.1.3.3  เอกสารการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา 

4   คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการจัดท าสรุปสถานภาพ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 

8.1.4.1) และน าเสนอคณบดี  เพื่อใช้ประกอบในการติดตามการ

ด าเนินงาน และการตัดสินใจส าหรับการบริหารจัดการกิจกรรมของคณะฯ   

มีการส าเนาแจ้งทุกสายวิชาฯ ให้ทราบถึงสถานภาพทางการเงินด้าน

รายรับและรายจ่ายและเพื่อให้สายวิชาฯ มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ให้เป็นไปตามแผนที่สายวิชาฯ ได้ก าหนดไว้ และผู้บริหารน าเสนอต่อ

กรรมการประจ าคณะฯ ประกอบวาระที่ เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน 

(เอกสารหมายเลข 8.1.4.2) 

8.1.4.1 รายงานสถานภาพ
รายจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี 2555 ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
8.1.4.2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
ครั้งที ่1/2555, 2/2555, 5/2555  
และ 7/2555 
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5                    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการน าข้อมูลจากรายงาน
สถานภาพรายจ่ายประจ าเดือนมาช่วยในวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ในการประชุมประสานบริหารของคณะฯ 
เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีการปรับแผน
งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนมีการติดตามการใช้
จ่ายเงินของแต่ละแผนงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการรายงาน
สถานภาพการจัดหาครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.5.1 และเอกสารหมายเลข 
8.1.5.2)  และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและงบประมาณที่ใช้ใน
ระหว่างปีอย่างสม่ าเสมอ เม่ือพบว่าสถานะการเงินของคณะฯ ไม่พอใช้
จ่ายก็จะด าเนินการจัดท าเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1.5.3)  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.1.5.1 บันทึกข้อความเรื่อง 
ขอความร่วมมือรายงาน
สถานภาพการจัดซื้อ/จ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 
ประจ าเดือนกันยายน 2555 
8.1.5.2 แผน-ผลการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง/เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 
2555 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2555 
 8.1.5.3 ใบโอนเปลี่ยนแปลง
เงินงบประมาณ (แบบ กค.15) 
ปีงบประมาณ 2555 

6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้แก่ งานคลังและพัสดุคณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.6.1)  เพื่อท า

หน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินของสายวิชาฯ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด ก่อนการส่งข้อมูลทั้งหมด

ให้กองคลังของมหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป (เอกสารหมายเลข 

8.1.6.2)  โดยได้มีการรวบรวมข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นเพื่อน ามาหา

แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข  เพื่อให้ข้อผิดพลาดนั้นลดน้อยลง 

(เอกสารหมายเลข 8.1.6.3 ) พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก

คณะฯ ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ของ มจธ. ) (เอกสาร

หมายเลข 8.1.6.4)  หน่วยงานตรวจสอบภายนอกของแหล่งทุน  และ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของ

คณะฯ(เอกสารหมายเลข 8.1.6.5)  

 

8.1.6.1 โครงสร้างของคณะ
พลังงานฯ 
8.1.6.2 เอกสารการรับงานของ
งานคลังฯ ที่มีข้อผิดพลาด
ประจ าปี 2555 
8.1.6.3 สรุปข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
ประจ าปี  2555  พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 
8.1.6.4 โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
8.1.6.5 ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษา
เงินและทรัพย์สิน และการ
เบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2553 

7   ผู้บริหารคณะฯ มีการติดตามแผนและผลการใช้เงินให้เป็นไป

ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่

8.1.4.1  รายงานสถานภาพ
รายจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี 2555 ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
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ประชุมประสานบริหารของคณะ ตลอดจนวางแผนและตัดสินใจ

ด าเนินการกิจกรรมของคณะในเรื่องต่างๆ (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1 

เอกสารหมายเลข 8.1.5.3 และเอกสารหมายเลข 8.1.7.1)    

 

8.1.5.3 ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ (แบบ กค.15) 
ปีงบประมาณ 2555 
8.1.7.1  สรุปการประชุม
ประสานบริหาร วันอังคารท่ี 
18 กันยายน 2555  

 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินคร้ังนี:้ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ: 7 ข้อ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารคณะฯ มีการติดตามแผนและผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของคณะ 
3. มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ข้อผิดพลาดน้อยลง 
4. มีรายงานสถานภาพการเงินทางด้านรายรับรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารคณะฯ ทุกเดือน    
5. มีระบบสารสนเทศรองรับการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของคณะฯ (ระบบบัญชี Axapta) 
 

จุดอ่อน 
1.  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณท างานหลากหลายนอกเหนือจากงานประจ า 
2. มีเจ้าหน้าที่น้อยแต่มีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยเพิ่มขึ้นมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องท างานหนัก เพื่อให้การ 
   เบิกจ่ายได้รวดเร็วตามก าหนด และอาจล่าช้าขึ้นได้ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดหางบประมาณเพื่อหาบุคลากรมาช่วยงานในภาระงานเฉพาะกิจที่เพิ่มขึ้น 
2.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการเงินและงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) การ

ควบคุมติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดใน CHE QA Online และ (3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

หมายเหตุ   :   
คณะต้องก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง โดยอาจพิจารณาจาก Super KPI ของ

คณะ และไม่ให้นับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ  สมศ. ที่ เป็นของมหาวิทยาลัย “เก่งและดี” แต่ให้บอกว่าภายใต้ 
“เก่งและดี” ของคณะสะท้อนด้านใด 
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เกณฑก์ารประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 
 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุได้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 9 ข้อ ซึ่งสรุปผล
การด าเนินงานในแต่ละข้อได้ดังนี้ 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการหลักฐานอ้างอิง 

1  คณะใช้ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน ตาม
นโยบายและคู่มือการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
(เอกสารหมายเลข 9.1.1.1) และด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยมีคู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด มี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ก ากับดูแลและวาง
แผนการจัดท าประกันคุณภาพของคณะ (เอกสารหมายเลข 
9.1.1.2) รวมถึงคณะได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3) ที่มีประธาน เลขานุการ
และคณะท างานของแต่ละองค์ประกอบด าเนินการ โดยยึด
หลักการการท างานอย่างมีส่วนร่วม มีกลุ่มงานบริการวิจัยและ
สารสนเทศ ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกคณะ มีการวางแผนการด าเนินงานจัดท าประกัน
คุณภาพประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม (เอกสาร
หมายเลข 9.1.1.4) เพื่อให้การบริหารงาน การประสานงาน และ
การร่วมงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามระบบที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (เอกสาร
หมายเลข 9.1.1.5)  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน และ
ได้รับการตรวจประเมินทุกป ี

9.1.1.1  คู่มือการประเมิน
คุ ณ ภ า พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รอบการประเมินปี 2555 
9.1.1.2  ค าสั่งคณะฯ แต่งตั้ง 
( เ พิ่ ม เ ติ ม )  ผู้ บ ริ ห า ร คณะ
พลังงานฯ 
9.1.1.3 ค าสั่งคณะฯ แต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2555 
9.1.1.4  โครงการงานประกัน
คุณภาพการศึ กษา  รอบปี
ประเมิน ปี 2555 แผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ
ประกันคุณภาพ 
9.1.1.5  รายงานการประเมิน
ต น เ อ ง  ค ณ ะ พ ลั ง ง า น
สิ่ งแวดล้อมและวัสดุ  รอบปี
ประเมิน 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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2 ผู้บริหารสูงสุดของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ให้
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณบดี
ได้เสนอวิสัยทัศน์และระบุเป้าหมายของคุณภาพไว้เป้าหมายหนึ่ง
คือ “Total Quality Management (TQM) is a must” (เอกสาร
หมายเลข 9.1.2.1) และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพในทางปฏิบัติ 
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งอีเมล์แจ้งการด าเนินงาน การติดตามการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง การรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.2.2)  
กอปรกับเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มจธ.)  ที่น าหลักการของระบบการบริหารโดยรวม
เพื่อให้เกิดคุณภาพ (Total Quality Management, TQM) มา
ประยุกต์ ใช้ในระบบการบริหารของ มจธ. และในรอบประเมินปี 
2555 มหาวิทยาลัยยังได้มีนโยบายให้ทุกคณะจัดท าโครงร่าง
องค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ไว้ในรายงานการประเมินตนเองด้วย 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การพัฒนาบัณฑิต 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหารของคณะได้
ให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังจะเห็นได้
จาก การที่ คณบดีคณะพลังงานร่วมกับ ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ. ดร.วารุณี เตีย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ เข้า
ร่วมการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ซึ่งจัดโดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบของ มจธ.  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่
ตรงกันด้าน ลูกค้า หลักการบริหาร บทบาทหน้าที่ ความเข้าใจใน
คุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ที่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานคาดหวัง และเห็นความ ส าคัญของการบริหารให้เกิด
คุณภาพตามแนวคิดหลักของ TQM (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
9.1.2.3) และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรม TQA 
Interview และ TQA Pre-Assessor ของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9.1.2.4) 
 นอกจากนี้เพื่อให้การประสานงานและการพัฒนาการ
ประกั นคุณภาพของคณะฯ  เป็ น ไปในทิ ศทาง เดี ย วกั บ
มหาวิทยาลัย คณบดียังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะท างาน

9.1.2.1  เอกสารการน าเสนอ 
รายงานผลการด า เนินงาน 
ประจ าปี งบประมาณ 2555 
(ผลงาน 12 เดือน:ต.ค.54-ก.ย.
55) คณะพลังงานฯ มจธ.  
(หน้า 5) 
9.1.2.2 ตัวอย่าง E-mail แจ้ง
การด าเนินงาน การติดตามการ 
ด าเนินงาน, รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (ครั้งที่ 5-56 วาระที่1   
หน้า 2 และวาระท่ี 4.6 หน้า12 
ครั้งที่ 6/56, ครั้งที่ 6-56 วาระ
ที่ 4.8 หน้า 18) 
9.1.2.3 เอกสารและข่าวการ
เข้าร่วมอบรมโครงการ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร” 
9.1.2.4 บันทึกแจ้งผ่านการ
ทดสอบและขอเข้าร่วมอบรม  
TQA ต่อเนื่อง 
9.1.2.5 เอกสารแสดงการเสนอ
ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน
ประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม
ประกันคุณภาพ 
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ประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรม หรือการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วย (เอกสารหมายเลข 9.1.2.5)  

3            คณะพลังงานฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของคณะ โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
พลังงานฯ ครั้งที่ 3/2554 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2554 รวมถึงได้
เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่ สมศ. และ มจธ. 
ก าหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.3.1) ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมการคณะพลังงานฯ ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2554 โดย อัตลักษณ์ของคณะ (ดูที่ผู้เรียน) คือ “บัณฑิต
ที่มีคุณภาพระดับสากล (ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ) ” 
(เอกสารหมายเลข 9.1.3.2) ซึ่งตัวบ่งชี้อัตลักษณ์นี้ได้ก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ไวอ้ย่างชัดเจน 

9.1.3.1 รายงานการประชุม
คณะฯ ครั้งที่ 3/54 วาระที่ 4.5  
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา และหนังสือแจ้ง   
อัตลักษณ์ของคณะฯ เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
9.1.3.2 รายงานประชุมคณะฯ 
ครั้ งที่  4/2554: วาระตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4          คณะพลังงานฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแผนงาน แนวปฏิบัติและก าหนดการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1)  มีการควบคุม
ติดตามการด าเนินงาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ผ่าน
ทางอีเมล์/ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.2)  มีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าปี ตามตัว
บ่งชี้และเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนด
ใน CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3)  มี
คณะกรรมการตรวจรายงานประเมิน SAR ภายในระดับคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.4)  มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะและมหาวิทยาลัยตามก าหนด (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.5) มีการน าผลประเมินไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.4.6) 

9 .1 .4 .1   ก าหนดกิ จกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบ
ปี ป ร ะ เ มิ น  2 5 5 5  ข อ ง
มหาวิทยาลัยและของคณะ  
9.1.4.2  ตัวอย่าง E-mail แจ้ง
การด าเนินงาน การติดตามการ 
ด าเนินงาน, รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (ครั้งที่ 5-56 วาระที่1   
หน้า 2 และวาระท่ี 4.6 หน้า12 
ครั้งที่ 6/56, ครั้งที่ 6-56 วาระ
ที่ 4.8 หน้า 18) 
9 .1 .4 .3  การประชุม จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
รอบปีการประเมิน 2555 พร้อม
ภาพข่าว 
9.1.4.4ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะปี 2555 และ
องค์ประกอบที่รับผิดชอบ 
9.1.4.5 รายงานการประชุม
คณะครั้งท่ี 5/56 วาระที่ 1(หน้า 
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2 ) รายงานผลการประ เ มิน
ตนเองต่อกรรมการประจ าคณะ 
และบันทึกส่งรายงานประกัน
คุณภาพต่อมหาวิทยาลัยฯ 
9.1.4.6  แผนพัฒนา/ปรับปรุง
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ เป็น
จุดอ่อน 

5          คณะพลังงานฯ ได้น าผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาใช้ประกอบการปรับกลยุทธ์ และปรับ
กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประเมินท่ีเสนอแนะให้พัฒนาในทุกตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้น ารายงานแนวทางการพัฒนาของ
คณะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ และจัดส่งแผนพัฒนา
ฯ ให้แก่งานประกันคุณภาพฯ มจธ. (ตามรายงานการประชุม
กรรมการคณะครั้งท่ี 6/2556  วาระที่ 4.8 หน้า 18-22) 
จากแผนพัฒนาปรับปรุง ส่งผลให้คณะมีการพัฒนาการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชึ้ของแผนกลยุทธ์ในทั้ง 4 องค์ประกอบที่ปรากฏตาม
แผน  คือ องค์ประกอบที่ 2, 3, 6 และ 7  โดยองค์ประกอบที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คณะกรรมการประเมินเสนอให้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน ในปี 2555 คณะจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และจัดท าสรุปข้อมูลการพัฒนา พร้อมแบบส ารวจและการ
วิเคราะห์ข้อมูลขึ้น (เอกสารหมายเลข 9.1.5.1),  องค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 คณะมีการน าผลการประเมินไปพัฒนาการ
ด าเนินงาน โดย 1.จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาขึ้น
ใหม่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6.1 เอกสารสรุปประเมินผลให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต)  2.ท าการ
วิเคราะห์และประเมินผลแบบสอบถาม รวมไปถึงวิธีการกระจาย
และการรวบรวมแบบสอบถามให้ครบถ้วนและทั่วถึงจึงส่งผลให้มี
ผู้ ต อบแบบสอบถามและคะแนนการประ เ มิ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6.2 เอกสารสรุปประเมินผลความ
พึงพอใจด้านการให้บริการการศึกษา และการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสาร) 3. มีการประชุมสรุปผลการประเมินและน าผลไป

9.1.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะพลังงานและเอกสารการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
9 . 1 . 5 . 2  เ อกสารส รุปการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น
องค์ประกอบที่ 6 
9.1.5.3 สรุปผลประเมินและ
แบบประเมินการบูรณาการ 
องค์ประกอบที่ 6 
9.1.5.4 แผนบริหารความเสี่ยง 
ปี  2556  และรายงานการ
ติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงปี 2555 
9.1.5.5 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
5-2556 (วาระที่ 4.6 หน้า 12) 
3 . 1 . 6 . 1  เ อ ก ส า ร ส รุ ป
ประเมินผลให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิต 
3 . 1 . 6 . 2  เ อ ก ส า ร ส รุ ป
ประเมินผลความพึงพอใจด้าน
การให้บริการการศึกษา และ
การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 
3.1.7.1 สรุปการประชุมย่อย
องค์ประกอบที่ 3 
3.1.7.2 แผนพัฒนาด าเนินงาน
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ปรับปรุงในปีต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7.1 และ 
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7.2) , องค์ประกอบที่ 6 เกณฑ์ที่ 5 
คณะกรรมการประเมินเสนอให้มีการสรุปผลประเมินการเยี่ยมชม
ดูงาน และปรับแบบสอบถามให้มีข้อค าถามด้านการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ซึ่งคณะท างานองค์ประกอบ
6 ได้น าเข้าที่ประชุมประจ าปี (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2)  เพื่อ
พิจารณาแบบประเมินปลายเปิดที่จัดท าขึ้นใหม่ ให้มีค าถามที่
สามารถประเมินด้านบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน พร้อมทั้งให้คณะท างานฯ จัดท าสรุปผลประเมินเพิ่มเติม
เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมในปัจจุบันและการวางแผนพัฒนาในปี
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 9.1.5.3) องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.4 
ระบบบริหารความเสี่ยง คณะควรติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะก าหนดให้ครบทุก
ด้าน ซึ่งในปี 2555 คณะมีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยง ดังนี ้
1.ด้านการบริหารงานวิจัยที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เสนอ
ให้ด าเนินกิจกรรม  เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติไม่ได้มาจากบุคลากรส่วนใหญ่ในคณะฯ  
ควรแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
- ระยะสั้น ควรหาหรือตั้งงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จากบางส่วนของเงิน 
FTERO หรือเงินเพิ่มสมรรถนะประจ าปีของคณะ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพบทความวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับ
ที่สูงขึ้น  
- ระยะยาว การรับอาจารย์/นักวิจัย ใหม่เข้ามาควรมีการก าหนด
ผลงานว่า ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิ จัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ไว้ใน TOR ของทุกต าแหน่ง 
ซึ่งได้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2556 ตาม
ข้อเสนอของที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
2.ได้เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร โครงการจัดหา
บุคลากรทดแทนผู้เกษียณเนื่องจากบุคลากรในคณะเริ่มมีการ
ทยอยเกษียณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556  
3. ได้เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่องลิฟท ์

ด้านการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 2556 
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(เอกสารหมายเลข 9.1.5.4 และ เอกสารหมายเลข 9.1.5.5)  

6             คณะพลังงานฯ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานตามเกณฑ์ สมศ. (เอกสาร
หมายเลข 9.1.6.1) ร่วมกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจ
ของหน่วยงานและผู้บริหาร หรือการประกันคุณภาพการศึกษาได้
ทั้ง 9 องค์ประกอบ เช่น ระบบบัญชีสามมิติ (Axapta), ระบบ 
KISS ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย  และเว็บไซด์งานประกัน
คุณภาพของ มจธ. สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานการประกัน
คุณภาพจากภายนอกได้ เช่น สกอ. สมศ. และระบบ CHE QA 
Online เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและประเมินผลตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ. (เอกสารหมายเลข 9.1.6.2)   

9.1.6.1 เอกสาร ปชส.ให้เข้าใช้
ระบบฐานข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานประกันคุณภาพ
พร้อมภาพฐานข้อมูล 
9.1.6.2 ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ (Intra Portal) 
ระบบ Axapta, ระบบ KISS, 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 
ระบบ CHE QA Online และ
เว็บไซด์งานประกันคุณภาพ 
มจธ. 

7 โปรดปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็น ปี 55  
          คณะพลังงานฯ ได้มีการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

- ในส่วนของนักศึกษา  มีการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการทางการศึกษา และประเมินผลการสอน (เอกสาร
หมายเลข 9.1.7.1)  

- ในส่วนของกรรมการประจ าคณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ร่วมระดมสมอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
ข้อมูลป้อนกลับ ในการประชุมคณะกรรมการคณะ (เอกสาร
หมายเลข 9.1.7.2) 
 - ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต  มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะได้ส่ง
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือผู้ใช้บัณฑิต และเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.3) 

- ในส่วนของผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะฯ ซึ่งมีพันธ
กิจหนึ่งที่ เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการกับหน่วยงาน หรือ
บุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ที่ผ่าน สวท. ได้
ให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยให้ผู้ใช้บริการด้านการทดสอบ/การบริการ

9 . 1 . 7 . 1  ตั ว อ ย่ า ง ผ ล ก า ร
ประเมินการสอนของอาจารย์ 
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
การศึกษา โดยนักศึกษา  
9.1.7.2 วาระระดมสมอง ใน
การประชุมคณะกรรมการคณะ
ร่วมกับกรรมการคณะที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
9.1.7.3 แบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ส าหรับผู้บังคับบัญชาที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาคณะ
พลังงานและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
9.1.7.4 แบบส ารวจความพึง
พอใจ ของผู้ใช้บริการวิชาการ
ด้านการทดสอบ การวิเคราะห์ 
การสอบเทียบ และผลประเมิน 
9.1.7.5 ผลประเมินผู้ใช้บริการ
วิชาการด้านการอบรม/ประชุม
วิชาการ  
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วิชาการของคณะฯ ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) รวมถึงผู้ใช้บริการอบรม/ประชุม
วิชาการ ให้ข้อมูลในแบบสอบถามการเข้าร่วม (เอกสารหมายเลข 
9.1.7.5)  เพื่อน ามาปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ 

8  คณะพลังงานฯ มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี 2554 และมี
กิจกรรมร่วมกันกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีและคณะอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหา 
วิทยาลัยรามค าแหง สจล. โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2555 เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ท่ีเป็น Best Practice และการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 
9.1.8.1), การเข้าร่วมสัมมนา “บทบาทของบุคลากรสายสนับ 
สนุนในการจัดสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานและการจัดอันดับใน
ระดับนานาชาติ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
และการพัฒนาการจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ 
เพื่อส่งเข้ารับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 
9.1.8.2) นอกจากนี้ ยังได้ส่งนักศึกษาจากสโมสรบัณฑิตศึกษา
คณะพลังงานฯ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility, USR) 
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ใน
การรับผิดชอบต่อสังคม และเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแลก 
เปลี่ยนความรู้กับเครือข่าย (เอกสารหมายเลข 9.1.8.3)    

9.1.8.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมกิจกรรมเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพกับเครือข่ายประกัน
คุณภาพและรูปภาพประกอบ 
9.1.8.2 การสัมมนา “บทบาท
ของบุคลากรสายสนับ สนุนใน
การ จัดสารสนเทศเพื่ อการ
พัฒนางานและการจัดอันดับใน
ระดับนานาชาติ” 
9.1.8.3  ส่งนักศึกษาสโมสร
บัณฑิตเข้าร่วมประชุมพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย 
 

9           คณะพลังงานฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน รอบการประเมินปี 2553-2554 ได้ระบุ
ไว้ในรายงานผลประเมิน ว่าคณะพลังงานฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรม ด้านการวิจัยที่มีกระบวนการคุณภาพเป็นไปตาม
ระบบ PDCA (เอกสารหมายเลข 9.1.9.1) ซึ่งส่งผลให้คณะ
พลังงานได้รับรางวัลคุณภาพทั้งด้านบุคคลและผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยคณะพลังงานฯ ได้รับเกียรติบัตรจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย มอบให้แก่คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ เมื่อ  14 มี.ค. 56 ให้ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดี
เยี่ยม)ในสาขาพลังงาน/การจัดการพลังงาน จากการประเมิน

9 . 1 . 9 . 1   ร ายง านผลกา ร
ประเ มินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะพลังงาน: ส่วนที่ 6
ปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (หน้า20) 
9.1.9.2 เกียรติบัตรและคะแนน
ประเมินสาขาพลังงาน/การจัด
การพลังงาน 
9.1.9.3 ประกาศโครงการ “การ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย:  พัฒนา
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คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 (เอกสาร
หมายเลข 9.1.9.2) และเนื่องจากบริบทของคณะเป็นคณะวิจัย ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รับมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าคณะท างาน ท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศ ใน โครงการ 
“การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย:  พัฒนา
เกณฑ์และมาตรฐานส าหรับวารสารวิชาการและวารสารวิชาการ
ไทยรับใช้สังคมไทย” (เอกสารหมายเลข 9.1.9.3) เพื่อพัฒนา 
คุณภาพวารสารวิชาการไทย พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
วารสารวิชาการไทยรับใช้สังคมไทย และพัฒนาเกณฑ์และ
มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ยังได้จัดท า Model ขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดอบรม/สัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานวิจัย การติดตามและ
ประเมินผล และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ในโครงการส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัย ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น าไปใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น  และสอดคล้องกับหลักการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสรุปภาพรวมจาก
โครงการนี้ ในระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน (ส.ค. 54 – มี.ค.56) จึงท า
ให้  มทร.  ล้านนามีจ านวนบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 44 บทความ และระดับนานาชาติ 7 
บทความ (เอกสารหมายเลข 9.1.9.4) 

เกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
วารสารวิชาการและวารสาร 
วิชาการไทยรับใช้สังคมไทย”  
9.1.9.4 รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัย มทร.ล้านนา 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 9 ข้อ   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
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 คณะพลังงานฯ มีการประเมินคุณภาพ โดยจัดท าข้อมูลการรายงานผลและการน าเสนอดัชนีชี้วัด
สมรรถนะ (KPIs) เพื่อเสนอผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากบริบทของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่ เป็นคณะวิจัย ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
บุคลากรของคณะจึงได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหลักของรัฐ ให้จัดท า/ติดตามนโยบาย และด าเนินการ
พัฒนามาตรฐานและเกณฑค์ุณภาพในระดับประเทศ 
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บทที่ 3 
ส่วนสรปุ 

 

3.1 ตารางบันทึกคะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ ของ สกอ. 

3.2 ตารางบันทึกคะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ ของ สมศ. 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5 ข้อ 2.00

35.00

39.00

17.00

39.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.8 3 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 5 ข้อ 5.00

55697133.62

39.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 4 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 9.1 8 ข้อ 4.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.33

4 คะแนน

4 ข้อ (1,2,7,8)

5 ข้อ (1-5)

3 ข้อ (1,2,3)

6 ข้อ (1-6)

6 ข้อ (1-6)

 6 ข้อ (1,2,3,5,6,7)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (1-5)

8 ข้อ (1,2,3,4,6,7,8,9)

5 ข้อ (1,2,3,4,6)

5 ข้อ (1-5)

7 ข้อ (1-7)

6 ข้อ (1-6)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (2,3,4,5,6)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

5.0043.59

89.74

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

8 ข้อ (1-8)

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 5 คะแนน 1428131.62 5.00

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

4 คะแนน

4 ข้อ (1,3,5,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

User
Textbox
คะแนนประเมิน SAR 2555 หลังยื่นรายงานทักท้วง



ตัวต้ัง / ตัวหาร ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 2 3.51 - 4.14 บรรลุเป้าหมาย 4.14

ตัวบ่งชี้ที่ 3 รอ้ยละ 30 65.50/102 * 100 64.22 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4 รอ้ยละ 90 6.25/5  * 100 125 บรรลุเป้าหมาย 5.00

4.71

ตัวบ่งชี้ที่ 5 รอ้ยละ 20 39.5/39 * 100 25.32 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 6 รอ้ยละ 20 6/39 * 100 23.08 บรรลุเป้าหมาย 3.85

ตัวบ่งชี้ที่ 7 รอ้ยละ 7 2/39 * 100 5.13 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2.56

3.80

ตัวบ่งชี้ที่ 8 รอ้ยละ 20 13/13 * 100 100 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 9 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 10 5 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 11 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00

4.50

4.46

ตัวบ่งชี้ที่ 12

ตัวบ่งชี้ที่ 13

ตัวบ่งชี้ที่ 14 4.5 244/37 6.59 บรรลุเป้าหมาย 5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 15

4.50คะแนนเฉล่ียรวมทกุตัวบ่งช้ี

ตารางคะแนนสรุปผลการประเมิน สมศ.

คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

ค่าเฉล่ียกลุ่มตัวบ่งช้ีพันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1 – 11)

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4 ข้อ (1,2,3,4)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย
ผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ด้านคุณภาพบัณฑิต

User
Textbox
 สรุปคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
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รายการเอกสารอ้างอิง 
 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.1.1.1  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2549-2563 
1.1.2.1  บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.2.2  รายงานการจัดประชุม Kick-off ระดมสมอง เพื่อสร้างความเข้มแข้งทางวิชาการและการบริหาร 
1.1.3.1  ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดท ายุทธศาสตร์คณะฯ กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 (พ.ศ.2549-2563) 
1.1.5.1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2555,แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน, 
 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนโปรมแกรมการศึกษา,แบบเสนอขอขยายเวลาการศึกษา  
 และแบบฟอร์มประกอบการประเมินผลความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษา 
1.1.5.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารปูเล่มต้นฉบบัวิทยานิพนธ์ 
1.1.5.3  โครงการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ คณะพลังงาน 
 สิ่งแวดล้อมและวสัดุ ปีการศึกษา 2555 
1.1.5.4  ประกาศทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ (ฉบบัท่ี 4) 
1.1.5.5  หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดท าบทความวจิัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ.2553 
1.1.6.1  รายงานการประชุมประสานบริหาร 
1.1.6.2  รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงบประมาณปี 2555 (ผลงาน 6 เดือน ต.ค.54-ม.ีค.55) และ 
 (ผลงาน 12 เดือน ต.ค.54- ก.ย.55) 
1.1.7.1  รายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555  
1.1.7.2  รายงานการประชุมประสานบริหาร วันท่ี 18 ธ.ค.55และ 5 ก.พ.56 
1.1.7.3  Presentation งานสัมมนาประจ าปีของคณะฯ วันท่ี 8 ส.ค.55  
1.1.7.4  แนวทางการดูแลและควบคุมวทิยานิพนธ์หรือโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษาภายใต้การ 
 ควบคุมดูแลของอาจารยใ์กล้เกษียณ 
1.1.7.5  บันทึกข้อความเรื่องเพิ่มคณาจารย์ในโครงการวิทยานิพนธข์องนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
1.1.7.6  เอกสารโครงการ KMUTT Energy Forum  http://energyforum.kmutt.ac.th/download.php  
 ระยะเวลาจดังาน ส.ค.55- เม.ย.56 จ านวน 6 ครั้ง 
1.1.8.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

 
องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.1.1.1  ประกาศการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตาม TQF 
2.1.1.2   คู่มือการเสนอหลักสูตรใหม่  ปรับปรุง 
2.1.1.3   แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
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2.1.1.4   ข้อมูลหลักสูตรจาก website ของคณะ 
2.1.1.5   ข้อมูลอนุมัติหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 
2.1.1.6   หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 11 หลักสูตร 
2.1.1.7   อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
2.1.3.1   ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2.1.3.2   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
2.1.3.3   มคอ.3 
2.1.3.4   มคอ.5 
2.1.3.5   มคอ.7 
2.1.4.1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน TQF 
2.1.4.2   บันทึกข้อความส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน TQF 
2.1.4.3   ใบเซ็นชื่อจัดประชุมคณะท างาาน TQF 
2.1.4.4   รายงานการประชุมคณะท างาน TQF 
2.1.4.5   กรอบระยะเวลาการท า TQF 
2.1.4.6   ติดตาม  มคอ.5,7 
2.1.4.7   ติดตามงาน  มคอ.5 
2.1.4.8   บันทึกข้อความส่ง  มคอ.7 
2.1.5.1   บันทึกข้อความเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

2.1.5.2   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง 12 หลักสูตร 

2.1.5.3   รายงานการประชุมสายวิชา 

2.1.5.4   แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2.1.7.1   สรุปจ านวนหลักสูตรคณะ 
2.1.8.1  ใบรายงานผลหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.2.1.1   สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์คณะพลังงานฯ  2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2.3.1.1   จ านวนและสัดส่วนอาจารย์คณะพลังงานฯ ปี  2555 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4.1.1   แผนพัฒนาบุคลากรคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
2.4.1.2   การวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความส าคัญและต้องการท าอย่างเร่งด่วน 
2.4.1.3   บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2.4.2.1   Training Road  Map ของ มหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ประจ าปี 2555 
  

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    KMUTT 196 

 

2.4.2.2    แผนพัฒนาบุคลากร มจธ. ปี 2555 
2.4.2.3   แผนพัฒนาบุคลากร มจธ. ปี 2556 
2.4.2.4   กรอบคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีพึงประสงค์ของ มจธ. 
2.4.2.5   ก าหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ 
2.4.2.6   เชิญชวนร่วมอบรมเทคนิคและประเมินผลการสอน 
2.4.2.7  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส ารวจความต้องการอบรม Active  Learning 
2.4.2.8   mail ตอบร่วมอบรม  Active  Learning 
2.4.2.9   ขออนุมัติจัดอบรมบุคลากรด้านการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
2.4.2.10   อบรมการวัดและประเมินผล 
2.4.2.11   แบบส ารวจความคิดเห็นการอบรม facilitator 
2.4.2.12   อบรมประกันคุณภาพ สายสนับสนุนและอาจารย์ 
2.4.2.13   อบรมภาษาอังกฤษ 
2.4.2.14   เอกสารคู่มือพนักงาน 
2.4.2.15   ตัวอย่างรายงานการศึกษา  ฝึกอบรมของอาจารย์ 
2.4.2.16   ค าสั่งมหาวิทยาลัยให้ข้าราชการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
2.4.2.17   แบบขออนุมัติเข้าร่วม  อบรมประชุมสายสนับสนุน 
2.4.2.18   แบบสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
2.4.2.19   การจัดท าข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติราชการ 
2.4.2.20   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4.3.1  ประเภท พนง. ลูกจ้างและสวัสดิการ 
2.4.3.2   ระเบียบสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
2.4.3.3   ระบบเวปไซต์ มจธ. การตรวจสอบสวัสดิการบุคลากร 
2.4.3.4   บันทึกข้อความตรวจสุขภาพประจ าปี 2555 
2.4.3.5   การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
2.4.3.6   เว็บไซต์งานสุขภาพ มจธ. 
2.4.3.7   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายตรง 
2.4.3.8   รายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
2.4.3.9   โครงการงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 
2.4.3.10   ภาพถ่ายงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2556 
2.4.3.11   เอกสารโครงการจัดงาน Seem Day 
2.4.4.1   รายงานการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมฯ_อ.สิริพรวันที่ 24-27 ธ.ค.2555 
2.4.4.2   รายงานการประชุม_สกว_วันท่ี_27 ส.ค. 2555.-สิริพร 
2.4.4.3   ขอส่งภาระงานในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.4.4.4   Active Learning คณะพลังงานฯ 
2.4.4.5   อบรม  Surface  Water  Pollution  Management 
2.4.4.6   Water Pollution2Case Study 
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2.4.4.7   outline EEV621 water quality 
2.4.4.8   outline วิชา EEV 642 Env Quality Management 
2.4.4.9   แบบฟอร์มการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2.4.5.1  หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร 
2.4.5.2   จรรยาบรรณข้าราชการ 
2.4.5.3   จรรยาบรรณพนักงาน 
2.4.5.4   ประชาสัมพันธ์การห้ามคัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
2.4.5.5.  เอกสารเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยาย กฎหมาย vs จรรยาบรรณ 
2.4.5.6   บรรยายหัวข้อจริยธรรมการวิจัย 
2.4.5.7   สรุปการประเมินผลบรรยายจรรยาบรรณนักวิจัย_และการใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัย  
            ของศูนย์ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา 
2.4.5.8   เอกสารประชาสัมพันธ์อบรมโครงการเขียนวิทยานิพนธ์ 
2.4.5.9   ก าหนดการอบรมการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยปี  2555 
2.4.5.10   บันทึกข้อความเชิญอบรมAttend-TurnItIn 
2.4.5.11   รูปถ่ายการบรรยายจรรยาบรรณนักวิจัย 
2.4.5.12   ตัวอย่างการน า TurnItIn มาใช้ 
2.4.6.1  รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ประจ าปี 2555 
2.4.6.2   บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจ าปี 
2.4.6.3   สัมมนาประจ าปีคณะ 
2.4.6.4   รูปถ่ายงานสัมมนาประจ าปีคณะฯ 
2.4.6.5   จดหมายเชิญเข้าร่วมสนทนาพาที 
2.4.6.6   สรุปการสนทนาพาที 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.1.3.3   มคอ.3 
2.6.1.1  โครงการปฐมนิเทศปี 2555 
2.6.1.2   เอกสารเผยแพร่ข้อแนะน าเก่ียวกับบริการการศึกษา 
2.6.1.3   คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบ บ.1 
2.6.1.4   คณะอนุกรรมการพิจารณารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
2.6.1.5   โครงการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ปี  2555 
2.6.1.6   เอกสารการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย 
2.6.1.7  เอกสารบรรยายแนวทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติ 
2.6.3.1   ค าอธิบายรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ 
2.6.3.2   บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดูงานนอกสถานท่ีพลังงาน (1) 
2.6.3.3   บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดูงานนอกสถานท่ีพลังงาน (2) 
2.6.3.4   โครงการทัศนศึกษา บริษัท ทีพีไอ โพลีน  การจัดการฯ 1 
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2.6.3.5   โครงการทัศนศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ การจัดการฯ 2 
2.6.3.6   ข่าวและรูปภาพการเยี่ยมชมโรงงานสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
2.6.3.7   เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ าบางเขน  สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2.6.3.8   นักศึกษาสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพเยี่ยมชมโรงงาน 
2.6.3.9   ส่ง นศ ไปท าวิจัยต่างประเทศ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
2.6.3.10   จดหมายตอบรับ นศ.ไปท าวิจัยต่างประเทศ  สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2.6.3.11   เข้าร่วมสัมมนา  Steel's reability 
2.6.3.12   โครงการบรรยายพิเศษ Project Finance Structure,Source of Project Finance, 

   Financial Modeling&Project 
2.6.4.1   จดหมายเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน 
2.6.4.2   สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.6.4.3   ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง 
2.6.4.4   จดหมายขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตร 
2.6.4.5   รายชื่อผู้เข้าประชุมและรายงานประชุมการจัดท าหลักสูตรใหม่  
2.6.4.6   CV กรรมการร่างหลักสูตร 
2.6.4.7   โครงการเปิดหลักสูตรใหม่+รายชื่อผู้พิจารณาหลักสูตร 
2.6.5.1  โครงการพัฒนาเครื่องมือค านวณ Carbon footprint 
2.6.5.2   สัญญาโครงการการพัฒนาเครื่องมือค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
2.6.5.3   outline วิชา EEV 642 Env Quality Management_3 
2.6.7.1   ปรับปรุงการสอนวิชา EEV605 
2.6.7.2   ปรับปรุงการเรียนการสอน seminar EMM 601 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.4.5.5   เอกสารเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยาย กฎหมายกับจรรยาบรรณ 
2.4.5.6   บรรยายหัวข้อจริยธรรมการวิจัย 
2.4.5.8   เอกสารประชาสัมพันธ์อบรมโครงการเขียนวิทยานิพนธ์ 
2.4.5.9   ก าหนดการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย 2555 
2.6.1.2   เอกสารเผยแพร่ข้อแนะน าเก่ียวกับบริการการศึกษา 
2.6.1.7   เอกสารบรรยายแนวทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติ 
2.6.3.9   ส่ง นศ ไปท าวิจัยต่างประเทศ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
2.6.3.10  จดหมายตอบรับ นศ.ไปท าวิจัยต่างประเทศ 
2.7.1.1   แบบสอบถามความต้องการใช้บัณฑิต 
2.7.1.2   แบบสอบถามผู้ประกอบการหลักสูตร_ESCO 
2.7.2.1   สรุปแบบสอบถามหลักสูตรการจัดการพลังงาน 
2.7.3.1   แบบฟอร์มการขอใช้ห้องพัก นศ.ปริญญาเอก 
2.7.3.2   เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัยจาก สวท. 
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2.7.3.3   ประกาศรับสมัคร ทุนปริญญาโทแรกเข้า 
2.7.3.4   วาระการประชุมเรื่องทุนการศึกษา 
2.7.3.5   สรุปทุนคณะ 1/ 2555 
2.7.3.6   แบบฟอร์มเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้นปี 2556 
2.7.4.1   ประกาศการตีพิมพ์ผลงานเพื่อขอส าเร็จการศึกษา ป.โท 
2.7.4.2   ประกาศการตีพิมพ์ผลงานเพื่อส าเร็จการศึกษา ป.เอก 
2.7.4.3   ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบทความวิจัย 
2.7.4.4   ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบทความวิจัย 
2.7.4.5   ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของ สวท. 
2.7.5.1   เอกสารงานพิธีไหว้ครู 2555 
2.7.5.2   ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย 
2.7.5.3   รายชื่อผู้เข้าอบรมการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
2.7.5.4   นักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นท่ี 10 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
2.1.3.3   มคอ.3 
2.1.3.4   มคอ.5 
2.7.5.1   เอกสารงานพิธีไหว้ครู 2555  
2.8.1.1   บัณฑิตท่ีมีคุณภาพของคณะพลังงานฯ 
2.8.1.2   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนคณะฯ 
2.8.2.1   ประกาศรับสมัครทุนแรกเข้า 
2.8.3.1   การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ  
2.8.3.2   เอกสารรายละเอียดการจัดงานสงกรานต์ ประจ าปี 2555 
 
ตัวบ่งชี้  สมศ.ที่  2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2-1.1   ผลประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกองแผนงาน มจธ.  
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
3-1.1   ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องให้ค่าตอบแทนบทความวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาโท-เอก 
3-1.2   รายงานสถานภาพบทความวจิัย และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความของนักศึกษาปริญญาโท 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
4-1.1   รายงานสถานภาพบทความวจิัย และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความของนักศึกษาปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
14-1.1   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า   
14-1.2   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดประจ าปี 2555  
 

องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.1.1.1   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1.1.2.1   โครงการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์    
3.1.1.2.2   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3.1.1.3   ระเบียนประวัตนิักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
3.1.1.4   แบบฟอร์มโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
3.1.2.1   เอกสารตัวอย่างการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของคณะฯ  
3.1.2.2   เอกสารตัวอย่างแจ้งข่าวผ่านทางบอร์ดติดประกาศ 
3.1.2.3   เอกสารตัวอย่างการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทางอีเมล์/Facebook 
3.1.2.4   เอกสารเผยแพร่ข้อแนะน าเก่ียวกับการบริการการศึกษา 
3.1.3.1.1  โครงการบรรยายพิเศษ Project Finance Structure,Source of Project Finance, 
 Financial Modeling&Project  
3.1.3.1.2   สัมมนา KMUTT Energy Forum #4 
3.1.3.2   รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานโครงการ Visiting Professor 
3.1.3.3    เอกสารการตอบรับเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
3.1.3.4    เอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3.1.3.5   ข่าวกิจกรรมจากเวบ็ไซด์ของกลุ่มวิจัย P-PROF http://www.kmutt.ac.th /p-prof/ 
3.1.3.6  บทคัดย่องานประชุมวิชาการ 
3.1.4.1  ตัวอย่าง website กลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะพลังงานฯ       
3.1.4.2  เอกสารตัวอย่างการประชุมและการจัดสัมมนาท่ีคณะฯ จดั 
3.1.5.1    เอกสารตัวอย่างเว็บไซด์ของกลุ่มวิจัย P-PROF ท่ีมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน  
3.1.5.2   ภาพถ่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าเพื่อพัฒนางานวิจัยการอบแห้งขั้นสูง 
3.1.5.3   ภาพถ่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าเพื่อพัฒนางานวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ์แผ่นชีทพีวีซี  
3.1.5.4   เอกสารแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ โดยมีศิษย์เก่าร่วมงานวิจัย 
3.1.6.1    เอกสารสรุปประเมินผลให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
3.1.6.2   เอกสารสรุปประเมินผลความพึงพอใจด้านการใหบ้ริการการศึกษา และการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 
3.1.6.3   เอกสารสรุปประเมินผลการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3.1.6.4   เอกสารสรุปประเมินผลจัดสัมมนาการเสริมความรู้ 
3.1.6.5  เอกสารสรุปผลการประเมินเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3.1.7.1  สรุปการประชุมย่อยองค์ประกอบท่ี 3 
3.1.7.2 แผนพัฒนาด าเนนิงานด้านการให้บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
3.2.1.1  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และโครงการ การจัดกิจกรรม 
3.2.1.2  เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรบัณฑิตศึกษาฯ   
3.2.2.1  เอกสารและภาพถ่ายแสดงการให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 และติดประกาศภายในคณะฯ เป็นประจ า 
3.2.3.1  รายงานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานประจ าปีของคณะฯ Seem Day 2013  
3.2.3.2  โครงการการจัดกิจกรรม SEEM DAY 2013 และภาพข่าวการจัดกิจกรรม  
3.2.3.3  เล่มรายงานสรุปผลการจดักิจกรรมวันไหว้ครู 
3.2.3.4  ภาพกิจกรรมจากเวบ็ไซด์กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรปูพอลิเมอร์  
3.2.3.5  เอกสารโครงการรับน้องและ Big Cleaning Day ปี 2556    
3.2.4.1  ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสร้างเครือข่ายวิจัยรว่มกันระหว่างนักศึกษาของคณะฯ และสถาบันการศึกษาอื่น 
3.2.5.1  เอกสารสรุปผลการประเมินความส าเรจ็ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2.6.1  เอกสารการประชุมคณะท างานการประเมินการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

องค์ประกอบที่  4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.1.1.1   แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ฉบับท่ี 11 (2555-2559)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
  (แผนงานวิจัย) และแผนกลยทุธ์ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอ้มและวัสดุ 
4.1.1.2   แผนงบประมาณรายรับรายจ่ายส าหรับแผนงานวจิัยประจ าป ี2555คณะพลังงานฯ 
4.1.1.3   การประชุมระดมสมองเพื่อสรา้งความเข็มแข็งด้านวิชาการและการบริหารประจ าปี 2555 
4.1.1.4   กลไกการพัฒนางานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.1.1.5  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของคณะพลังงานฯ 
4.1.1.6  โครงสร้างคณะพลังงานและประกาศการแบ่งงานในส านักงานคณบดี  
4.1.1.7   รายงานผลการด าเนนิงานด้านวิจัย ประจ าปี 2555 
4.1.2.1   เอกสารโครงการวิจัยโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส : วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิต 
  ส าหรับวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง 
4.1.2.2   รายละเอียดรายวิชา MTT 655 Polymer Processingท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
4.1.2.3   ข่าวและรูปภาพการเยี่ยมชมโรงงาน 
4.1.2.4  สัญญาโครงการการพัฒนาเครื่องมือค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์องค์กร 
4.1.2.5  เอกสารประกอบการสอนวิชาEEV 642  Environment Quality Management 
4.1.2.6   ขออนุมัติจ้างนักศึกษาปริญญาโท/เอก เป็นนักวิจัย/ผู้ช่วยวจิยัโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
  (NRU)ในโครงการ ย่อย“การผลิตและขึน้รูปพอลิเมอร์” 
4.1.2.7   รายชื่อนักศึกษาและตารางการน าเสนอหัวข้อสัมมนา ปีการศึกษา 2555 
4.1.2.8   นักศึกษาปริญญาโท/เอก น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกลุ่มวิจัย 
4.1.2.9   นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยและได้รบัรางวลั 
  จากท่ีประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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4.1.3.1   สรุปการไปศึกษาดูงาน ประชมุ อบรม สัมมนา ของอาจารยน์ักวิจัย ปี 2555 
4.1.3.2   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น  
4.1.3.3  เอกสารประชาสัมพันธ ์และข่าวการจัดงาน SEEM Colloquiumครั้งท่ี 16 
4.1.3.4  ประกาศ Campaign2012: The year of 1 Man at least 1International Paper”  
4.1.3.5   คู่มือ/CDจรรยาบรรณนักวิจัย และ หนังสือหลักปฏบิัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 
4.1.3.6    จดหมายเชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัยฯ พร้อมภาพข่าวการบรรยาย 
  ให้แก่ อาจารย์ นักวจิัย 
4.1.3.7.   การบรรยาย เรื่อง ระเบียบวิธวีิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ให้แก่นักศึกษา 
4.1.3.8  ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย: ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต,ิ ทุนนักวิจัยแกนน า ทุนเมธีวจิัยอาวุโส 
  สกว.,ทุนจากกระทรวงพลังงานและ ทุนศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนาโน 
4.1.4.1   ประกาศทุนสนับสนุนการวจิัย ที่คณะจัดสรรงบประมาณให้แก่นักศึกษาปริญญาโทเพื่อท าวิจัย 
4.1.4.2   ประกาศทุนรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 
4.1.4.3   ประกาศคณะในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้จดัท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังปริญญาโท 
  และปริญญาเอกและสรุปเงินทีใ่ช้จ่ายในปี 55 
4.1.4.4  บันทึกอนุมัติวงเงิน 300,000 บาท และ E-mail แจ้งการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวิจัย  
  ให้คณาจารย์/นักวจิัยท่ีผลิตบทความวิจัยและน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ 
4.1.4.5   สรุปรายรับเงินวจิัยแหล่งทุนภายนอกคณะพลังงานปี 2555 จากศูนย์ส่งเสริมงานวจิัย 
  และทรัพย์สินทางปัญญา มจธ. 
4.1.5.1   สถานท่ี/ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.1.5.2  ส านักหอสมุด มจธ. 
4.1.5.3   ห้องบรรณสารสนเทศคณะฯ 
4.1.5.4   ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) เว็บไซด ์
  http://tci.trf.or.th 
4.1.5.5  ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและทรัพย์สินทางปัญญา, มจธ. 
4.1.5.6   ระบบ My Evaluation 
4.1.5.7   โปรแกรม EndNote : สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลงานวิจัยของคณะฯ  
4.1.5.8  ประตูระบบการด์และบัตรผ่านเข้า – ออกอาคาร เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อคนและทรัพย์สิน 
4.1.5.9  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
4.1.5.10  สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวจิัย  
4.1.5.11  การอบรมการใช้ระบบ ThaiJO 
4.1.5.12  สัมมนาวิชาการ “Atmospheric Depositon in East Asia 2012” 
4.1.5.13   ข่าวการเสวนาผลงานวจิัย “Cabonyx” ท่ีอาจารย์และนักศึกษาท าร่วมกับบริษัท วี พ ีวู๊ด  
4.1.5.14   การประชุมเครือข่ายวิชาการรว่มโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ป ี2555 
4.1.5.15  รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานโครงการ Visiting Professor 
4.1.5.16   การจัดสัมมนานอกสถานท่ีของกลุ่มวิจัย P-PROF 
4.1.5.17  ส่งนักศึกษาไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ 
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4.1.5.18   บันทึกขออนุมัติจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พร้อมภาพข่าว  
4.1.6.1   บันทึกสรุปรายรบัจากงานวิจัยจากเงินงบประมาณ และแหล่งทุนภายนอก รวมท้ังเงินทุนการศึกษาป ี2555 
4.1.6.2   รายงานสถานภาพการใชจ้่ายเงิน ปี  2555  
4.1.6.3   การติดตามประเมินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพอลิเมอร์ 
4.1.6.4   การติดตามประเมินผลส านักหอสมุด 
4.1.6.5  การติดตามประเมินระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.1.6.6  สรปุและประเมินผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการและการบรรยายพเิศษของ Visiting Professor 
4.1.7.1  รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งท่ี 9/55 วาระท่ี 4.10 (หน้า7-8)การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน 
  วารสารวิชาการนานาชาติ เพือ่ขอส าเร็จการศึกษา   
4.1.7.2  แบบฟอร์มเสนอชื่อวารสารวิชาการนานาชาติท่ีจะส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อพจิารณาขอ 
  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะพลังงานฯ(แบบ กว.2)4.1.7.3 _มติสภาวิชาการเก่ียวกับ  
  Beall's listof Predatory, Open Access Publisher 
4.1.7.4  รายงานประชุมกรรมการคณะครั้งท่ี12/55 วาระท่ี 4.7 (หน้า 10) ให้ปรับประกาศคณะพลังงานฯ 
  เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ 2555 
4.1.7.5   ประกาศคณะพลังงานเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ พ.ศ. 2556 
4.1.7.6   จดหมายแจ้งการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ 
4.1.7.7.   ภาพข่าว การบรรยายพิเศษ โดย ศ.ณรงค์ฤทธิ์ 
4.1.7.8   สรุปผลประเมินการจัดประชุมวารสารวิชาการไทยครั้งท่ี 7 
4.1.7.9   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) 
4.1.7.10  คู่มือ “การน าวารสารไทยเข้าสูร่ะบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO” 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.2.1.1   เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานตีพิมพ์ของคณะพลังงานฯ และกลุ่มวิจัย 
4.2.1.2   หนังสือน าส่ง CDE-book รวมบทความวิจยัของคณะเผยแพร่ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือให้ทุนสนับสนนุ 
4.2.1.3   ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดท าบทความวจิัยของ 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
4.2.1.4   หนังสือ/CD รวมบทความวจิัย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประจ าป ี2555 
4.2.2.1   กลไกการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.2.2.2   การจัดเก็บข้อมูลผลงานวจิัยของคณะโดยใช้โปรแกรม EndNote  
4.2.2.3   การประชุมคณะท างานส่งเสริมการวจิัยเพื่อก าหนดองค์ความรูท่ี้ควรเผยแพรห่รือท่ีมีผลกระทบต่อสังคม 
4.2.3.1   ตัวอย่างการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มวิจัย 
4.2.3.2   ตัวอย่างการเขียนองค์ความรู้จากงานวิจัยลงในหนังสือพิมพ์ Blog 
4.2.3.3   คู่มือฟื้นฟูอุปกรณ์และมาตรการประหยดัพลังงานในโรงงานและอาคารท่ีประสบอุทกภัย  
  และจดหมายข่าว EnCon Lab 
4.2.3.4   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านการจดักิจกรรมโครงการให้แก่สาธารณชน/ประชาคมภายนอก 
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4.2.3.5   โครงการ KMUTT Energy Forumการน าเสนอความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและ 
  สิ่งแวดล้อมท้ังเชิงพัฒนาเทคโนโลยีและเชิงพัฒนานโยบายให้กับสังคม 
4.2.3.6  ภาพข่าวกิจกรรม Energy Forum  และเวบ็ไซด์ http://energyforum.kmutt.ac.th/download.php 
4.2.4.1   ผลจากการด าเนินโครงการ วจิัยท่ีน าไปใช้ประโยชนด์้านนโยบายในเชิงสาธารณะ 
4.2.4.2   ผลงานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ 
4.2.4.3   หลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม (ประกาศ 
  โครงการวิจัยและรายงานฉบบัสมบูรณ์ หน้า 3-34-หน้า 3-38) 
4.2.4.4   หลักฐานการน าผลงานวิจัยไปฝึกอบรมและถ่ายทอดสู่ชุมชน 
4.2.5.1  เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยของ มจธ. 
4.2.6.1   เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/rippc/dopatent.htmระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธบิัตร 
  และอนุสิทธบิัตร 
4.2.6.2   ผลงานวิจัยของคณะพลังงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 5ผลงาน 
4.2.6.3   รายชื่อผลงานวิจัยของคณะพลังงานฯ ที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบตัร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4.3.1.1  จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัยปีการศึกษา 2555คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด ุ
4.3.1.2  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกปีงบประมาณ 2555 คณะพลังงานฯ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
5-1.1 สถิติจ านวนเงินวิจัยและบทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  
 (เฉพาะท่ีเป็น Corresponding author) จากฐานข้อมูล ISI ต่อบุคลากรสายวิชาการเฉลี่ย 5 ปี  
 (พ.ศ. 2551-2555)  
5-1.2    List of Publications: SEEM ประจ าปี 2555 
5-1.3 จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัยประจ าป ีพ.ศ. 2555 
5-1.4 รายงานสถานภาพ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัยของอาจารย์และนักวจิัย 
 
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่  6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
6-1.1 รายงานภาพรวมระดับคณะตวับ่งชี้ท่ี 6 
6-1.2 ตารางสรุปจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 
6-1.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ ประกาศโครงการวิจัยท่ีน าผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
7-1.1    ตารางสรุปจ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ. 2555 
7-1.2  จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวชิาการ ต ารา หนังสือ) ท่ีมีคุณภาพ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
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องค์ประกอบที่  5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1.1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
5.1.1.2 แผนงานบริการวิชาการ (แผนงานปี 2555) 
5.1.1.3 เอกสารการขอใช้บริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.4 เอกสารการขอใช้บริการวิชาการภายในระดับคณะ 
5.1.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ  
5.1.1.6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1.1.7 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ พ.ศ.2548 
5.1.1.8 เอกสารประเมินการใช้บริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.9 เอกสารประเมินการใช้บริการวิชาการในระดับคณะฯ 
5.1.1.10 เอกสารแบบสอบถามผู้ให้บริการวิชาการในระดับคณะฯ 
5.1.2.1  งานบริการวิชาการทางด้านประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านอาคาร (1) 
5.1.2.2  งานบริการวิชาการทางด้านประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านอาคาร (2) 
5.1.2.3  มคอ.3 รายวิชา EEM 671 Energy Conservation for Building  
5.1.2.4  งานบริการวิชาการด้านการทดสอบความร้อนของวัสดุ (1) 
5.1.2.5  งานบริการวิชาการด้านการทดสอบความร้อนของวัสดุ (2) 
5.1.2.6  งานบริการวิชาการ “ท่ีปรึกษาจัดท าโครงการ ศึกษาวงกบและกรอบบานส าหรับประตูหน้าต่างเพื่อ 
 จัดท าร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และจัดท าร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ 
 พลังงานขั้นต่ าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
5.1.2.7  งานบริการวิชาการ “การวิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและสารกรดแห้ง” (1) 
5.1.2.8  งานบริการวิชาการ “การวิเคราะห์ตัวอย่างสารกรดเปียกและสารกรดแห้ง” (2) 
5.1.2.9  มคอ.3 รายวิชา EEV 644 Energy and Environment 
5.1.2.10 เอกสารแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการภายในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 (ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์นาโนอินทรีย์) 
5.1.2.11  มคอ.3 รายวิชา EN 601 Research Methodology 
5.1.2.12  งานบริการวิชาการ “การจัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” (1) 
5.1.2.13  งานบริการวิชาการ “การจัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” (2) 
5.1.2.14  งานบริการวิชาการ “การจัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” (3) 
5.1.2.15  งานบริการวิชาการ “การจัดฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” (4) 
5.1.2.16  มคอ.3 รายวิชา THT 642 Waste Heat Recovery 
5.1.2.17  งานบริการวิชาการ “การอบรมการจัดการพลังงาน” 
5.1.2.18  มคอ.3 รายวิชา EMM 631 Energy Policy 
5.1.2.19  งานบริการวิชาการ “การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงาน” 
5.1.3.1  งานวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ า” รุ่นท่ี 50 
5.1.3.2  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวแทนตา จันทร์วุ่น) 
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5.1.3.3 แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวนัฏฐนิชา ตระการจินดานนท์) 
5.1.3.4  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวชญานิศ เอ่ียมแก้ว) 
5.1.3.5  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวอัฎฐารจ ชาวชน) 
5.1.3.6  เอกสารงานวิจัยเรื่อง “Life Cycle Cost Analysis of Various Glazing” 
5.1.3.7  เอกสารงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เพื่อการประหยัดพลังงาน” 
5.1.3.8  เอกสารงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 
 ของกรอบบานหน้าต่าง” 
5.1.3.9  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวณัฎฐรมัณยา จันทราประภากุล) 
5.1.3.10  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาววธู คลองสัตย์) 
5.1.3.11  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวขัตติยา สุขประเสริฐ) 
5.1.3.12  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวภาวิณี วัตถุสินธุ) 
5.1.3.13  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาววราภรณ์ แสงเพชร) 
5.1.3.14  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวนิสากร มีจั่น) 
5.1.3.15  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวธีรนาถ พรหมสุวรรณ) 
5.1.3.16  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาว  
5.1.3.17  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นายกาญจน์ คุ้มทรัพย์) 
5.1.3.18  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (นางสาวภูษา ชานนท์เมือง) 
5.1.3.19  ข้อเสนอโครงการเพื่อจัดตั้ง นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 ด้านวัสดุนาโนไฮบริดส าหรับพลังงานทางเลือก  
5.1.4.1 ระบบอินทราเน็ต : ประเมินการสอนของอาจารย์  
5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 ในการด าเนินงานข้อท่ี 2 
5.1.4.3 ผลการประเมินผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
 และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในการด าเนินงานข้อท่ี 3 
5.1.4.4 รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ในการด าเนินงานข้อท่ี 3 
5.1.4.5 รายงานการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2555 
5.1.5.1 เอกสารการเข้าสู่โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มอก. 17025 
5.1.5.2 เอกสารโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนา มจธ. ฉบับท่ี 11 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.2.1.1  แบบส ารวจความต้องการจากการฝึกอบรม สัมมนา 
5.2.2.1 เอกสารการจัดสัมมนา KMUTT Energy forum จ านวน 6 ครั้ง 
5.2.2.2 เอกสารโครงการ 2B-KMUTT 
5.2.2.3 เอกสารให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของคณะฯ 
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5.2.2.4 เอกสารส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย สกว. ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อท างานวิจัย 
 แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม  
5.2.3.1    ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5.2.3.2    ผลส ารวจผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
5.2.3.3    สรุปผลการประเมินประโยชนแ์ละผลกระทบของการให้บริการวิชาการ 
5.2.4.1  ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
5.2.5.1     ภาพการประชุมกลุ่มวิจัย 
5.2.5.2     บทความลงวารสาร 
5.2.5.3     การจัดประชุมวิชาการ 
5.2.5.4     ภาพการเข้าเยี่ยมชมคณะฯของนักเรียนโครงการส่งเสริมพฒันาอัจฉริยภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
8-1.1    สรุปงานบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใชใ้นการพัฒนาการ 
   เรียนการสอนและการวิจัยของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
9-1.1   โครงการ การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด  
9-1.2   โครงการ การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด  
9-1.3   โครงการ การศึกาวิจัยกระบวนการการผลิตและสมบัติวัสดผุสมพอลิโอลิฟิน/เสน้ใย 
  ธรรมชาติ   
9-1.4   โครงการ สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับผลิตภัณฑ์ไม ้
  หน้าตัดกลวงจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ 
9-1.5   โครงการ การปรับปรุงสมบัตทิางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซีและผง 
         ขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์  
9-1.6   โครงการ วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตส าหรบัวัสดุเชิงประกอบ 
9-1.7   การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล  
9-1.8   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ สมศ. 9-1.6 
9-1.9   รายงานความก้าวหน้า โครงการ สมศ. 9-1.7  
9-2.1  ผลการด าเนินงานของโครงการ สมศ. 9-1.7 
9-4.1   โบว์ชัวร์ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม "Cabonyx" 
9-5.1   ผลประเมินมลูค่าโครงการวิจัยของบริษัทผู้ร่วมวิจัย (บริษัท วี.พี. วู๊ด จ ากัด) 
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องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.1.1  บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
6.1.1.2  สรุปแผนงบประมาณระยะปานกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
6.1.2.1  ข่าวการได้รับรางวัลและเอกสารโครงการการพัฒนามีดแกะลายส าหรบัเครื่องประดบัทอง 
6.1.2.2  เอกสารโครงการการพัฒนาส่วนผสมของลวดทองเหลืองส าหรับงานเชื่อมประกอบชิ้นสว่น 
6.1.2.3  เอกสารโครงการวิจัยชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6.1.2.4  รายงานสรุปการจัดกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.3.1  ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลังงานฯ  
6.1.3.2  ตัวอย่างอีเมล์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
6.1.4.1  เอกสารสรุปการประชุม “การประชุมสรุปผลการด าเนินงานการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรม 
 กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555”     
6.1.4.2  แบบประเมินผลความพึงพอใจ ทัศนคติ และประโยชน์ที่ไดร้ับจากการบรูณาการการเรียนการสอน 
 กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.4.3  เล่มรายงานสรุปการจดักิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
6.1.5.1  เอกสารสรุปการประชุม “การประชุมสรุปผลการด าเนินงานการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรม 
 กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555”     
6.1.5.2  แผนพัฒนา/ปรบัปรุงการด าเนนิงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม 
 และวสัดุ ประจ าปีการศึกษา 2556  
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.1.1  บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
6.1.1.2  เป้าหมายเชิงปริมาณและงบประมาณค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ 
 คณะพลังงาน (พ.ศ. 2555-2559) 
6.1.2.4  รายงานสรุปการจัดกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.3.1  ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลังงานฯ  
6.1.4.1  เอกสารสรุปการประชุม “การประชุมสรุปผลการด าเนินงานการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรม 
 กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555”     
6.1.4.2  แบบประเมินผลความพึงพอใจ ทัศนคติ และประโยชน์ที่ไดร้ับจากการบรูณาการการเรียนการสอน 
 กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.5.2  แผนพัฒนา/ปรบัปรุงการด าเนนิงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม 
 และวสัดุ ประจ าปีการศึกษา 2556  
10-2.1  เอกสารโครงการ KMUTT Energy Forum 
10-3.1  ตัวอย่างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะฯ จดัเป็นประจ าทุกปี 
10-4.1  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในคณะลดการใช้พลังงานท่ีไม่จ าเป็น 
10-4.2  การประชาสัมพันธด์้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านทาง website และปา้ยบริเวณรอบอาคารคณะฯ 
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10-4.3  เอกสารโครงการจัดสร้างและข่าวกิจกรรมเปิดห้องปรีดาวิบลูย์สวสัดิ์  
10-4.4  เอกสารโครงการ KMUTT Energy Forum 
10-5.1  ข่าวการได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศในการช่วยสนบัสนุนกิจกรรมหาวิทยาลัยสีเขียว  
 ของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย (EESH) 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
6.1.2.4  เล่มรายงานสรุปการจดักิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.3.1  ข่าวเผยแพรกิจกรรมต่อสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลังงานฯ  
11-2.1  เอกสารการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร 
11-2.2  การประชาสัมพันธ์การแยกขยะ  
11-2.3  ภาพการประดับตน้ไม้บริเวณสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร 
11-3.1  เอกสารปรับปรุงกันสาด และ  FIN อาคารคณะพลังงานฯ  
11-4.1  ภาพสถานที่ส าหรบัท ากิจกรรม 
11-5.1  สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะของผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะหรือเทียบเท่า 
7.1.1.1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ   
  พ.ศ. 2543 ข้อย่อยท่ี 10   
7.1.1.2   บทสรุปผู้บริหารแผนกลยุทธ์ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่รายงานในแผนกลยุทธ์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
7.1.1.3   แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
7.1.1.4   สรุปการจัดประชุมระดมสมองเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและบริหาร ประจ าปี 2555  
  พร้อมภาพข่าว ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa 
7.1.1.5   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 4.15 การปรับปรุงเงื่อนไขเกณฑ์การ 
  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
7.1.1.6   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 4.13 โครงการเปิดหลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. 2556 
7.1.1.7   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 วาระระดมสมอง  มาตรฐานการจัดสอบ 
  วิทยานิพนธ์เพื่อประกันคุณภาพของงาน 
7.1.1.8   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระท่ี 4.8 การเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการรองศาสตราจารย์ 
7.1.1.9   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระท่ี 4.9 การเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.1.1.10   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 12/2555 วาระท่ี 4.2 อนุมัติผลสอบประจ า 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 
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7.1.1.11   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 วาระท่ี 6.9 -6.11 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

7.1.1.12   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระท่ี 4.10 เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน 
  วารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
7.1.1.13   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 วาระท่ี 6.3 เรื่องการจัดสรรเงินเพิ่ม 
  สมรรถนะประจ าปี 2554  ให้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
7.1.1.14   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 วาระระดมสมอง เรื่องเกณฑ์ภาระงาน 
  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.1.15   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 วาระระดมสมอง เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ของนักศึกษาปริญญาเอก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.1.16   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 วาระท่ี 4.4 เรื่องหลักสูตร 
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Professional Energy Management 
7.1.1.17   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 วาระท่ี 4.4 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  
  Qualifying Examination 
7.1.1.18   แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
7.1.1.19   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.2.1   เอกสารแสดงฐานข้อมูลท่ีใช้ในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS 
7.1.2.2   รายงานการประชุมประจ าคณะปี 2555 
7.1.3.1   รายงานสรุปการประชุมประสานบริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
  (ตัวอย่าง วันอังคารท่ี 12 ก.พ. 2556) 
7.1.3.2   รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ ปี 2555 
7.1.3.3   ก าหนดการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  
  และครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 เมษายน 2556 
7.1.3.4    e-mail แจ้งเข้าดูผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานกลุ่มวิชาการ 
7.1.3.5    ภาพกิจกรรมสนทนาพาทีของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.3.6   รายงานการประชุมประจ าคณะฯป(ตัวอย่างการประชุมครั้งท่ี 3/2556) 
7.1.4.1   ค าสั่งคณะฯ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประเมินตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมินปี 2555)  
7.1.5.1    ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) 
7.1.5.2   ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจาณารูปเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 
7.1.6.1   รายงานสถานภาพรายจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน (ตัวอย่างเดือนพฤษภาคม 2556  
7.1.6.2   ตัวอย่างการจัดเวียนเอกสารทาง internet 
7.1.6.3   ข้อก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรท่ีส่งผลการปฏิบัติงานล่าช้า 
7.1.6.4   โครงสร้างบริหารงานของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.1.6.5   รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 4.10 รายงานผลการศึกษาผู้รับทุนของคณะฯ  
  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2555 และพิจารณายุติการจ่ายทุน 
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7.1.6.6   ถ่ายรูปสถานท่ีและแฟ้มเซ็นชื่อ รวมท้ังส าเนารายชื่อการลงเวลาของผู้ปฏิบัติงาน 
7.1.6.7   ตัวอย่างใบลาปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ของบุคลากรในคณะฯ และผู้บริหาร 
7.1.7.1    ประกาศคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาคณะสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
7.2.1.1   ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) (ใช้เอกสารเดียวกับ 7.1.5.1) 
7.2.1.2    เอกสารแผนกลยุทธ์ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุฉบับท่ี11(2555-2559)  
  (ใช้เอกสารเดียวกับ 7.1.1.2) 
7.2.1.3   เป้าหมายและแผนการด าเนนิงาน KM ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ 2555-2556 
7.2.1.4   รายงานการประชุมประสานบริหารของคณะฯ วันที่ 18 กันยายน 2555 
7.2.2.1   ประกาศและภาพขา่วการจดัโครงการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ 
  วิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.2.2.2   ภาพการอบรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพลงังานฯ 
7.2.2.3   ประกาศคณะพลังงานฯ จดั 16th SEEM COLLOQUIUM 
7.2.3.1    ภาพข่าวการจัดบรรยายเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารนานาชาติท่ีสามารถใช้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
  เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก 
7.2.3.2   ภาพข่าวการเขา้เยี่ยมชมและปรึกษาหารือการท าวิจัยรว่มกับคณาจารย์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 
  การอบแห้ง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ  
7.2.3.3   ภาพการจดัสัมมนา KMUTT Energy Forum ครั้งท่ี 3 
7.2.3.4    ภาพการจดัประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งท่ี 7" 
7.2.3.5   บันทึกข้อความสรุปจ านวนชัว่โมงและขอบคุณท่ี ดร.นภฉัตร ธารลีาภ ไดใ้ห้ค าปรึกษาการจัดระบบ 
  การท างานของงานอาคารคณะฯ 
7.2.4.1   ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การบรรยายเรื่อง การจัดบรรยายเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารนานาชาติ 
  ท่ีสามารถใช้ตีพิมพ์ผลงานวจิยัเพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดบั ป.เอก 
7.2.4.2   ภาพหน้า website ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุเผยแพร่ความรู้เรื่อง แนวทางการเลือก 
  วารสารนานาชาติท่ีสามารถใช้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดบั ป.เอก 
7.2.4.3   เอกสารรวบรวมประสบการณท่ี์พบข้อผิดพลาดจากการเขียนรายงานการวจิัยและวิทยานพินธ์ 
 
7.2.4.4   หน้า website ท่ีเผยแพร่และสามารถ download เอกสารข้อแนะน าการท าวจิัยส าหรบันักศึกษา 
  ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ 
7.2.4.5   หน้าปกเล่มข้อแนะน าการท าวจิัยส าหรบันักศึกษา คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ 
7.2.5.1   ภาพการจดัประชุมระดมสมองเรื่อง"การจัดท าวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการ 
  เพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
7.2.5.2   การด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย 
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7.2.5.3   ข่าวการเข้ารว่มประชุมและเปน็วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการท้ังใน 
  และต่างประเทศ 
7.2.5.4   แบบฟอร์มขออนุมัติใช้พื้นท่ีวจิัยดาดฟ้า 
7.2.5.5   แบบฟอร์มเบิก/ยืมพัสดุเพื่อใชใ้นการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
7.2.5.6   แบบฟอร์มขออนุมัติใช้พื้นท่ีโรงประลอง 
7.2.5.7   แบบฟอร์มขอเบิก-ขอยืมเครื่องมือและวัสดจุากโรงประลอง 
7.2.5.8   แบบฟอร์มแบบฟอร์มส่งวัสดุเข้าธนาคารขยะ 
7.2.5.9   ประกาศเรื่อง การจัดเก็บของเสียอันตรายในโรงเก็บของเสียคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.2.5.10   ขั้นตอนการจัดเก็บของเสีย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง  
7.4.1.1   เอกสารหนังสือแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7.4.2.1     แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556  และรายงานการติดตามผล 
  การบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.4.5.1   รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 วาระท่ี 4.6 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
8.1.1.1   แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. 
8.1.1.2   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับท่ี 11 (ปี 2555 – 2559)  
  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ หน้า 103-110 
8.1.2.1   สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2554 
8.1.2.2    สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
8.1.2.3    สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 
8.1.2.4    แผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
8.1.3.1    สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 
8.1.3.2    สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
  แผนงานผลิตบัณฑิต และแผนงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
8.1.3.3    เอกสารการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
8.1.4.1   รายงานสถานภาพรายจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2555 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
8.1.4.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งท่ี 1/2555, 2/2555,  
  5/2555 และ 7/2555 
8.1.5.1   บันทึกข้อความเรื่อง ขอความร่วมมือรายงานสถานภาพการจัดซื้อ/จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2555  
  ประจ าเดือนกันยายน 2555 
8.1.5.2   แผน-ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 
8.1.5.3   ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (แบบ กค.15) ปีงบประมาณ 2555 
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8.1.6.1   โครงสร้างของคณะพลังงานฯ 
8.1.6.2   เอกสารการรับงานของงานคลังฯ ที่มีข้อผิดพลาดประจ าปี 2555 
8.1.6.3   สรุปข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายประจ าปี  2555  พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
8.1.6.4   โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
8.1.6.5   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน 
  และทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2553 
8.1.7.1    สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2555 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
9.1.1.1   คู่มือการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี รอบการประเมินป ี2555 
9.1.1.2  ค าสั่งคณะฯ แต่งตั้ง (เพิ่มเติม) ผู้บริหารคณะพลังงานฯ 
9.1.1.3  ค าสั่งคณะฯ แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ป ี2555 
9.1.1.4   โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีประเมิน ป ี2555 แผนการด าเนินงาน 
 และงบประมาณประกันคุณภาพ 
9.1.1.5   รายงานการประเมนิตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ รอบปีประเมิน 2555 
9.1.2.1   เอกสารการน าเสนอ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 (ผลงาน 12 เดือน:ต.ค.54-ก.ย.55) คณะพลังงานฯ มจธ. (หน้า 5) 
9.1.2.2  ตัวอย่าง E-mail แจ้งการด าเนนิงาน การติดตามการ ด าเนินงาน, รายงานต่อท่ีประชุมง
 คณะกรรมการประจ าคณะ (ครั้งท่ี 5-56 วาระท่ี1   หน้า 2 และวาระท่ี 4.6 หน้า12 
 ครั้งท่ี 6/56, ครั้งท่ี 6-56 วาระท่ี 4.8 หน้า 18) 
9.1.2.3  เอกสารและข่าวการเข้าร่วมอบรมโครงการ “การเขียนโครงร่างองค์กร” 
9.1.2.4  บันทึกแจ้งผ่านการทดสอบและขอเข้าร่วมอบรม  TQA ต่อเนื่อง 
9.1.2.5  เอกสารแสดงการเสนอผู้รับผดิชอบหรือคณะท างานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพ 
9.1.3.1  รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 3/54 วาระท่ี 4.5  ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา  
 และหนังสือแจ้ง อัตลักษณ์ของคณะฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
9.1.3.2  รายงานประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 4/2554: วาระตัวบ่งชี้ประกันคณุภาพการศึกษา 
9.1.4.1   ก าหนดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษารอบปีประเมิน 2555 ของมหาวิทยาลัยและของคณะ  
9.1.4.2   ตัวอย่าง E-mail แจ้งการด าเนนิงาน การติดตามการ ด าเนินงาน, รายงานต่อท่ีประชุมง
 คณะกรรมการประจ าคณะ (ครั้งท่ี 5-56 วาระท่ี1   หน้า 2 และวาระท่ี 4.6 หน้า12 
 ครั้งท่ี 6/56, ครั้งท่ี 6-56 วาระท่ี 4.8 หน้า 18) 
9.1.4.3  การประชุมจดัท ารายงานการประเมินตนเอง รอบปีการประเมิน 2555 พร้อมภาพข่าว 
9.1.4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะป ี2555 และองค์ประกอบท่ีรับผดิชอบ 
9.1.4.5  รายงานการประชุมคณะครั้งท่ี 5/56 วาระท่ี 1(หน้า 2)รายงานผลการประเมินตนเองต่อกรรมการ 
 ประจ าคณะ และบันทึกส่งรายงานประกันคุณภาพต่อมหาวทิยาลัยฯ 
9.1.4.6   แผนพัฒนา/ปรบัปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีเป็นจดุอ่อน 
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9.1.5.1  แผนพัฒนาบุคลากรคณะพลังงานและเอกสารการวิเคราะหข์้อมูล 
9.1.5.2  เอกสารสรุปการประชุมคณะท างานองค์ประกอบท่ี 6 
9.1.5.3  สรุปผลประเมินและแบบประเมินการบูรณาการ องค์ประกอบท่ี 6 
9.1.5.4  แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556  และรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2555 
9.1.5.5  รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 5-2556 (วาระท่ี 4.6 หน้า 12) 
9.1.6.1  เอกสาร ปชส.ให้เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
 พร้อมภาพฐานข้อมูล 
9.1.6.2  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ (Intra Portal) ระบบ Axapta, ระบบ KISS,  
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย ระบบ CHE QA Online และเว็บไซด์งานประกันคุณภาพ มจธ. 
9.1.7.1  ตัวอย่างผลการประเมินการสอนของอาจารย์ และการให้บรกิารทางการศึกษา โดยนักศึกษา  
9.1.7.2  วาระระดมสมอง ในการประชมุคณะกรรมการคณะร่วมกับกรรมการคณะ 
 ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
9.1.7.3  แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ส าหรับผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาคณะพลังงาน 
 และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
9.1.7.4  แบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการวิชาการดา้นการทดสอบ การวิเคราะห์  
 การสอบเทียบ และผลประเมนิ 
9.1.7.5  ผลประเมินผู้ใชบ้ริการวิชาการด้านการอบรม/ประชุมวิชาการ  
9.1.8.1  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการร่วมกิจกรรมเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับ 
 เครือข่ายประกันคุณภาพและรูปภาพประกอบ 
9.1.8.2  การสัมมนา “บทบาทของบุคลากรสายสนบั สนนุในการจัดสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน 
 และการจัดอันดบัในระดบันานาชาติ” 
9.1.8.3   ส่งนักศึกษาสโมสรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
9.1.9.1   รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพลังงาน: ส่วนท่ี 6 
 ปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (หน้า20) 
9.1.9.2  เกียรติบัตรและคะแนนประเมนิสาขาพลังงาน/การจดัการพลังงาน 
9.1.9.3  ประกาศโครงการ “การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย:   
 พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับวารสารวชิาการและวารสารวิชาการไทยรับใชส้ังคมไทย”  
9.1.9.4  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา 




