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การประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นเครือ่งมอืในการรกัษาคณุภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา โดย

เน้นหลกัการใหส้ถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการควบคุมคุณภาพทางวชิาการและปรบัปรุงการปฏบิตัภิารกจิตาม
พนัธกจิทกุ ๆ ดา้นอยา่งต่อเนื่อง คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ จงึไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ส าหรบัรอบการประเมนิปี 2556 เพื่อรบัการประเมนิคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัฯ จ านวน 9 องคป์ระกอบ รวม 24 ตวับ่งชี ้โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
ของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และตามคู่มอืประเมนิคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ รอบการ
ประเมนิปี 2556 รวมทัง้ประเมนิการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง สมศ. จ านวน 10 ตวับ่งชี้  ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม
เป็นขอ้มลูทัง้ในชว่งปีการศกึษา 2556   (5 สงิหาคม 2556 – 4 สงิหาคม 2557) ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 
2555 - 30 กนัยายน 2556) และปีพทุธศกัราช 2556  (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัรอบเวลา
ในการเกบ็ขอ้มลูของแต่ละตวับ่งชี ้   

 
ผลจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพในรอบการประเมนิปี 2556 นี้ เกดิจากความรูค้วามสามารถของ

คณาจารย ์นกัวจิยั และความรว่มมอืจากฝา่ยสนบัสนุน สามารถสรา้งคณุภาพการศกึษาใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีด่เีป็นที่
พอใจ อย่างไรก็ตามก็ยงัมจีุดบกพร่องที่ต้องน ามาศกึษา และวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ณ โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณชาวคณะพลงังานฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมงานจนท าให้ทุกภารกจิส าเรจ็ลุล่วง
ดว้ยด ี 

 
 

         (ผศ.ดร.พฒันะ รกัความสขุ) 

          คณบดคีณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

               20 กนัยายน 2557 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร คณะพลงังานฯ 

บทสรปุผูบ้ริหาร 
 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มพีนัธกจิ คอื ให้
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเน้นงานวจิยัทางดา้นพลงังาน วสัดุ และสิง่แวดลอ้ม  ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม และท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ของคณะฯ  “มุ่งเป็นองคก์รสรา้งและแสวงหา
ความรูเ้พื่อความเป็นเลศิในการพฒันาเทคโนโลยสีหวทิยาการ และผลติบณัฑติที่มคีุณภาพในระดบั
สากล”  
 ในปีการศกึษา 2556 คณะฯ ได้เปิดสอนและผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและเอกในสาขาวชิา
เทคโนโลยพีลงังาน การจดัการพลงังาน เทคโนโลยอุีณหภาพ เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม เทคโนโลยวีสัดุ 
และหลกัสูตรพิเศษด้านการผลติแบบบูรณาการ รวม 12 หลกัสูตร  มบีุคลากรวิจยัจ านวน 37.5 คน 
แบ่งเป็นอาจารยป์ระจ า 35.5 คน และนักวจิยั 2 คน มขี้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจา้ง
ชัว่คราว ซึง่เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนรวม 26 คน   

คณะได้มกีารก าหนดเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์ของคณะฯ ผ่านคณะกรรมการคณะและสภา
มหาวทิยาลยั  โดยเอกลกัษณ์ของคณะฯ คอื “เป็นองค์กรที่มขีดีความสามารถในการสรา้งความรูแ้ละ
แกป้ญัหาโจทยด์า้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ โดยบูรณาการผ่านกระบวนการวจิยัเชงิสหวทิยาการ” 
และอตัลกัษณ์ของคณะฯ คอื “ผลติบณัฑติด้านพลงังาน สิง่แวดล้อม และวสัดุที่มคีุณภาพระดบัสากล”  
ตัง้แต่ก่อตัง้คณะฯ จนถงึปจัจุบนัไดผ้ลติบณัฑติมากกว่า 2,800 คน เพื่อไปรบัใชส้งัคม พรอ้มกบัไดส้รา้ง
งานวจิยัและบรกิารวชิาการ สร้างชื่อเสยีงให้กบัมหาวทิยาลยัฯ จนเป็นที่ประจกัษ์แก่สงัคมทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 
  
 ผลการด าเนินงานโดยรวมของทัง้ 9 องคป์ระกอบสรุปไดด้งันี้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มกีารปรบัปรุงแผนกลยุทธใ์นทุกพนัธกจิหลกั เพื่อพฒันาคณะ 
ได้แก่ การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  โดยค านึงถงึ
แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ น ก า รบ ริห า รที่ มีป ร ะ สิท ธิภ าพค วบคู่ ไ ป กับ ก า ร ใ ช้ ก ร ะบ วนก า ร       
                      การศกึษา 
 ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ คณะฯ ได้อาศยัการมสี่วนร่วมพรอ้มกบัให้นโยบายที่ชดัเจน เพื่อให้
แผนสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2565)             
                                 (พ.ศ. 2555 - 2559)  นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลยัตาม KMUTT Road Map 2020  คณะฯ มกีารแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนการ
ปฏิบตั ิการที่ม เีป้าหมายอย่างชดัเจนในแต่ละประเด็น มกีารก าหนดต ัวชี้วดัผลส าเร ็จของการ
ด าเนินงาน และมกีารติดตามประเมนิผลและปรบัปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ผ่านการประชุม
ประสานบริหาร การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และเวทีระดมสมองบุคลากรคณะในวาระต่างๆ  



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร คณะพลงังานฯ 

พรอ้มกนันี้คณะฯ ได้ให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศกึษา จงึได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ น าข้อเสนอแนะที่ได้รบัจากการประชุมกลุ่มต่างๆ ไปปรบัปรุงแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี แลว้น าเสนอในทีป่ระชุมประสานบรหิาร หรอืทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ 
 
องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรไปแลว้ 11 หลกัสูตร เมื่อปีการศกึษา 2554 
และไดม้กีารปรบัปรุงอกี  1 หลกัสูตร  หลกัสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555      โดยมรีองคณบดฝี่ายวชิาการ ประธานหลกัสูตร  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสูตรในทุกหลกัสูตรที่จะด าเนินการประเมนิผลหลกัสูตร ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร  
ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา  ในปีการศกึษา 2556 คณะฯ มอีาจารย ์35.5 คน 
โดยมอีาจารยค์ุณวุฒปิรญิญาเอกคดิเป็น 91.54 % ของอาจารยท์ัง้หมด และมอีาจารยป์ระจ าที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 4 คน และ รองศาสตราจารย์  จ านวน 10 คน  ในการด าเนินการด้านการผลติ
บณัฑติให้มคีุณภาพ ผู้บรหิารและกรรมการคณะได้ก าหนดระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุนตามกลไกของมหาวทิยาลยั ทัง้ดา้นการพฒันาเพิม่พูนความรู้ สวสัดกิาร สุขภาพ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 

คณะฯ มรีะบบและกลไกในการพฒันาคุณภาพบณัฑติในดา้นต่างๆ ทัง้ในดา้นการบรหิารหลกัสตูร
ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ รวมถงึการจดัใหม้หีอ้งบรรณสารสนเทศ
และอุปกรณ์ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัศกึษา มรีะบบการจดัการเรยีนการสอน โดยการท าแผนการ
ศกึษาและเอกสารเผยแพรใ่หน้กัศกึษาทราบตัง้แต่นักศกึษาเริม่เขา้เรยีน ได้แก่ ขอ้ก าหนดการท าวจิยั 
การเขยีนวทิยานิพนธ ์ และการส าเรจ็การศกึษา  ทุกหลกัสูตรส่งเสรมิใหน้กัศกึษามกีารเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองผ่านทางวชิาสมัมนา วทิยานิพนธ ์ และโครงการวจิยัต่างๆ  ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัจิรงิจากการศกึษาดูงานนอกสถานที ่  และมกีารเรยีนการสอนทีพ่ฒันาจากงานวจิยั มกีารเชญิ
ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานภายนอก ทัง้ในและต่างประเทศมาบรรยายในรายวชิาต่าง ๆ 

คณะฯ มแีผนบรหิารและพฒันาบุคลากร โดยมกีารพฒันาบุคลการสายสนบัสนุนและอาจารยท์ัง้
ดา้นจรรยาบรรณ วชิาการ การเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการบรหิาร  เพื่อใหส้มัฤทธผิลการ
เรยีนของบณัฑติ คณะไดท้ าการสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑติทุกรอบระยะเวลาการศกึษาแต่ละหลกัสตูร มกีาร
สนบัสนุนทรพัยากรทางดา้นเทคโนโลยใีหก้บันกัศกึษา เช่น ระบบ LAN และ Wireless   จดัสรรเงนิ 
FTERO  ให้กบันักศกึษา ผ่านทางการให้ทุนนักศกึษาที่มผีลการเรยีนดแีละทุนสนับสนุนงานวจิยัแก่
นกัศกึษา   มกีจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของนกัศกึษาและการใหโ้อวาทในพธิวีนัไหวค้ร ูเช่น 
การเรยีนการสอนเป็นไปตามก าหนดในดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร (มคอ. 2), 
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทุนคณะพลงังานฯ จะตอ้งเป็นผูม้คีุณธรรม และจรยิธรรม  คณะฯ มกีารน าการ
ประเมนิผลแผนพฒันาบุคลากรมาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัและแผนการบรหิารบุคลากร
สายวชิาการ โดยการออกประกาศแนวทางการควบคุมวทิยานิพนธ/์โครงการการศกึษาวจิยัของนกัศกึษา 
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ภายใตก้ารควบคุมดแูลของคณาจารยท์ีใ่กลเ้กษยีณ  การประเมนิความส าเรจ็ของแผนการบรหิาร มาใช้
ในการก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาทีใ่กลเ้กษยีณอาย ุและการจดัท าแผนจดัฝึกอบรมบุคลากรในดา้นบรหิาร 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันานักศกึษาควบคู่ไปกบัการเรยีน
การสอน มกีารจดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวชิาการ มกีิจกรรม /โครงการต่างๆ ที่จดัให้นักศึกษาทัง้
ทางด้านวชิาการ และแนะแนวทางการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั   มกีารให้บรกิารข้อมูลข่าวสารต่อ
นักศกึษา เช่น กจิกรรมโครงการศกึษาดูงานนอกสถานทีป่ระกอบการเรยีนการสอน โครงการสนับสนุน
นกัศกึษาไปท างานวจิยัทีต่่างประเทศ การจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า เป็นตน้ 

คณะฯ มรีะบบและกลไกการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้นักศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  มกีิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นักศกึษา รวมถงึมกีารสนับสนุนใหน้ักศกึษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ 
เช่น รว่มกบับณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (JGSEE) และกจิกรรมร่วมกนัวนัสงกรานต ์
และงาน SEEM DAY  อกีทัง้ยงัมกีารสรา้งเครอืขา่ยการท าวจิยัหรอืแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกลุ่มวจิยัใน
คณะฯ และกลุ่มวจิยัจากสถาบนัการศกึษาอื่น เป็นตน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มรีะบบและกลไกการพฒันางานวจิยัที่สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เชงิกลยุทธข์องมหาวทิยาลยั แผนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิแผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณ
วจิยัของคณะประจ าปี 2556  โดยมคีณะท างานส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาคณะฯ  ท าหน้าทีถ่่ายทอดแผน
ลงสู่ภาคปฏบิตัิ มกีารน าองคค์วามรู้ที่ได้จากงานวจิยัไปบูรณาการกบังานการเรยีนการสอน รวมถงึการ
น าความรูจ้ากโครงการวจิยัไปใชป้ระโยชน์กบัชุมชนและองคก์รภายนอก 

คณะฯ ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพด้านการวจิยัโดยผ่านกลไกการบรหิารและเผยแพร่งานวจิยั  
ในปี 2556 คณะฯ ไดร้บัทุนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(NRU) จาก สกอ. ทุนวจิยัแกนน าจาก 
สวทช. และทุนเมธวีจิยัอาวุโสจาก สกว. เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัระดบัสูงทีม่ศีกัยภาพในวงวชิาการ  มี
การสนับสนุนพนัธกจิดา้นงานวจิยั มเีงนิสนับสนุนจากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวจิยัเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท/คน/ปี  มกีารตพีมิพ์เผยแพร่ความรูจ้ากงานวจิยัในวารสารวชิาการ
และการประชุมวิชาการทัง้ในระดับชาติและนานาชาติจ านวน 184 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาตจิ านวน 38 เรื่อง การจดัประชุม/อบรมถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากงานวจิยัสู่สาธารณชน การจด
สทิธบิตัร เป็นตน้  จากศกัยภาพดา้นการวจิยัดงักล่าว ส่งผลใหปี้ 2556  คณาจารยข์องคณะ เขา้รบัรางวลั 
“โล่เกยีรตยิศ” เมธวีจิยัอาวุโส ประจ าปี 2555 จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ 
รางวลัผลงานสิง่ประดษิฐ์คดิค้น ประจ าปี 2557 รางวลัระดบัดเีด่น ที่ได้รบัรางวลัจากสภาวจิยัแห่งชาต ิ
รางวลัเหรยีญทอง จากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และรางวลั Special Prize จาก Taiwan รวมถงึนักศกึษา
ไดร้บัรางวลัการน าเสนอผลงานวจิยัดเีด่น จากองคก์ร/หน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มรีะบบและกลไกการบรกิารวชิาแก่ชุมชนและสงัคม ทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั  มแีผนการบรกิารทางวชิาการ โดยการส ารวจความตอ้งการของชุมชน 
ภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานวชิาชพี ซึง่น าไปสู่ความรว่มมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรู้
และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมในหลากหลายรปูแบบ เช่น การเป็นทีป่รกึษาโครงการ การจดัท า
โครงการเพื่อแกป้ญัหา การจดัฝึกอบรม การวเิคราะหท์ดสอบ  คณะฯ ไดน้ างานบรกิารทางวชิาการ
ดงักล่าวมาบรูณาการกบัการเรยีน การสอน และการวจิยั รวมทัง้การพฒันาการบรกิารวชิาการของคณะฯ 
ไปสู่มาตรฐานสากล เช่น น ามาเป็นกรณศีกึษาในวชิาเรยีน น ามาต่อยอดเป็นงานวจิยัของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก การจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารดา้นผลติและขึน้รปูพอลเิมอร ์ การจดัตัง้ศูนยค์วาม
เป็นเลศินาโนเทค-มจธ. ดา้นวสัดุนาโนไฮบรดิส าหรบัพลงังานทางเลอืก และศูนยท์ดสอบและรบัรอง
ประสทิธภิาพพลงังานของวสัดุอาคาร ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็นตน้  คณะไดน้ าความรูท้ี่
ไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการมาเผยแพรสู่่สาธารณชนในทัง้ในรปูแบบของบทความ และการจดัประชุม/
อบรม  เมือ่สิน้ภาคการศกึษาคณะฯ มกีารประเมนิผลส าเรจ็ และน าผลทีไ่ดม้าประกอบการพฒันาระบบ
และกลไกการใหบ้รกิารวชิาการในปีถดัไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ  โดยมี
การก าหนดนโยบายและงบประมาณสนับสนุน  แต่งตัง้คณะท างานจากบุคลากรในคณะฯ เพื่อวางแผน
จดัท ากจิกรรมทางดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมร่วมกบันักศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี  อกีทัง้บูรณา
การงานดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมเขา้กบัการเรยีนการสอน ดว้ยการน าความรูท้ีไ่ดจ้ากรายวชิาไป
ใชป้ระกอบการท ากจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมถงึมสี่วนร่วมในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ชุมชนทอ้งถิน่ควบคู่ไปกบัการด าเนินวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ และมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางเวบ็ไซด์คณะฯ, Facebook, เวบ็ไซด์ของสายวชิา  รวมทัง้ส ารวจความพงึพอใจหลงัการท า
กจิกรรมต่างๆ ทุกครัง้ ซึง่ไดน้ าผลไปใชพ้จิารณาประกอบการจดักจิกรรมในปีต่อไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

ในการบรหิารจดัการคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ผูบ้รหิารคณะพลงังานฯ มวีสิยัทศัน์ ซึง่ได้
ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และไดถ่้ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบัโดยการจดัประชุม ในการวางแผน
กลยทุธข์องคณะฯ ไดด้ าเนินการผ่านกลไกการประชุมระดมสมองเพื่อใหบุ้คลากรในคณะฯ  ไดม้สี่วนร่วม
ในการก าหนดทศิทางการด าเนินงาน  การบรหิารงานของคณะฯ ไดใ้ชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศมาเป็นฐาน
ในบรหิารจดัการและตดัสนิใจ  และไดใ้ชก้ารประชุมประสานบรหิารของคณะฯ ในเชา้วนัองัคารเพื่อหารอื 
วเิคราะห ์ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  คณะฯ  ไดส้ื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
คณะฯ  ไปยงับุคลากรให้รบัทราบผ่านหลายช่องทาง ทัง้การจดัประชุม รายงานประจ าปีของคณะ
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พลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ รายงานประจ าคณะฯ   ผู้บรหิารคณะฯ  ไดส้นับสนุนใหบุ้คลากรในคณะฯ  
มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ และได้ให้อ านาจในการตดัสนิใจในการก าหนดแนวปฏบิตัใินการท างาน
แก่บุคลากร โดยรบัฟงัข้อคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  นอกจากน้ีผู้บรหิารได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิ
พฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของคณะฯ  โดยได้ใช้กลไกการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรอืเป็นคณะฯ ท างาน   ผูบ้รหิารคณะฯ  ไดใ้ชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานโดย
ค านึงถงึประโยชน์ของคณะฯ  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี มกีารควบคุมภายในเพื่อความโปร่งใส และมกีาร
บรหิารความเสีย่งโดยได้จดัท าการประเมนิ จดัท าแผน ตดิตามและรายงานผลต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจะเป็นผูป้ระเมนิการท างานของผูบ้รหิารคณะฯ  โดยใชก้ลไกของมหาวทิยาลยั โดย
จดัใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ  ปีละ 2 ครัง้ และผูบ้รหิารคณะฯ  ไดน้ าผลการประเมนิ
มาปรบัปรุงการบรหิารงานของคณะฯ  อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนคณะกรรมการประจ าคณะพลงังาน
สิง่แวดล้อมและวสัดุไดป้ฏบิตัหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตาม
หลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวล้่วงหน้า   

ในการจดัการความรูข้องคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ คณะฯ  ได้มกีารจดัตัง้คณะท างาน
การจดัการความรู ้และไดม้กีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธข์องคณะพลงังานฯ โดยมเีป้าหมายหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาคุณภาพบณัฑติและการเรยีน
การสอน ผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพในระดบันานาชาตแิละสอดรบัความต้องการของประเทศ และดา้นการ
บรหิารจดัการคณะฯ ใหม้คีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ โดยจดัท าการระดมสมอง และมกีารก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรู้และทกัษะ  มกีารแบ่งปนั แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และรวบรวม
ความรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์มาจดัเกบ็และถ่ายทอดรวมทัง้น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูม้าปรบัใช้ 
          ผูบ้รหิารคณะฯ  ไดม้กีารบรหิารความเสีย่งโดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมี
ผูบ้รหิารระดบัสูงและหวัหน้าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของคณะฯ ร่วมเป็นคณะท างาน   มกีาร
วเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง ดา้นทรพัยากร (รายรบัจากนักศกึษา/ไม่มี
บนัไดหนีไฟ/สารเคมแีละวตัถุอนัตรายไม่รูท้ ี่มา/ขาดการเตรยีมตวัภาวะฉุกเฉิน/ขาดแคลนบุคลากรสาย
สนับสนุน) ดา้นการปฏบิตังิาน (การบรหิารการวจิยั และการจดัการเรยีนการสอน) ดา้นความเสีย่งจาก
เหตุการณ์ภายนอก (หลกัสูตรพลงังาน/สิง่แวดลอ้ม/วสัดุ เปิดสอนในหลายมหาวทิยาลยั) มกีารประเมนิ
โอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่ง มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบั
ความเสี่ยงสูง มกีารตดิตามการด าเนินการตามแผน และมกีารรายงานต่อผู้บรหิารมหาวทิยาลยั และที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   
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องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ และของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรฉีบบัที ่11   โดยม ี  
รองคณบดฝี่ายบรหิาร และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานบรหิารและคลงั ซึ่งประกอบด้วย งานนโยบายงาน
การเงนิและบญัช ีและพสัดุ เป็นผู้ประสานงานเพื่อช่วยวเิคราะห์การเงนิและงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ    
คณะฯ  มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผูบ้รหิารของคณะฯ ในการใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกีารจดัหาครุภณัฑ์
ส าหรบัน ามาใช้ร่วมกนัแบบรวมศูนยเ์พื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และมงีบประมาณประจ าปีที่ครอบคลุม
ภารกจิกจิกรรมที่สนับสนุนด้านการผลติบณัฑติ ด้านการวจิยั ด้านบริการวชิาการ ด้านท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม ดา้นการพฒันาบุคลากร และดา้นพฒันาวสิยัทศัน์ คณะฯ  มกีารจดัท าสรุปสถานภาพการ
ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณประจ าเดอืน น าเสนอคณบดใีนทีป่ระชุมประสานบรหิารของคณะฯ  เพื่อใชต้ดิตาม
การด าเนินงาน และการตดัสนิใจส าหรบัการบรหิารจดัการกจิกรรมของคณะฯ    และส าเนาแจง้ทุกสาย
วชิาฯ และผูบ้รหิารน าเสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นการเงนิ  คณะฯ  มกีาร
น าขอ้มูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด ผู้บรหิารคณะฯ  มกีารตดิตามแผนและผลการใช้เงนิให้
เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหส์ถานะทาง
การเงนิของคณะฯ  ตลอดจนวางแผนและตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ   
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมรีะบบและกลไกประกนัคุณภาพภายใน โดยยดึตามนโยบาย
และคู่มอืประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั และแนวทางประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ระดบัอุดมศึกษาที่ก าหนดโดย สกอ. และ สมศ.  มกีารแต่งตัง้ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกันคุณภาพและ
คณะท างานประกนัคุณภาพจากทุกภาคส่วนของคณะฯ โดยยดึหลกัการท างานแบบระบบการบรหิาร
โดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ (TQM) มาประยุกต์ใช้  มกีลุ่มงานบรกิารวจิยัและสารสนเทศท าหน้าที่
ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและส าเรจ็ตามก าหนดเวลาในการตรวจ
รบัประเมนิคุณภาพภายใน คณะฯ ได้มกีารก าหนดอตัลกัษณ์ของคณะ และเพิม่เติมตวับ่งชี้ (KPI) ที่
สามารถวดัได้อย่างชดัเจนตามอตัลกัษณ์ที่ก าหนด  คณะฯ มกีารจดัท ารายงานประกนัคุณภาพ การ
ควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน เทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ และน าขอ้มูลผลการประเมนิไปใช้ใน
การปรบัปรุงการด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะ มกีารด าเนินงานและติดตาม KPI ของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของคณะและมหาวทิยาลยั ที่มขี้อมูลสนับสนุนการประกนั
คุณภาพครบทัง้ 9 องคป์ระกอบ เพื่อใหผู้บ้รหิารใชป้ระกอบในการตดัสนิใจ 
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จดุแขง็/จดุอ่อนของคณะ โดยรวม 
จดุแขง็ 
 1. คณะผูบ้รหิารมกีารท างานรว่มกนัเป็นเอกภาพ และไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรเป็นอย่างด ี
 2. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ใหค้วามส าคญัและมคีวามตัง้ใจในการปรบัปรงุการบรหิารและ 
        คุณภาพการศกึษาของคณะฯ 
     3. คณะพลงังานฯ มกีารประเมนิคุณภาพ โดยจดัท าขอ้มลูการรายงานผลและการน าเสนอดชันีชีว้ดั 
        สมรรถนะ (KPIs) เพื่อเสนอผูบ้รหิารของคณะและมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเนื่องทุกปี 
     4. คณาจารย/์นกัวจิยัของคณะมชีื่อเสยีง มคีุณสมบตัพิรอ้มผลติผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง ท าให้ 
         แหล่งทุนเชื่อถอืและใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยั  
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บทท่ี 1 
โครงร่างเชิงองคก์าร 

 
P.1 ลกัษณะองคก์าร 

คณะพลังงานและวัสดุ ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ทีไ่ดเ้ปิดหลกัสูตรทีม่ลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ (Interdisciplinary) โดยหลกัสูตรทีเ่ปิด
สอนเป็นหลกัสูตรในระดบัสูงกว่าปรญิญาตรทีี่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยทีี่ก าลงัเป็นที่ต้องการในการ
พฒันาและแก้ไขปญัหาเชงิเทคโนโลยเีร่งด่วนของประเทศ โดยเริม่เปิดสอนในระดบับณัฑติศึกษาใน
สาขาเทคโนโลยพีลงังาน ซึ่งเป็นการสอนและท าวจิยัทางด้านพลงังานหมุนเวยีน จากนัน้คณะฯ ได้
เลง็เหน็ว่า ศาสตรท์างดา้นชวีภาพเป็นเรือ่งส าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต ในปี พ.ศ. 2525 จงึได้
เปิดสอนในระดบับณัฑติศึกษาในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ โดยมุ่งเน้นการหาพลงังานรูปแบบอื่นมา
ทดแทนพลงังานจากเชื้อเพลงิปิโตรเลยีม (ปจัจุบนัด าเนินการต่อ ภายใต้คณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลยี ตัง้แต่ปีการศึกษา 2535) ปี พ.ศ.2531 คณะฯ ได้เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีการจัด
การพลงังาน เพื่อสนับสนุนการผลติและใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นวธิกีารที่จะช่วยลดความ
ต้องการการใช้พลังงานลงได้ และสาขาเทคโนโลยวีัสดุ เพื่อสนับสนุนการวิจยัและพฒันาด้านวสัดุ
พลงังาน ต่อมาคณะฯ ไดค้ านึงถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปญัหาส าคญัระดบัประเทศและระดบั
โลกในปี พ.ศ.2533 จงึไดเ้ปิดสอนในหลกัสตูรเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปิดสอนใน
หลกัสตูรเทคโนโลยอุีณหภาพ  เพื่อผลติบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นกระบวนการทางความ
รอ้นทัง้ในอุตสาหกรรมและเชงิพาณชิย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนในคณะฯ ปจัจุบนัคณะฯจงึ
ไดเ้ปลีย่นชื่อจาก คณะพลงังานและวสัดุ เป็นคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

 
 ก.สภาพแวดล้อมขององคก์าร 
 (1) หลกัสตูร และบริการ 
 คณะฯเปิดสอนหลกัสูตรเพื่อผลติบณัฑติในระดบั วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑติปรชัญาดุษฎีบณัฑติ และวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติให้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ
ทางด้านสาขาวชิาต่างๆ คอื เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน เทคโนโลยอุีณหภาพ 
เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยวีสัดุรวมทัง้หมด 16 หลกัสูตร ดงัแสดงในตาราง P-1 ทุกหลกัสูตร
มคีวามส าคญัและมคีวามเชื่อมโยงกนัแบบบูรณาการ โดยในแต่ละสาขาวชิามกีารวจิยัและพฒันาและ
ใหบ้รกิารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาสอดคลอ้งกบัความต้องการและเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ เพื่อ
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามความต้องการของประเทศโดยมจีุดมุ่งหมายในการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นประโยชน์โดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม 

ตาราง P-1 แสดงถงึกระบวนการที่คณะฯใช้ในการจดัหลกัสูตร และการบรกิารต่อผู้เรยีนของ
คณะฯ ทัง้การจดัโดยตรง  และโดยผ่านคู่ความรว่มมอื 
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ตาราง P-1 แนวทางการจดัการหลกัสตูร และบรกิาร  
หลกัสตูร แนวทางการจดัการ 
หลกัสตูรปรญิญาโท กระบวนการจดัหลกัสตูร 

 จดัการเรยีนการสอนใหก้บันักศกึษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

 จดัการเรยีนการสอนให้กบันักศึกษาโดยคณาจารย์ที่มี
คุณสมบตัิตามมาตรฐานของส านักงานการอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(สกอ.) 

 ปรับปรุ งหลักสูต รของคณะฯให้ เ ป็นหลักสูต รที่
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ปจัจุบันของประเทศ และ
สามารถผลติผลงานวิชาการทัง้ในระดบัชาติและระดบั
นานาชาต ิ

 จดัรูปแบบการเรยีนการสอนหลากหลายวธิโีดยเน้นให้
นักศกึษาสามารถหาความรูด้ว้ยตนเอง และเรยีนรูจ้าก
การท าวจิยั  

 มเีกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ผ่านกระบวนการทีเ่หมาะสม 

บรกิารต่อผูเ้รยีนของคณะฯ 
 อาจารยท์ีป่รกึษา 
 ทุนสนบัสนุนการศกึษา ทุนผูช้่วยสอน ทุนจา้งงาน  
 ปฐมนิเทศ เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้นักศกึษาก่อนเขา้

เรยีน 
 จดัอบรมการเขยีุนหวัขอ้วทิยานิพนธ ์การเลอืกวารสาร

เพื่อตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการ การน าเสนอวทิยานิพนธ ์
จรรรยาบรรณของนักวจิยัจดัสมัมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จดัอบรมภาษาองักฤษ 

 ห้องพักนักศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ระบบ
อนิเตอรเ์น็ต 

 วศม. เทคโนโลยพีลงังาน 

 วท.บ.เทคโนโลยพีลงังาน 

 วศม. การจดัการพลงังาน 

 วท.บ.การจดัการพลงังาน 

 วศม. เทคโนโลยอุีณหภาพ 

 วท.บ.เทคโนโลยอุีณหภาพ 

 วศม. เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

 วท.บ.เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

 วศ.ม. เทคโนโลยวีสัดุ 

 วศ.ม. การออกแบบและผลติแบบ
บรูณาการ 

หลกัสตูรปรญิญาเอก 

 ปร.ด. เทคโนโลยพีลงังาน 

 ปร.ด. การจดัการพลงังาน 

 ปร.ด. เทคโนโลยอุีณหภาพ 

 ปร.ด. เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

 ปร.ด. เทคโนโลยวีสัดุ 

 วศ.ด. การออกแบบและผลติแบบ
บรูณาการ 
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 (2) วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเป้าประสงค ์
 วสิยัทศัน์ของคณะฯ คอืมุง่เป็นองคก์ารสรา้งและแสวงหาความรู ้เพื่อความเป็นเลศิในการพฒันา
เทคโนโลยสีหวทิยาการ และผลติบณัฑติที่มคีุณภาพในระดบัสากล โดยมีพนัธกจิหลกัคอืให้การศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา ท างานวจิยัทางดา้นพลงังาน สิง่แวดล้อม และวสัดุ ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม
และพนัธกจิรองคอืการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

สมรรถนะหลกัของคณะฯคอื เป็นองคก์ารทีม่คีวามยดืหยุ่น สามารถน าความรูท้ ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ มารวมกนัด าเนินงานตามพนัธกจิ เพื่อความส าเรจ็ของส่วนรวม สามารถ
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและคุณธรรม ท างานวจิยั พฒันาและใหบ้รกิารวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งเศรษฐกจิ
และคุณภาพชวีติ 

คณะฯมพีนัธกจิหลกัใน 3 ดา้น คอื การจดัการศกึษา วจิยั และบรกิารวชิาการ โดยแต่ละพนัธกจิ
มเีป้าประสงคด์งัในตาราง P-2 

 
ตาราง P-2 พนัธกจิและเป้าประสงค ์

พนัธกจิ เป้าประสงค ์
ดา้นการศกึษา ผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะตามคุณลกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคข์อง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร(ีKMUTT-Student QF) 
 บณัฑติมจธ. เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงในสงัคม (social change 

agents) ทีม่ ี3 องคป์ระกอบยอ่ยดงันี้มคี่านิยมทีด่ ี(value) มศีกัยภาพ
และความสามารถ (potential and competent) และมคีวามเป็นผูน้ า 
(leadership)  

ผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ คู่คุณธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 มคีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางทฤษฏแีละปฏบิตั ิ 
 สามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีอย่างมอือาชพี  
 รูจ้กัคน้ควา้หาขอ้มลู วเิคราะห ์และแกป้ญัหาได ้ 
 เรยีนรูง้านไดเ้รว็ และน าสิง่ทีเ่รยีนมาประยกุตพ์ฒันากบัสถานการณ์ได ้  
 สามารถสื่อสารไดช้ดัเจนทัง้การพดูและเขยีน 
 เป็นผูม้คีวามขยนั อดทน มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มคีุณธรรม

จรยิธรรม มภีาวะผูน้ า มบีุคลกิภาพด ีมสีมัมาคารวะ มมีารยาทในสงัคม 
 สามารถท างานเป็นทมีได ้ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
 รกัและคดิในเชงิบวกต่อสถาบนัและคณะฯ 
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ดา้นวจิยั เป็นองคก์รวจิยัทีม่เีป้าหมายสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม โดยมอีงคค์วามรูด้า้นวสัดุศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนการพฒันา
เทคโนโลย ี
 การส่งเสรมิการสรา้งงานวจิยั และเผยแพรผ่ลงานวจิยัใหเ้ป็นทีย่อมรบั

ในระดบันานาชาต ิรวมถงึการน างานวจิยัไปใชง้านในระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศ 

 สรา้งความเป็นเลศิในงานวจิยั 3 ดา้น สามารถเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมและ
ชุมชนเพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นเลศิจากผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
 มหีน่วยงานบรกิารวจิยัเป็นฝ่ายช่วยในการด าเนินการให้บุคลากรใน

คณะฯไดร้บัรูข้า่วสาร 
 มกีารพฒันายทุธศาสตร ์และกลุ่มวจิยั 
 มกีจิกรรมโครงการความรว่มมอืทางวชิาการกบัคณะต่างๆ 
 จดัหางบประมาณเพื่อ 

o ด าเนินงานพฒันายทุธศาสตรก์ารวจิยั 
o seed money ทีจ่ะสนับสนุนการพฒันากลุ่มวจิยั และงานวจิยั 

ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรง์านวจิยัของคณะฯ 
o ปรบัปรงุและพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร 
o จา้งผูเ้ชีย่วชาญเพื่อรว่มวจิยัในโครงการทีอ่ยู่ในยุทธศาสตรก์าร

วจิยั 
o การจดัประชุม/สมันาทางวชิาการ 

 การสรา้งเกณฑก์ารสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานวชิาการทีม่คีุณภาพ 
 กจิกรรมรณรงคส์รา้งผลงานทางวชิาการ one Man (at least) one 

Paper 
 เพิม่จ านวนโครงการวจิยัรว่มภาคชุมชนและภาคเอกชน 
 การสร้างเครอืข่ายการวจิยัที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ ปญัหาส าคญั

ของประเทศ และระบบโลก 
 การตดิตาม จดัท าฐานขอ้มลู และประชาสมัพนัธ ์แหล่งทุนวจิยัต่างๆ 

ดา้นบรกิารวชิาการ น าความรูค้วามสามารถจากการวจิยัเพื่อบรกิารวชิาการอยา่งมอือาชพี 
 เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของสงัคม และชุมชน เพื่อแกป้ญัหาทางดา้น

พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ 
 ส่งเสรมิการท างานบรกิารวชิาการให้กบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และ
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สงัคม 
 โครงการสรา้งมาตรฐาน (standard code of practices) การใหบ้รกิาร

ทางวชิาการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการวิชาการอย่างมือ

อาชพี 
 โครงการพฒันาการบรกิารการทดสอบตามมาตรฐานสากล 
 โครงการการพฒันาฐานขอ้มลูอุปกรณ์ทดสอบ 
 โครงการจดัสมัมนาฝึกอบรมและประชุมวชิาการ 
 โครงการคณะพลงังานฯ กบัชุมชน 
 โครงการสรา้งสงัคมความรูบ้นสื่อสาธารณะ  
 โครงการโปรแกรมการใหบ้รกิารวชิาการตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
คณะฯ มกีารจดัแบ่งประเภทของบุคลากรออกเป็นสองส่วนหลกัๆ ตามลกัษณะงานได้แก่ (1) 

บุคลากรสายวชิาการ และ (2) บุคลากรสายสนับสนุน ส าหรบับุคลากรสายวชิาการมกีารจดัแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม ไดแ้ก่ (1) อาจารย ์และ (2) นกัวจิยัเนื่องดว้ยมหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นมหาวทิยาลยั
ในก ากบั บุคลากรทัง้สองกลุ่มจงึมทีัง้ที่เป็นพนักงานและขา้ราชการขอ้มูลภาพรวมของบุคลากรทัง้สอง
กลุ่มสามารถแสดงไดด้งัตาราง P-3 และ P-4 

บุคคลากรในคณะพลงังานฯ ล้วนมีคุณวุฒแิละคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตวัอย่างเช่น คณะฯให้ความส าคญัต่อการวจิยัเป็นอย่างสูงเพราะเป็นคณะที่เปิดการเรยีนการ
สอนในระดบัที่สูงกว่าปรญิญาตร ีคณะฯ เคร่งครดัต่อคุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่จะท าหน้าที่ควบคุมการ
ท างานวจิยัของนกัศกึษา ทีจ่ะตอ้งผ่านเกณฑท์ีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด  

เพื่อให้คณะฯสามารถด าเนินงานตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิให้ส าเรจ็ บุคลากรทุกคนของคณะฯ
จะต้องปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด นอกเหนือจากกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั คณะฯ พยายามสรา้งเสรมิบรรยากาศในการท างานผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้ที่เป็นงานประจ า 
อาท ิการประกนัคุณภาพการศกึษา และที่เป็นการสนัทนาการ อาท ิการจดัสมัมนาคณะฯประจ าปี การ
ท าบุญปีใหม่ ฯลฯ ทัง้นี้เพื่อใหบุ้คลากรมโีอกาสพบปะและมสี่วนร่วมในการท างานเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็
ตามพนัธกจิทีต่ ัง้ไว ้

ความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากร 
1) องคก์ารมคีวามก้าวหน้า มชีื่อเสยีง และด าเนินการตามพนัธกจิไดส้ าเรจ็ตามเป้าประสงค ์
2) ความกา้วหน้าทางต าแหน่งวชิาการ หรอืความก้าวหน้าในสายงาน 
3) การไดร้บัมอบหมายงานและความรบัผดิชอบทีน่่าภาคภมูใิจ 
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4) การสนับสนุนบุคลากรใหเ้จรญิกา้วหน้า 
5) การยอมรบั ยกยอ่ง ชมเชยจากเพื่อนรว่มงานและผูบ้รหิาร 
6) สวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
7) ระบบรกัษาความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีและความสุขในการท างาน 

 
ตาราง P-3 ขอ้มลูภาพรวมของบุคลากรสายวชิาการ 

สายวชิาการ ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒกิารศกึษา จ านวน 
ป.เอก ป.โท คน 

ขา้ราชการ ศาสตราจารย ์ 1 - 1 
 รองศาสตราจารย ์ 5 - 5 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 6 1 7 
 อาจารย ์ 4 1 5 
พนกังานมหาวทิยาลยั ศาสตราจารย ์ 1 - 1 
 รองศาสตราจารย ์ 6 1 7 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 4 2 6 
 อาจารย ์ 4 - 4 
อตัราจา้ง ศาสตราจารย ์ 1 - 1 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 - 1 
 รวม 33 5 38 

 

ตาราง P-4 ขอ้มลูภาพรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ประเภท ประเภทงาน/

ต าแหน่ง 
วุฒกิารศกึษา จ านวน 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต ่ากว่าป.ตร ี คน 
ขา้ราชการ สายสนับสนุน - 1 5 - 6 
 ลกูจา้งประจ า - - - 4 4 
พนกังานมหาวทิยาลยั  1 1 8 - 10 
ลกูจา้งชัว่คราว 
และอตัราจา้ง 

 
- 1 3 2 6 

 รวม 1 3 16 6 26 
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(4) สินทรพัย ์ 
 คณะฯ ม ี

1) สถานที่ปฏบิตัิงาน 2 แห่งภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีคอื อาคาร
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ และอาคารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยวีสัดุ  

2) หอ้งบรรยาย และหอ้งปฏบิตักิารทีม่เีครือ่งมอือุปกรณ์เพยีงพอส าหรบัใชใ้นการศกึษาและท า
วิจยัทางด้านเทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน เทคโนโลยีอุณหภาพ 
เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยวีสัดุ 

3) Software ใช้ส าหรบัการเรยีน การสอน และการวิจยัได้แก่ DesignBuilder, Markal, 
SimaPro, Solid work, COMSOL Multiphysics, Trnsys, LSDYNA, Dynaform, Matlab, 
และ Catia  เป็นตน้ 

 
  (5) กฎระเบียบข้อบงัคบั 
 คณะฯ ด าเนินงานพนัธกจิภายใต้ขอ้บงัคบัของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) โดยมเีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญัดงันี้ 

 
ตาราง P-5 เงือ่นไข ขอ้บงัคบั มาตรฐานของหลกัสตูร 
พนัธกจิหลกัและการบรหิาร

จดัการ 
เงือ่นไข ขอ้บงัคบั มาตรฐานหลกัสตูร 

ดา้นการศกึษา  เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2548 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
ดา้นวจิยั  แนวทางปฏบิตั ิจรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
ดา้นบรกิารวชิาการ  มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดา้นจรรยาบรรณองคก์ร  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าดว้ย 

จรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ.2553 
 ระเบยีบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีว่าดว้ย 

จรรยาบรรณของพนกังานและลกูจา้ง พ.ศ.2553 
 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ดา้นการบรหิารการเงนิ  กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเงนิ และงบประมาณของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี  

 คู่มอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 ส านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 

 ด าเนินการตามระบบบรหิารจดัการ ระเบยีบ ปฏบิตั ิขอ้บงัคบั
ดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ของ
ศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอา
ชวีอนามยั (ศูนย ์EESH) 

 

ข.ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์าร 
 (1) โครงสร้าง และระบบธรรมาภิบาลของสถาบนั 

การด าเนินภารกจิต่างๆ ของคณะฯ มกีารก ากบัดูแลการด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนในระดบั
คณะฯ ดงัแสดงในแผนภาพ P-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ P-1 โครงสรา้งการบรหิารของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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(2) ผูเ้รียนลกูค้ากลุ่มอ่ืนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะฯมพีนัธกจิหลกัคอืการจดัการศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกการท างาน 

วจิยัและการบรกิารวชิาการส าหรบักลุ่มลูกคา้ทางดา้นการจดัการศกึษาเป็นกลุ่มผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรแีละปรญิญาโทการจดัการศกึษาเพื่อผลติบณัฑติและนักวจิยัให้แก่บรษิัทเอกชน ที่ปรกึษา 
หน่วยงานภาครฐั มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน เช่น กระทรวงวทิยศาสตรฯ์ กระทรวงพลังงาน ปตท 
ปนูซเีมนต์ เป็นต้นพนัธกจิดา้นการวจิยัเพื่อผลติงานวจิยัที่มคี่าและคุณภาพสามารถน าไปใชง้านไดแ้ละ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานวจิยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ให้
การบรกิารวชิาการต่อชุมชนและสงัคม ซึง่แสดงรายละเอยีดดงัตาราง P-6 
 

ตาราง P-6 ลกูคา้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และความคาดหวงั  
พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 

จดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาโท 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรใีนสาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

 ไดค้วามรูแ้ละความสามารถน าไปใช้
งานได ้

 ไดท้ าวทิยานิพนธใ์นหวัขอ้ที่
เหมาะสม 
และตรงกบัความตอ้งการ 

 ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัทีม่ ี
ชื่อเสยีง 

 ส าเรจ็การศกึษาในเวลาทีก่ าหนด 
 มงีานท าทีด่ ีเงนิเดอืนสงู และมี

เครอืขา่ยในสาขาวชิาเดยีวกนั 
 ไดร้บัทุนการศกึษา มโีอกาสศกึษา

ต่อในระดบัปรญิญาเอก 
 มแีหล่งขอ้มลูทีด่ใีหค้น้ควา้ เช่น 

หอ้งสมดุทีด่ ี
 สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น 

ระบบสารสนเทศทีด่ ีบรรยากาศด ี 
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พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
จดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาโท 

 หน่วยงานภาครฐั 
 บรษิทัเอกชน 
 ผูป้กครอง 
 สงัคม 

 บณัฑติทีด่ ีและเก่ง มคีวามสามรถ 

คุณภาพตรงตามความคาดหวงั 

 สื่อสารไดด้สีามารถใชภ้าษาองักฤษ

ไดด้ ี

 ไดง้านท าทีด่ ีเงนิเดอืนสงู มโีอกาส
ในการศกึษาต่อ มทีุนการศกึษา 

 บรรยากาศเหมาะแก่การเรยีน และมี

ความปลอดภยั 

 ไดบุ้คลากรทีด่ ีมคีุณภาพ เพื่อช่วย

ในการพฒันาคุณภาพชวีติของคน

ไทย 

พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 
จดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาเอก 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญา
โทในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโทในสาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

 ไดค้วามรูแ้ละความสามารถน าไปใช้
งานได ้

 ไดท้ าวทิยานิพนธใ์นหวัขอ้ที่
เหมาะสม 
และตรงกบัความตอ้งการ 

 ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัทีม่ ี
ชื่อเสยีง 

 ส าเรจ็การศกึษาในเวลาทีก่ าหนด 
 มงีานท าทีด่ ีเงนิเดอืนสงู และมี

เครอืขา่ยในสาขาวชิาเดยีวกนั 
 ไดร้บัทุนการศกึษา และทุนศกึษา

ต่อในระดบัสงูกว่าปรญิญาเอก 
 มแีหล่งขอ้มลูทีด่ใีหค้น้ควา้ เช่น 

หอ้งสมดุ ทีด่ ี
 สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น 

ระบบสารสนเทศทีด่ ีบรรยากาศด ี 
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พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
จดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาเอก 

 บรษิทัเอกชน 
 หน่วยงานภาครฐั 
 ผูป้กครอง 
 สงัคม 

 บณัฑติทีด่แีละเก่ง มคีวามสามรถ 

คุณภาพตรงตามความคาดหวงั 

 เป็นนกัวจิยัทีด่แีละเก่ง 

 สื่อสารไดด้สีามารถใชภ้าษาองักฤษ

ไดด้ ี

 ไดง้านท าทีด่ ีเงนิเดอืนสงู มโีอกาส
ในการศกึษาต่อ มทีุนการศกึษา 

 บรรยากาศเหมาะแก่การเรยีน และมี

ความปลอดภยั 

 ไดบุ้คลากรทีด่ ีมคีุณภาพ เพื่อช่วย

ในการพฒันาคุณภาพชวีติของคน

ไทย 

พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 
วจิยั  แหล่งเงนิทุน 

 บรษิทัเอกชน 
 หน่วยงานวจิยัในและ

ต่างประเทศ 
 ผูอ่้าน/ผูใ้ชผ้ลงานวจิยั 

(สงัคม) 

 การด าเนินการวจิยัทีม่คีุณค่าและมี
คุณภาพ ตรงต่อเวลาและเป็น 
ไปตามสญัญาทีไ่ดต้กลงกนั 

 ผลงานสามารถน าไปใชไ้ดใ้นเชงิ
พาณชิยห์รอืเป็น 
ประโยชน์ต่อสงัคม 

 มจีรรยาบรรณ 
 สามารถตพีมิพเ์ผยแพร่ 
 สทิธบิตัร 

พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
วจิยั  แหล่งเงนิทุน 

 สถาบนัทีม่คีวามรว่มมอื

ดา้นการวจิยั ภายใน

และต่างประเทศ 

 สรา้งเครอืข่ายและมผีลงานร่วมกนั 
 แลกเปลีย่นนกัศกึษาและบุคลากร 
 อาจารยพ์เิศษ/อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธ ์
 มหีอ้งปฏบิตักิาร เครือ่งมอืวจิยัทีด่ ี
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พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 
บรกิารวชิาการ 
ตรวจสอบวเิคราะห ์

 บรษิทัเอกชน 
 หน่วยงานภาครฐั 
 นกัศกึษา 

 ผลการวเิคราะหท์ีถู่กตอ้งตามหลกั
วชิาการ  

 ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเรว็ ตรง
ต่อเวลา 

 มจีรรยาบรรณ 
พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

บรกิารวชิาการ 
ตรวจสอบวเิคราะห ์

 สงัคม   ผลการวเิคราะหท์ีถู่กตอ้งตามหลกั
วชิาการ  

 มจีรรยาบรรณ 
พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 

บรกิารวชิาการ 
ฝึกอบรม การจดั
ประชุมสมัมนา 
 

 บรษิทัเอกชน 
 หน่วยงานภาครฐั 
 นกัศกึษา 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
และมทีกัษะ ตรงตามวตัถุประสงค์
การอบรม 

 มเีครอืขา่ยในสาขาเดยีวกนั 
พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

บรกิารวชิาการ 
ฝึกอบรม การจดั
ประชุมสมัมนา 
 

 ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย 
 หน่วยงานตน้สงักดั 

 ผูเ้ขา้สมัมนาไดร้บัความรูต้รงตาม
วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมหรอื
สมัมนา 

 ประยกุตใ์ชง้านได ้
 มเีครอืขา่ย มพีนัธมติรในสาขา

เดยีวกนั 
พนัธกจิ ลกูคา้ ความตอ้งการและความคาดหวงั 

บรกิารวชิาการ 
ทีป่รกึษา 

 บรษิทัเอกชน 
 หน่วยงานภาครฐั 

 ผูท้ีไ่ดร้บัค าปรกึษาไดร้บัความรู้
ความเขา้ใจ มทีกัษะ และสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาต่างๆได ้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการขอรบั
ค าปรกึษา 

พนัธกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
บรกิารวชิาการ 
ทีป่รกึษา 

 ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย  ผูท้ีไ่ดร้บัค าปรกึษาไดร้บัความรู้
ความเขา้ใจ มทีกัษะ และสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาต่างๆได ้
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ตรงตามวตัถุประสงคข์องการขอรบั
ค าปรกึษา 

 

(3) ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ  
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมอืทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคญัของคณะฯมหีลาย

ประเภทขึ้นอยู่กบัพนัธกจิที่ส าคญัคอืการจดัการศกึษาการวจิยัและการบรกิารวชิาการซึ่งจะมบีทบาท
ต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างหลกัสูตรการพฒันาหลกัสูตรและการด าเนินการของหลกัสูตรการได้มาซึ่ง
นักศึกษาที่มีคุณภาพจากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเป็นผู้เรียนใน
หลกัสูตรของคณะฯ การบรกิารสนับสนุนต่อผูเ้รยีนทัง้ดา้นเงนิทุนทางการศกึษาและการวจิยัรวมทัง้การ
ส่งเสรมิขดีความสามารถของคณะฯในการแข่งขนักบัสถาบนัอื่น ๆ และท าใหค้ณะฯอยู่ชัน้แนวหน้าของ
ประเทศทัง้ดา้นการจดัการศกึษาและการวจิยัมาเป็นเวลายาวนานจนถงึปจัจุบนัรายละเอยีดกลไกความ
รว่มมอืแสดงดงัตาราง P-7   
 

ตาราง P-7 ผูส้่งมอบและบทบาทต่อองคก์ร 
พนัธกจิ ผูส้่งมอบ/คู่ความรว่มมอื บทบาทและความส าคญัต่อองคก์ร 

จดัการศกึษา ผูส้่งมอบ  
 สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติ

บณัฑติปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโท 

 บณัฑติเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ 
เลอืกเขา้มาศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษาทีค่ณะฯ 

 ส านกับณัฑติศกึษาและ
กจิกรรมนานาชาต ิ

 ประสานงานในการรบันกัศกึษา  
 ก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ระเบยีบ 
จดัการศกึษา คู่ความรว่มมอื  
 สถาบนัทีม่คีวามรว่มมอืใน

การจดัการเรยีนการสอน 
และการวจิยั 

 แหล่งทุน แหล่งท าวจิยั 
 อาจารยพ์เิศษ อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธ ์
 แหล่งแลกเปลีย่นนกัศกึษา และ

บุคลากร 
 หน่วยงานทีใ่ห้

ทุนการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา เช่น  
 

 แหล่งทุนการศกึษา 
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 ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน  

 ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั  

 ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

วจิยั คู่ความรว่มมอื  
 สถาบนัทีม่ ีMOU เช่น 

 กรมอู่ทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

 กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร 

 ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั 

สถาบนัทีไ่ม่ม ีMOU เช่น 
 ส านกังาน

คณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

 ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน  

 ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ 

 การก าหนดหวัขอ้วจิยัทีเ่หมาะกบั
สถานการณ์ 

 ความรว่มมอืในการท าวจิยั 
 สนบัสนุนทุนวจิยั 
 การแลกเปลีย่นนกัวจิยั 
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 องคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) 

บรกิารวชิาการ ผูส้่งมอบ  
  บรษิทัเอกชน 

 หน่วยงานภาครฐั 
 นกัศกึษา 

 ส่งตวัอยา่งชิน้งานเพื่อตรวจสอบ
วเิคราะห ์

 เขา้รว่มการฝึกอบรม 
 เขา้รว่มการประชุมสมัมนา 
 ขอรบัค าปรกึษา 
 การประเมนิความพงึพอใจต่อการ

บรกิาร 
 คู่ความรว่มมอื  
  ส านกัวจิยัและบรกิาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

 หน่วยรบับรกิารลกูคา้ 

 

นอกจากที่กล่าวขา้งต้นแลว้ ในการพฒันาหลกัสูตร นักศกึษาปจัจุบนัของคณะมบีทบาทส าคญั

ในการประเมนิรายวิชาที่ได้เรยีน การเรยีนการสอนและรายละเอียดเนื้อหา อีกทัง้ศิษย์เก่าและผู้ใช้

บณัฑติกใ็หค้วามรว่มมอืในการพฒันาหลกัสตูร โดยการแสดงความพงึพอใจผ่านทางแบบสอบถามทีท่าง

คณะฯ จดัส่งไป ในขณะเดยีวกนัคณะฯ มกีารจดัเสวนาเรื่องหลกัสูตรโดยเชญิศษิยเ์ก่า อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้เพื่อให้ขอ้คดิเหน็ในการพฒันาหลกัสูตร ให้ทนัสมยั เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ

ตลาด เป็นตน้  

P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 
ก. สภาพด้านการแข่งขนั  
ดา้นการศกึษา  

เมื่อพิจารณาสภาพด้านการแข่งขัน คณะฯซึ่งเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน เทคโนโลยวีสัดุ เทคโนโลยี
สิง่แวดล้อม และเทคโนโลยอุีณหภาพ เนื่องจากเป็นหลกัสูตรเป็นแบบสหวทิยาการและเป็นหลกัสูตรใน
ระดบับณัฑติศกึษา ดัง้นัน้ในการพจิารณาสภาพการแข่งขนัและการหาคู่เทยีบของคณะฯ จะพจิารณาจดั
รวมกลุ่มสาขาวชิาใหเ้หมาะสมตามบรบิทของคู่เทยีบทีม่หีลกัสตูรในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้จงึไดร้วม
สาขาเทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังานและเทคโนโลยอุีณหภาพไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั ดงั
ตาราง P-8 และตาราง P-9 แสดงประเดน็เปรยีบเทยีบ 
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 ตาราง P-8 คู่เทยีบในแต่ละสาขาวชิา 

สาขาวชิา คู่เทยีบ 
สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  
เทคโนโลยอุีณหภาพ  

1) สาขาวชิาพลงังาน  
2) บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
3) หลักสู ต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิช า

เทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
 

1) สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี

2) ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณวศิวกรรมศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3) สาขาวิชานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากร
ชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี

สาขาวชิาเทคโนโลยวีสัดุ 1) วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2) หลกัสตูรวศิวกรรมโลหะการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3) ภาควชิาฟิสกิสแ์ละวสัดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

4) ภาควชิาวสัดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ตาราง P-9 ประเดน็เปรยีบเทยีบ 
ประเดน็เปรยีบเทยีบ ผลการด าเนินงานในปจัจุบนั ปจัจยัส าคญัทีป่ระสบ

ความส าเรจ็ 
1. ผลติบณัฑติเพื่อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของประเทศ 
2.คุณภาพบณัฑติ 
 
 
 
 
 

1) รอ้ยละของบณัฑติทีจ่บท างานที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาทีเ่รยีน 

2) รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า
ภายใน 1 ปี 

3) รอ้ยละบณัฑติทีไ่ดร้บัทุนการศกึษา/
วทิยานิพนธ/์การศกึษาวจิยัจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4) รอ้ยละของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
โดยมผีลงานตพีมิพใ์นวารสาร/
น าเสนอผลงานในทีป่ระชุมวชิาการ 

5) จ านวนศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลั 

1) การจดัการหลกัสตูร
ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ 

2) ศษิยเ์ก่ามสี่วนให้
ขอ้คดิเหน็ในการ
จดัท าหลกัสตูร 

3) ความรว่มมอืของ
ภาคเอกชนในการ
จดัการเรยีนการสอน
ใชเ้ช่น สถานทีเ่ป็น
กรณศีกึษา 

 
การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั 
 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการแข่งขนั คอื การสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาค
นอกทัง้ภาครฐั เอกชน และชุมชน เพื่อน าประเด็นปญัหามาเป็นโจทย์ในการเรยีนการสอน การท า
วทิยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการเพิม่ประสบการณ์ใหบ้ณัฑติไดม้โีอกาสไดร้่วมงานเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จริง
ซึง่จะท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
 
ดา้นการวจิยั 
 คู่เทยีบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เขน่เดยีวกบัดา้นการศกึษา โดยคณะฯเลอืกเกณฑจ์ากการประเมนิ
คุณภาพผลงานวจิยัเชงิวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย ปี 
2554 ของส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เนื่องจาก เป็นการประเมนิในระดบัสาขาวชิา โดย
ประเมนิจากผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตแิละระดบัชาต ิเอกสาร
ตพีมิพใ์นการประชุมวชิาการ (proceeding) ระดบันานาชาตแิละระดบัชาต ิและสทิธบิตัรระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2551 ซึ่งท าให้ทราบถึงปรมิาณและคุณภาพ และสามารถเปรยีบเทยีบผลงานวจิยัเชงิวชิาการใน
ระดบัสาขาวชิา ของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยไดโ้ดยดจูากตวัชีว้ดั 4 ตวั คอื 
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ตวัชี้วดัที่ 1 Equivalent International Journal Publication / Faculty Member แสดงถงึ
ความสามารถของอาจารยใ์นการผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ทยีบเท่ากบัวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ   

ตวัชีว้ดัที ่2 Journal Impact Factor / Faculty Member แสดงถงึ ความสามารถของอาจารยใ์น
การผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คีุณภาพในดา้นการไดร้บัการอา้งองิ  

ตวัชีว้ดัที ่3 Equivalent International Journal Publication / Discipline แสดงถงึ ความสามารถ
ของสาขาวชิาในการผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ทยีบเท่ากบัวารสารวชิาการระดบันานาชาติ  

ตวัชีว้ดัที ่4 Journal Impact Factor / Discipline แสดงถงึ ความสามารถของสาขาวชิาในการ
ผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คีุณภาพในดา้นการไดร้บัการอา้งองิ  
คณะฯเลอืกคู่เทยีบเป็นสาขาวชิาทีไ่ดร้บั Rating 5 และ Rating 4 จากการประเมนิของ สกว. ปี 2554 ใน
สาขาวชิาต่างๆ ดงัตาราง P-10 ถงึ P-12 

 
ตาราง P-10 สาขาเทคโนโลยพีลงังาน 

ล าดบั รายละเอยีด 
ดชันีที ่1 ดชันีที ่2 ดชันีที ่3 ดชันีที ่4 

ดชันี
รวม Rating 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 

1 

สายวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี

1.92 5 2.18 5 17.26 5 19.65 5 5 5 

2 

สาขาวชิาพลงังาน  
บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้น
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี

 4  5  4  5 4.4 4 

3 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิ
รนิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 5  2  5  2 3.8 4 

 
ในสาขาเทคโนโลยพีลงังาน คู่เทยีบที่ส าคญัคือ สาขาวชิาพลงังาน บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้าน

พลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและ สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
จดัการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ตาราง P-11 สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

ล าดบั รายละเอยีด 
ดชันีที ่1 ดชันีที ่2 ดชันีที ่3 ดชันีที ่4 

ดชันี
รวม Rating 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 
1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มบณัฑติ  5  5  4  5 4.7 5 
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ล าดบั รายละเอยีด 
ดชันีที ่1 ดชันีที ่2 ดชันีที ่3 ดชันีที ่4 

ดชันี
รวม Rating 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 
วทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี

2 
ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 4  3  5  4 4.1 4 

3 

สาขาวชิานิเวศวทิยาการ
อนุรกัษ์ คณะทรพัยากรชวีภาพ
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 4  4  3  3 3.5 4 

4 

สายวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

0.975 4 0.947 3 5.848 3 5.683 3 3.3 3 

  
ในสาขาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม คู่เทยีบที่ส าคญัคอื สาขาวชิาสิง่แวดล้อมบณัฑติวทิยาลยัร่วม

ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
คณะวศิวกรรมศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ สาขาวชิานิเวศวทิยาการอนุรกัษ์ คณะทรพัยากร
ชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
ตาราง P-12 สาขาเทคโนโลยวีสัดุ 

ล าดบั รายละเอยีด 
ดชันีที ่1 ดชันีที ่2 ดชันีที ่3 ดชันีที ่4 

ดชันี
รวม Rating 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด เกรด 

1 
วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตร
เคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 5  5  5  5 5.0 5 

2 
ภาควชิาฟิสกิสแ์ละวสัดุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 5  5  5  4 4.8 5 

3 
ภาควชิาวสัดุศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 4  4  4  4 4.0 4 

4 

สายวชิาเทคโนโลยวีสัดุ คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี

1.092 4 0.708 3 17.478 4 11.334 3 3.6 4 
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ในสาขาเทคโนโลยวีสัดุ คู่เทียบที่ส าคญัคือ วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคม ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และ ภาควชิา
วสัดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 
 

ดา้นการบรกิารวชิาการ 
 คณะฯมคีวามโดดเด่นในงานบรกิารวชิาการดา้นการใหค้ าปรกึษา ฝึกอบรม ตรวจสอบวเิคราะห์
จดัประชุมสมัมนา ในดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ 
 
ข. บริบทเชิงกลยทุธ์ 
ความทา้ทายเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั 
ความสามารถที่จะสร้างผลงานทัง้การผลิตบณัฑิต งานวิจยั และบรกิารวิชาการ ที่มคีุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งชื่อเสยีง และสามารถยนือยูเ่ป็น champion ไดต้ลอดเวลา 
 
ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์ 

เป็นคณะฯทีเ่ปิดหลกัสูตรทีม่ลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ (interdisciplinary) ทีร่วมเอาความรูใ้น 3 
สาขา เขา้มาใชใ้นการผลติบณัฑติ งานวจิยั และงานบรกิารวชิาการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน 37 ปี คณะฯถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับหลกัสูตรด้านพลงังานใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนในปจัจุบนั ตาราง P-13 แสดงประเดน็ส าคญั ความทา้ทาย 
และความไดเ้ปรยีบของคณะฯ 

  

ตาราง P-13 ประเดน็ส าคญั ความทา้ทาย และความไดเ้ปรยีบของคณะฯ 
ประเดน็ส าคญั ความทา้ทาย ความไดเ้ปรยีบ 

ดา้นการจดั
การศกึษา 

การผลติบณัฑติทีท่ างาน
อยา่งมอือาชพี 

1. เป็นคณะฯ ทีก่่อตัง้มานานและมี
หลกัสตูรทีบ่รูณาการศาสตร ์3 สาขา
เขา้ดว้ยกนั 

ดา้นงานวจิยั การสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม่ 1. มกีลุ่มงานวจิยัทีม่อีาจารยต์ าแหน่ง
ศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย์
เป็นพีเ่ลีย้งใหอ้าจารยใ์หม ่เช่น กลุ่ม
วจิยัดา้นพลงังานและกลุ่มวจิยัดา้นวสัดุ 

2. คณะฯ มอีาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลัต่างๆ 
ในระดบัชาต ิ 

3. คณะฯ มเีครอืขา่ยในหน่วยงานของรฐั 
และเอกชน ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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ทีก่่อใหเ้กดิการท างานรว่มกนั 
ดา้นบรกิาร
วชิาการ 

สถานทีต่ ัง้อยูห่่างจากชุมชน
เมอืงมผีลต่อการเดนิทาง 

1. คณะฯ มคีู่ความรว่มมอืคอืส านกัวจิยั
และบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และมคีรุภณัฑก์ลางทีท่นัสมยัในการ
ตรวจวเิคราะห ์

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินงาน 
คณะฯมนีโยบายสนับสนุนดา้นพฒันาการเรยีนการสอนและส่งเสรมิการท าวจิยัให้กบับุคลากรด้านการ
สอนและวจิยั รวมทัง้มนีโยบายส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนให้มคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ การ
วดัผลการด าเนินการของคณะฯจะใช้การประเมนิตนเองในทุกพนัธกิจตามรอบการประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามระบบหลกัเกณฑ์และวธิีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา ตามตามระบบหลกัเกณฑ์
และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษาและมกีารน าผลการประเมนิมาวเิคราะห ์และปรบัปรุงพฒันาการด าเนินการในแต่ละพนัธกจิ
อยา่งต่อเนื่อง 
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 บทท่ี 2 ส่วนส าคญั 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 

พร้อมระบจุดุแขง็/แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุอ่อน และแนวทางพฒันา 
 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรคณะและได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบั
ปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มมหาวทิยาลยั 
กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551–2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ด้านการเรยีน

การสอน การวจิยั การบรกิารทางดา้นวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตักิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวดั

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

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงาน

ผลต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุง

แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื3  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 หรอื 7 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

8 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนิน 8 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้  
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ ได้ก าหนดปรชัญาและปณิธาน
ของคณะฯ และมกีารจดัท าไว้ดงันี้ ปรชัญา   “ รู้วิชา รู้คุณค่า รู้
รกัษา มคีุณธรรม น าชุมชน พฒันาคน พฒันาชาติ” หมายความถงึ 
การผลติบุคลากรระดบับณัฑติศกึษาที่มคีวามรูค้วามสามารถและ
สร้างผลงานวิจัยและการพัฒนาที่มีคุณภาพด้านพลัง งาน 
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ ทีน่ าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยสีะอาด และการ
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของ
ประเทศ พร้อมทัง้เผยแพร่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะฯ มกีารพฒันาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวทิยาลยั โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการคณะฯ โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบั
ปรชัญาหรอืปณธิานและพระราชบญัญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้ง
กบัจดุเน้นของกลุ่มสถาบนั แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ.2549-2563 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1)  

1.1.1.1 แผนพฒันามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
พ.ศ.2549-2563 

2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) และการจดั
สมัมนาคณะเพื่อถ่ายทอดแผนกลยทุธใ์หก้บับุคลากรทัง้คณะดว้ย 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.2)  
 

1.1.2.1 แผนกลยทุธค์ณะ

พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

1.1.2.2 รายงานการจดัประชุม 
สมัมนาประจ าปีคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 2556 

3 มกีารแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปี ครบ 4 พนัธกจิ 
คอื แผนงานการผลติบณัฑติ,แผนงานการสนับสนุนการผลติบณัฑติ
,แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และแผนงานท านุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม โดยมกีารจดัท าแผนทีก่ลยุทธ ์(strategic map) และ
มกีารจดัท ารายงานผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแผนกล
ยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทัง้ 4 พันธกิจ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.1 และ 1.1.3.1)  

1.1.2.1 แผนกลยทุธค์ณะ

พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

1.1.3.1 ผลวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งของแผนการจดัท า
ยทุธศาสตรค์ณะฯ กบัแผนพฒันา
มหาวทิยาลยั (พ.ศ.2549-2563) 

4 มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์(เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) เพื่อวดั
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี  

1.1.2.1 แผนกลยทุธค์ณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
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5        คณะฯ มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธ
กิจตามแผนที่วางไว้ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้าน
งานวิจัย  ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและด้านท า นุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม ในการด าเนินงานตามแผนการผลติบณัฑติ คณะ
พลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ ได้ตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปณิธานของคณะที่ตัง้ไว ้
เพื่อให้ไดบ้ณัฑติที่ดแีละเก่งตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่
แรกเริม่ทีน่ักศกึษาเขา้มาในคณะฯ โดยการจดัปฐมนิเทศนักศกึษา  
เพื่อแนะน าให้นักศึกษารู้ระเบยีบ  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิใน
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกบัการศึกษา เช่น การลงทะเบยีนเรยีน การขอ
เปลี่ยนโปรแกรมการศึกษา การลา  การขอขยายเวลาการศึกษา  
การเสนอโครงการการศกึษาวจิยัหรอืวทิยานิพนธ ์ รวมถงึการสอบ
ความกา้วหน้า การขอสอบโครงการการศกึษาวจิยัหรอืวทิยานิพนธ ์ 
ทุนการศึกษา ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1)    การแนะน า
โครงสร้างการบรหิาร  การให้บรกิารต่างๆ ของคณะฯ    โดยได้
จัดท าเ ป็นเอกสารเผยแพร่ด้วยนอกจากนั ้นยังมีค าแนะน า 
ประสบการณ์ใหม่ๆ ความประทบัใจ โดยการต้อนรบัของรุ่นพีส่โมสร
นกัศกึษาคณะพลงังานฯ ซึง่คาดหวงัว่าเมื่อนักศกึษาไดท้ราบถงึกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว  ก็จะช่วยให้
การศึกษาและการปฏิบัติตัวในระหว่างที่เป็นนักศึกษามีความ
สมัฤทธิผ์ลสูงขึ้น  สามารถลดปญัหาและข้อขดัข้องต่างๆ ลงได ้  
นอกจากนั ้นมีการจัดตัง้อนุกรรมการพิจารณาแบบน าเสนอ
โครงการวิจยั/วิทยานิพนธ์ (แบบ บ.1) เพื่อกลัน่กรองงานวิจยัที่
นกัศกึษาจะศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบงานสาขาของคณะพลงังานฯ  
และได้น าเรื่องขัน้ตอนการน าเสนอหวัข้อโครงการศึกษาวจิยัและ
วิทยานิพนธ์เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพื่อ
ปรบัปรุงขัน้ตอนการน าเสนอหวัขอ้ฯ ให้มกีระบวนการเพิม่ขึน้เพื่อ
เป็นการพฒันามาตรฐานงานวจิยัของนักศกึษา  รวมถงึการควบคุม
ระยะเวลาในการ ศกึษาวจิยัและได้มแีผนงานสรา้งความเขา้ใจ ซึง่มี
ผลบงัคบัใชม้าตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1/2552 จนถงึปจัจุบนั   และ
ในขัน้ตอนการจดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์/โครงการการศึกษาวิจยั
ของนักศึกษานัน้  คณะฯ ได้มีการจดัตัง้อนุกรรมการพิจารณา
รปูเล่มต้นฉบบัวทิยานิพนธ/์โครงการการศกึษาวจิยั เพื่อตรวจสอบ

1.1.5.1 โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม ่ประจ าปีการศกึษา 
2556,แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เรยีน,แบบฟอรม์การขอเปลีย่น
แผนการศกึษา,แบบเสนอขอ
ขยายเวลาการศกึษา และ
แบบฟอรม์ประกอบการ
ประเมนิผลความกา้วหน้า
ทางการศกึษาของนกัศกึษา 
 
1.1.5.2 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพจิารณารปูเล่ม
ตน้ฉบบัวทิยานิพนธ ์
 
1.1.5.3  โครงการเสรมิความรู้
ดา้นการเขยีนรายงานการ
ศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ ์คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ปี
การศกึษา 2556 
 
1.1.5.4 ประกาศทุนการศกึษา
ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโทคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
(ฉบบัที ่4) 
 
1.1.5.5 หลกัเกณฑก์ารส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการจดัท าบทความ
วจิยัของนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ.2553  
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ผลงานวทิยานิพนธ์ก่อนน าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพื่อ
พจิารณา แก้ไขรูปแบบและความถูกต้องในเชงิวชิาการ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.2)  และได้จดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการเสรมิความรู้
ด้านการเขยีนรายงานการศึกษาวิจยัและวิทยานิพนธ์  ประจ าปี
การศกึษา 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  เพื่อแนะน าเกี่ยวกบั
ขัน้ตอนการขอสอบ  แต่งตัง้กรรมการสอบ  ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ
เขยีนรายงานการวจิยัและวิทยานิพนธ์  และแนะน าเกี่ยวกบัการ
จดัท ารปูเล่มและประเดน็ปญัหาในการจดัท ารายงาน  โดยมกีารจดั
ทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ  ใน
ส่วนของการจดัสรรทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจยัของ
คณะฯ  ได้ปรบัปรุงเงื่อนไขการให้ทุนการศกึษาแก่นักศกึษาระดบั
บณัฑติศึกษา (ปรญิญาโท) ของคณะฯ ให้มคีวามสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิง่ขึน้ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.4) ส่วนการสนับสนุนการ
จัดท าบทความวิจัยของนักศึกษา  คณะฯ ได้มอบหมายให้
คณะท างานส่งเสรมิการวจิยัคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุน า
ประกาศคณะพลงังานฯ เรื่อง เกณฑก์ารส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จดัท าบทความวจิยัของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2549 ซึง่
ได้ประกาศใช้และถอืปฏบิตัมิาเป็นเวลา 2 ปีแล้วไปปรบัปรุง  เพื่อ
พฒันาและยกระดบัคุณภาพและปรมิาณผลงานตพีมิพ์ของบณัฑติ
และสามารถน าผลงานดงักล่าวมาใช้นับเป็นดชันีสมรรถนะ (KPI) 
ได้ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.5) ในด้านการส่งเสรมิและการสร้าง
ความเขม้แขง็การวจิยั คณะฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่   

6 ในการด าเนินงานตามพนัธกิจหลกัในด้านต่างๆ คณะฯ ได้มกีาร
ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ
ผ่านการประชุมประสานบรหิารอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 
1.1.6.1) และรายงานผลต่อผู้บรหิารเพื่อพจิารณาผ่านการประชุม
การรายงานผลการด าเนินงาน  นอกจากนี้คณะฯมกีารรายงาน
สถานภาพทางการเงนิของคณะฯ ทุกเดอืน  เพื่อตดิตามตรวจสอบ
การใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนินงานของแผนงานดา้นต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนที่ตัง้ไว้   และยงัมกีารรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ปี
ละ 2 ครัง้   (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2)   

1.1.6.1  รายงานการประชุม
ประสานบรหิาร วนัองัคารที ่ 
3 ก.ย.56 
 
1.1.6.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณ
ปี 2556 (ผลงาน 12 เดอืน ต.ค.
55- ก.ย.56)   
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7 คณะพลงังานฯ มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยทุธ ์ในการรายงานผลตามแผน ต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 2 

ครัง้ ต่อปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.7.1)และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ให้ข้อคิด เห็นและ

ขอ้เสนอแนะ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 1.1.7.2) คณะพลงังานฯ มี

การน าผลการพิจารณา  ข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี ในทุกแผนงานหลกัของคณะ ในการสมัมนาประจ าปี 

ของคณะ ซึ่งจะมกีารรายงานผลการด าเนินงานตวับ่งชี้ต่าง ๆ ใน

รอบปี และงานที่จะต้องท าในอนาคต  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 

1.1.7.3) การน าความเห็นของกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิไป

ปรบัปรุง เช่น กรรมการเสนอว่าคณะควรปรบัปรุงรูปแบบวธิีการ

จดัการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดท าโครงการพัฒนาการ

จดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning โดยรวบรวมรายวชิา

ต่างๆ ที่อาจารย์ในคณะฯ สามารถปรับรายวิชาการสอนแบบ 

Lecture Base ใหเ้ป็น Active Learning ได ้จะช่วยท าใหน้ักศกึษา

ท าวทิยานิพนธแ์ละส าเรจ็การศกึษาได้เรว็ขึน้ เสรมิจากวชิาสมัมนา

กจิกรรมทีค่ณะฯ ทีม่อียูเ่ดมิ (เอกสารอา้งองิหมายเลข 1.1.7.4)  

1.1.7.1  รายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  
 
1.1.7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้
ที ่6/2556 วนัที ่28 ม.ิย.56 
 
1.1.7.3 Presentation งาน
สมัมนาประจ าปีของคณะฯ  
วนัที ่30 ส.ค.56  
 
1.1.7.4  สรปุการประชุมกลุ่ม 
Active learning การวดัและ
ประเมนิผล ปีการศกึษา 2556 
 
 
  

8 คณะฯ มกีารน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ในวาระระดมสมอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละการ

ประชุม คณะฯ ไดร้บัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มกบั

น าข้อคดิเหน็เหล่านัน้ไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิการ 

ตวัอย่างเช่น ในการประชุมคราวที่ (เอกสารหมายเลข 1.1.8.1) มี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร และคณะฯได้น าข้อเสนอแนะ

เหล่านัน้มาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

 

1.1.8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ครัง้
ที1่/2556 วนัที ่25 ม.ค.56 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:   5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 8 ขอ้ 
 
จดุแขง็/แนวทางเสริม  จดุอ่อนและแนวทางพฒันา 
จดุแขง็ 
1. คณะผูบ้รหิารมคีวามเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัและรว่มมอืท างานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. คณะกรรมการประจ าคณะใหค้วามส าคญัและสนใจในการปรบัปรงุการบรหิารและคุณภาพการศกึษา 
    ของคณะ 
 
แนวทางเสริม 
มหาวทิยาลยัใหโ้อกาสในการทีค่ณะไดร้ายงานผลการด าเนินงาน และใหค้ าแนะน าในการปรบัปรงุการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีต่ ัง้ไว ้ 
 
จดุอ่อน 
1. ผูบ้รหิารมหีน้าทีน่อกเหนือจากการบรหิารแลว้ยงัตอ้งท าหน้าทีด่า้นการสอนการวจิยัและการบริการวชิา 
    การอาจมผีลท าใหก้ารตดิตามการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตักิารไมไ่ดเ้ตม็ทีเ่ท่าทีค่วร 
2. ขาดงบประมาณทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมรว่มกนัระหว่างบุคลากรภายในคณะ 
 
แนวทางพฒันา 
มกีารจดัสรรเวลา การจดัหาทรพัยากรและสรา้งความรว่มมอืของบุคลากรทุกฝ่ายภายในคณะเพื่อก าหนด
ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย และแผนกลยุทธเ์พื่อพฒันาความเขม้แขง็ดา้นวชิาการและคุณภาพบณัฑติ 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดของตวับ่งช้ี: กระบวนการ  
 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด (ใหค้ะแนนพืน้ฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั)ิ  

3. ทุกหลกัสตูรมกีารด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิหมายถงึ ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม “ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา
หรอืสาขาวชิา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน กรณีที่หลกัสูตรใดยงัไม่มปีระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา ให้ประเมนิตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา” ที่ก าหนดในภาคผนวก ก ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชพีต้องได้รบัการรบัรอง
หลกัสตูรจากสภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
  (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรอืหลกัสูตรปรบัปรุงที่ยงัไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตก่ิอนปีการศกึษา 2555 ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดอ้ย่างครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ 
ขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิจะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
5 ขอ้แรกและอยา่งน้อย  รอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีท้ีก่ าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสตูร 

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการใหค้รบถว้นทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 
ขา้งต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในขอ้ 4 กรณี
หลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากบัให้การ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชีแ้ละทุกหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 

6. มคีวามร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะกับภาครฐัหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดับ
การศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 
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7. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาที่เน้นการวจิยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มจี านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาที่เน้นการวจิยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มจี านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหต ุ  : 

1. การเกบ็ขอ้มลูเรื่องหลกัสูตร สามารถนับผลงานไดถ้งึเดอืนกรกฎาคมของทุกปี (เป็นหมายเหตุ
เพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. การนบัหลกัสตูรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ใหน้บัหลกัสตูรทีม่นีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน
ในรอบปีการศกึษาทีท่ าการประเมนิ ส าหรบัการนบัหลกัสตูรทัง้หมดใหน้ับหลกัสูตรทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอน
ทุกระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรทีง่ดรบันักศกึษา แต่ไม่นับรวมหลกัสูตรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัใิห้
ปิดด าเนินการแลว้ 

3. การนับจ านวนนักศกึษาให้นับตามจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) ในปีการศกึษา
นัน้ๆ และนบัทัง้นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทัง้ในทีต่ ัง้และนอกทีต่ ัง้ 

4. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถงึ  คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรอื
เสนอปรบัปรงุหลกัสตูร หรอืเสนอปิดหลกัสตูร และคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบบรหิารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกนัทัง้หมดหรอืต่างชุดกไ็ด ้
 
เกณฑก์ารประเมิน: 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินงาน 7 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1             ตามที่ได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่องมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดับ อุ ด มศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2 5 5 2   เ พื่ อ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลกัสูตรนัน้ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ีได้มรีะบบและกลไกในการเปิดหลกัสูตรใหม่
และปรบัปรุงหลักสูตร โดยงานบริการการพัฒนาหลักสูตรมกีาร
จดัท าคู่มอืการเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุงหลกัสูตร แจ้ง
ขัน้ตอนการด าเนินการ และกรอบเวลาทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.2 และ 2.1.1.3) โดยคณะฯ มหีลกัสูตร
ทัง้หมด 12 หลกัสูตร ประกอบด้วย ปรญิญาโท 6 หลกัสูตร และ
ปริญญาเอก 6 หลักสูตร ดังข้อมูลจาก website ของคณะ 

http://www.seem.kmutt.ac.th/academic-programs/index.php 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.4)  และคณะฯ โดยมหาวิทยาลยัได้
รายงานสถานภาพการจดัท าหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะฯ ได้
ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรไปแล้ว 11 หลกัสูตร เมื่อปีการศกึษา 
2554 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.5 และ 2.1.1.6) และได้มกีาร
ปรบัปรุงอีก  1 หลักสูตร  หลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการพลังงาน หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 
เอกสารหมายเลข 2.1.1.7) 

2.1.1.1  ประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา เรือ่งการปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามตามกรอบ 
TQF   
 
2.1.1.2  คู่มอืการเสนอเปิดหลกัสตูร
ใหม ่หลกัสตูรปรบัปรงุ และการยุบ
รวมหรอืปิดหลกัสตูร  
 
2.1.1.3  แนวทางการปรบัปรงุ
หลกัสตูร (ปรบัปรงุเลก็น้อย) 
 
2.1.1.4   ขอ้มลูหลกัสตูรจาก
website ของคณะ 

http://www.seem.kmutt.ac.th/acad
emic-programs/index.php 
 
2.1.1.5  ขอ้มลูอนุมตัหิลกัสตูรทีม่ ี
การปรบัปรงุ (หน้า 2 ขอ้ 5) 
 
2.1.1.6 หลกัสตูรทีผ่่านความ
เหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
11 หลกัสตูร 
 
2.1.1.7  อนุมตักิารปรบัปรงุ
หลกัสตูร วศ.ม.,วท.ม.สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 
 
 

http://www.seem.kmutt.ac.th/academic-programs/index.php
http://www.seem.kmutt.ac.th/academic-programs/index.php
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

2        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมรีะบบและกลไก
ในการปิดหลกัสตูร โดยมกีารแจง้ขัน้ตอนการด าเนินการ และกรอบ
เวลาทุกปีการศกึษา ซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 
 

2.1.1.2  คู่มอืการเสนอเปิดหลกัสตูร
ใหม ่หลกัสตูรปรบัปรงุ และการยุบ
รวมหรอืปิดหลกัสตูร  
 
 

3       ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สู ต ร ร ะ ดับ 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
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรมีกีารประกาศ เรื่อง
ระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.2) โดยมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.3 - 2.1.3.5) 

2.1.3.1  ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 
2.1.3.2  ประกาศมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเรือ่ง 
ระบบและกลไกของการจดัท า
รายละเอยีดของหลกัสตูร 
 
2.1.3.3  รายละเอยีดของรายวชิา  
(มคอ.3)  
 
2.1.3.4  รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวชิา (มคอ.5)  
 
2.1.3.5  รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลกัสตูร (มคอ.7)  

4           คณะฯ มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร  
อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรในทุกหลักสูตรที่จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลกัสูตร ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร  ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  โดยมี
งานบรกิารการศึกษาท าหน้าที่ประสานงานในการจดัท าแผนการ 
ตดิตามและประเมนิผลการจดัท าหลกัสูตร และการปรบัปรุง พฒันา
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามแผนงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1) และมี
การตดิตามการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ (เอกสาร
หมายเลข 2.1.4.2)  

2.1.4.1  กรอบระยะเวลาการตดิตาม
และประเมนิผลหลกัสตูรใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ   
 
 
2.1.4.2  ตดิตามงาน มคอ.3,5,7  
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5        คณะฯ มกีารด าเนินการปรบัปรงุหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ โดยคณะฯ มหีลกัสตูรทัง้สิน้ 12 หลกัสูตร
โดยได้ท าการปรบัปรุงหลักสูตร ดังนี้   ปี 2554  มีการปรบัปรุง
หลกัสตูร 11 หลกัสตูร  ปี 2555 มกีารปรบัปรุงหลกัสูตร 1 หลกัสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1.5.1)  และในปี 2556 มกีารปรบัปรุงหลกัสูตร 
3 หลกัสูตร คอื  สายวชิาเทคโนโลยพีลงังาน ได้เสนอขอปรบัปรุง
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ/วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2557 โดยเพิม่แผนการศกึษาขึน้อกี 1 แผน คอื 
แผน ก.1 (ด าเนินการปรบัปรุงตัง้แต่ปีการศกึษา 2556  แต่เริม่เปิด
สอนในภาค 1/2557) (เอกสารหมายเลข 2.1.5.2)  และสายวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  ไดเ้สนอขอปรบัปรุงหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต/วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ.2555 (ปรบัปรุงเลก็น้อยโดยเพิม่รายวชิา 1 รายวชิา) (เอกสาร
หมายเลข 2.1.5.3)  และการปรบัปรุงหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
ฉบบัปี พ.ศ.2554 ของคณะฯ (ปรบัปรุงเลก็น้อย โดยเพิม่คุณสมบตัิ
ของผู้เขา้ศกึษา)  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4)  โดยในการปรบัปรุง
หลกัสตูรทุกหลกัสตูร  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร  
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.5)  และแต่ละสายวชิามกีาร
ประชุมคณาจารยแ์ละสายสนับสนุน เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการ
สอน  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.6)  นอกจากนัน้คณะฯ ได้จดัท า
แบบสอบถามการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูท้ ัง้   5 ดา้น คอื 1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  2. ดา้น
ความรู้   3.ด้านทักษะทางปญัญา   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  5. ด้านทกัษะในการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.5.7) 

2.1.5.1  สรปุหลกัสตูรทีด่ าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 
2.1.5.2  เอกสารเสนอขอปรบัปรงุ
หลกัสตูร วศ.ม./วท.ม.สายวชิา
เทคโนโลยพีลงังาน  
 
2.1.5.3  เอกสารเสนอขอปรบัปรงุ
หลกัสตูร วศ.ม./วท.ม.สายวชิา
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  
 
2.1.5.4  เอกสารเสนอขอปรบัปรงุ
หลกัสตูร ปรด.ของคณะฯ  
 
2.1.5.5  ค าสัง่คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ เรือ่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรทัง้ 
12 หลกัสตูร  และหลกัสตูรปรบัปรงุ 
2557  อกี 1 หลกัสตูร 
 
2.1.5.6  รายงานการประชุมสายวชิา 
 
2.1.5.7  แบบสอบถามการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

6 ไมม่กีารด าเนินการ  

7  คณะฯ มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการวจิยั โดยมี
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยั (ปรญิญาโท เฉพาะแผน 
ก และปรญิญาเอก)    มจี านวนรอ้ยละ 100 ของจ านวนหลกัสตูร

2.1.7.1   สรปุจ านวนหลกัสูตร
ปรญิญาโท แผน ก2  และหลกัสตูร
ปรญิญาเอก 
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ทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา   (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.7.1)   
 

  

8  ในปีการศกึษา 2556 มนีกัศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่นหลกัสตูรที่
เน้นการวจิยั ป.โท แผน ก, และ ป.เอก คดิเป็นรอ้ยละ 59.7 ของ
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด (จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 441 คน)  
นกัศกึษาลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ ์263 คน ดงัใบรายงานผลวชิา)  
(เอกสารหมายเลข 2.1.8.1) 

 2.1.8.1   ใบรายงานผลวชิาหมวด
วทิยานิพนธ ์ปีการศกึษา 2556 

  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:   5   ตามเกณฑท์ัว่ไป 
                                       2   ตามเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
ชนิดของตวับ่งช้ี: ปจัจยัน าเขา้ 
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เกณฑก์ารประเมิน :  คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 
ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 30 
ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 

 
สตูรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก = 
        

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
คะแนนทีไ่ด ้=      
 
หรือ 

1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา     
เท่ากบัรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกในปีทีป่ระเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ ี
คุณวุฒปิรญิญาเอกในปีก่อนหน้าทีม่กีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน
มาทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 100 
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คะแนนทีไ่ด=้  
 

 
หมายเหต ุ  : 

1. คุณวุฒปิรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิีไ่ด้รบัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
คุณวุฒขิองกระทรวงการศกึษาธกิาร กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายใน
รอบปีการศึกษานัน้ ทัง้นี้ อาจใช้คุณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกได้ส าหรบัที่กรณีบางสาขาวชิาชพี มี
คุณวุฒอิื่นทีเ่หมาะสมกว่า ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้ับตามปีการศกึษาและนับทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
ในกรณีที่มอีาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้ านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกบัการนับจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทีร่ะบุไวใ้นนิยามศพัท์ 

3. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑ์การประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จ าเป็นต้อง
เลอืกเหมอืนกบัสถาบนั 

 

ผลการด าเนินงาน:  

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 ในปีการศึกษา 2556 คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจี านวน
อาจารย์ประจ าทัง้หมด 35.5 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอก 32.5 คน (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) คิดเป็นร้อยละ 
91.54 แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 = 7.63 
คะแนน (91.54x5/60) 
 

2.2.1.1   สรปุจ านวน ต าแหน่ง
อาจารยค์ณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ ประจ าปีการศกึษา 2556 
 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตวับ่งช้ี: ปจัจยัน าเขา้ 

 
เกณฑก์ารประเมิน :   คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 
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คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี   KMUTT    36 

 

หรือ  
2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปี

ทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์
รวมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 
12 ขึน้ไป 
 
สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5  

 
คะแนนทีไ่ด ้  =      

 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบกับที่ผ่านมา
เท่ากบั รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการในปีทีป่ระเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารย์
ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการในปีก่อนหน้าปีทีป่ระเมนิ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                        
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 100 
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2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีต่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปี
ทีผ่่านมา ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนทีไ่ด=้  
 
 

 
หมายเหต ุ  :   

1. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
2. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง

เลอืกเหมอืนกบัสถาบนั 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 ในปีการศึกษา 2556 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีอาจารย์
ทัง้หมด 35.5 คน และมอีาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
4 คน   และ รองศาสตราจารย ์ จ านวน 10 คน  (เอกสารหมายเลข 
2.2.1.1) คดิเป็นรอ้ยละ 39.43 และแปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดเ้ทยีบ
กบัคะแนนเตม็ 5 = 6.57 คะแนน (39.43*5/30)  
 

2.2.1.1   สรปุจ านวน ต าแหน่ง
อาจารยค์ณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ ประจ าปีการศกึษา 2556 
 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมา                                                                                                                             
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมาทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมี
แผนบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขสภาพทีด่ ีและสรา้งขวญัก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ให้คะแนนพื้นฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั ิเนือ่งจากเป็นกจิกรรมทีก่ลุ่ม
งานบรกิารสุขภาพและอนามยัเป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ทุกคณะ ทัง้นี้คณะสามารถเพิม่เตมิกจิกรรมการด าเนินงาน
ได)้ 

4. มรีะบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่ได้จากการ
พฒันามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้ง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ

6. มกีารประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคคลากรสายสนบัสนุน 
 

 
 

หมายเหต ุ   :  
1. คณะสามารถอ้างองิแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัได้ แต่ต้องแสดงให้เห็น

ขอ้มูลการวเิคราะห์บุคลากรของตน แล้วค่อยน าแผนบรหิารหรอืแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัมา
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของคณะ (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. คณะสามารถเลอืกใช้จรรยาบรรณของมหาวทิยาลยัหรอืของคณะในการส่งเสรมิให้บุคลากรถอื
ปฏบิตั ิ(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.)  

3. การจดัสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณเป็นตัวอย่างหน่ึงใน
มาตรการควบคุมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตัไิด ้(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินงาน 7 ขอ้ ดงัต่อไปนี้  
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 คณะ ฯ มกีารจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  โดยมกีารวเิคราะหอ์ตัราก าลงั 

การวางแผนรบัอาจารยใ์หม่  แผนพฒันาบุคลากร (อาจารยใ์หม่)  เพื่อ

ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ   แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1 และเอกสารหมายเลข 2.2.1.1)  

และคณะฯ ไดจ้ดัท า workshop การวเิคราะหโ์ครงการหรอืกจิกรรมที่มี

ความส าคญัและตอ้งการท าอย่างเร่งด่วน  (Critical Activities’ Analysis)  

ซึง่มกีารวเิคราะหแ์ผนอตัราก าลงับุคลากรและการพฒันาบุคลากร (รวม

การวเิคราะหร์ายบุคคล)  การพฒันาอตัราก าลงัเพื่อความเขม้แขง็ทาง

วชิาการ  และการวิเคราะห์อตัราก าลงัสายวชิาการที่คณะฯ ต้องการ  

(เอกสารหมายเลข 2.4.1.2)  นอกจากนัน้มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์คณะ

พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  ซึง่ไดม้กีาร

วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งด้านบุคลากรคณะฯ    น าไปสู่การก าหนด

เป้าหมายและทศิทางการด าเนินงาน  กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  (เอกสาร

หมายเลข 2.1.4.3) 

2.2.1.1  สรปุอตัราก าลงั
คณะฯ 
 
2.4.1.1 แผนพฒันาบุคลากร
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ 
 
2.4.1.2  การวเิคราะห์
โครงการหรอืกจิกรรมทีม่ ี
ความส าคญัและตอ้งการท า
อยา่งเรง่ด่วน 
 
2.4.1.3  บทสรปุผูบ้รหิาร
แผนกลยทุธค์ณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 

2  คณะฯ มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ด้วยการส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมในโครงการต่างๆ   ตามแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 2.4.2.1 - 2.4.2.3)  เพื่อให้บุคลากรสายวชิาการมี
กรอบคุณลกัษณะของอาจารยท์ีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัฯเป็นกรอบ
ในการด าเนินการ  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.4) ซึง่คณาจารยข์องคณะฯ 

2.4.2.1  Training Road 
Map ของมหาวทิยาลยั 
 
2.4.2.2  แผนพฒันาบุคลากร 
มจธ.ปี 2556 
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ไดเ้ขา้ร่วมอบรมในหลายโครงการ เช่น โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวดัผล (เอกสารหมายเลข 2.4.2.5 และ 2.4.2.6)โครงการอบรม
การวดัผลแบบรูบรคิ (เอกสารหมายเลข 2.4.2.7) ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนได้เข้าร่วมอบรมในหลายโครงการ เช่น อบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษ  อบรมการสร้างและการจดัการแบบสอบถามเพื่อการ
ส ารวจหรอืวิจยัออนไลน์  การเสริมทักษะการเขยีนหนังสือเพื่อการ
ท างานใน มจธ.  การจดัซื้อจดัจา้ง เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4.2.8)   
ซึง่คณะฯ ไดม้กีารจดัท าสรปุขอ้มลูการพฒันาบุคลากรของทุกหน่วยงาน
ในคณะฯ เป็นประจ าทุกปี  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.9)    และเพื่อให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรได้ด าเนินการตามแผน มกีารวเิคราะห์งานตาม
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งโดยใช้ระบบการประเมนิการปฏบิตังิานของ
มหาวทิยาลยั ตามระเบยีบ มจธ. (My Evaluation) ส าหรบัพนักงานสาย
วชิาการ นอกจากนัน้ยงัมกีารจดัท าขอ้ตกลงภาระงานการปฏบิตัริาชการ
สายวชิาการ (เอกสารหมายเลข 2.4.2.10)  กรณีสายสนับสนุนนัน้มกีาร
ประเมนิการปฏบิตังิานออกเป็นสองส่วน คอื งานประจ า 70% และงาน
พฒันา 30%  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.11) 

2.4.2.3  แผนพฒันาบุคลากร 
มจธ.ปี 2557 
 
2.4.2.4 กรอบคุณลกัษณะ
ของอาจารยท์ีพ่งึประสงคข์อง 
มจธ. 
 
2.4.2.5 ก าหนดการโครงการ
พฒันาบุคลากรใหมส่าย
วชิาการ 
 
2.4.2.6 ขออนุมตัจิดัอบรม 
Active learning 
 
2.4.2.7 อบรม rubric 
 
2.4.2.8  สรปุรายชื่อบุคลากร
สายสนับสนุน (ส านกังาน
คณบด)ี ทีเ่ขา้อบรมปี 55-56 
  
2.4.2.9 สรุปขอ้มลูการพฒันา
บุคลากรของคณะฯ 
 
2.4.2.10  การจดัท าขอ้ตกลง
ภาระงานการปฏบิตัริาชการ
สายวชิาการ 
 
2.4.2.11  แบบประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 

3  มจธ. มสีวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล  เงนิทดแทน เงนิชดเชย 
การประกนัอุบตัเิหตุ  เงนิช่วยพเิศษกรณีถงึแก่ความตาย สวสัดกิารงาน
ศพ  กองทุนส ารองเลี้ยงชพี  สทิธิบุ์ตรเขา้ศึกษาต่อใน มจธ. ทัง้น้ีตาม

2.4.3.1  ประเภทพนกังาน
และลกูจา้งของมหาวทิยาลยั
และสวสัดกิารทีไ่ดร้บั 
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ประเภทของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
2.4.3.1 และ 2.4.3.2)   โดยสามารถตรวจสอบสวัสดิการบุคลากร 
(พนกังาน ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว) ผ่านระบบเวบ็ไซด์
สวสัดกิาร มจธ. (http://www2.kmutt.ac.th/)  (เอกสารหมายเลข 
2.4.3.3)   นอกจากนัน้ได้จดัให้มโีครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
ขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้ง  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.4)  การฉีด
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.5)   และการใหค้วามรูใ้น
การดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
สุขภาพและอนามยั มจธ.  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.6)   คณะฯ มกีาร
แจง้ใหบุ้คลากรทราบถงึสวสัดกิารต่างๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น การให้
ข้อมูลเรื่องการเบกิจ่ายตรงผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.7 และ 2.4.3.8)  นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆ ที่
มหาวทิยาลยัจดัใหแ้ล้วในส่วนของคณะฯ เองก็มกีารสรา้งขวญัก าลงัใจ
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการจดังานประจ าปี
ต่างๆ เช่น การจดังานแสดงมุทติาจติแด่อาจารยท์ี่เกษียณอายุราชการ 
งานพบปะสงัสรรค์และการแข่งกฬีาระหว่างคณาจารย ์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาในงาน SEEM DAY  และประเพณีรดน ้าด าหวัผู้อาวุโสใน
ประเพณสีงกรานต ์(เอกสารหมายเลข 2.4.3.9 - 2.4.3.11) 

2.4.3.2  ระเบยีบ มจธ. เรือ่ง
สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล 
 
2.4.3.3  ระบบเวบ็ไซด์
สวสัดกิาร มจธ. 
(http://www2.kmutt.ac.th/)  
  
2.4.3.4 รายงานผลการตรวจ
สุขภาพบุคลากรประจ าปี 
2556 
 
2.4.3.5 การฉีดวคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ 
 
2.4.3.6 เวบ็ไซตก์ลุ่มงาน
บรกิารสุขภาพและอนามยั 
มจธ. 
 
2.4.3.7 จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสแ์จง้เรือ่งการ
เบกิจา่ยตรง 
 
2.4.3.8 รายละเอยีดเรือ่งการ
เบกิจา่ยตรง 
 
2.4.3.9 งานแสดงมทุติาจติ 
 
2.4.3.10 งาน SEEM DAY 
 
2.4.3.11 งานสงกรานต์ 
 
 

http://www2.kmutt.ac.th/
http://www2.kmutt.ac.th/
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4          มรีะบบการส ารวจและติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่ได้จากการพฒันามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานที่เกี่ยวข้อง  (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1 และ 2.4.4.2)  
กล่าวคอื  ผูเ้ขา้รบัการประชุม/อบรม/สมัมนาจะจดัท ารายงานการประชุม 
รายงานการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  สัมมนา เพื่อสรุปเนื้อหาและ
ประโยชน์ที่ได้รบั ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บรหิาร  
เพื่อน าความรู้ที่ได้ร ับมาใช้ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 
2.4.4.3,2.4.4.4 และ 2.4.2.7)  ในส่วนของการทีค่ณาจารยค์ณะฯ น าผล
ที่ได้จากการอบรมมาพฒันาการเรยีนการสอน เช่น การน าความรูจ้าก
การอบรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการวัดและการประเมินผล มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมาใช้ในรายวิชาต่างๆ ที่สอน  ตาม
รายละเอยีดการประชุมกลุ่ม active learning (เอกสารหมายเลข 2.4.2.5 
และ 2.4.4.6) และตวัอย่างเอกสารในการน าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
(เอกสารหมายเลข 2.4.4.7) และตวัอย่างการน าความรู้จากการอบรมไป
ใชข้องบุคลากรสายสน้บสนุน เช่น เจา้หน้าทีว่ทิยาศาสตรน์ าความรู้จาก
การอบรมภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารกับนักวิจยัชาวต่างชาติ
(เอกสารหมายเลข 2.4.4.8)    

2.4.4.1  ระบบตดิตามอบรม 

สมัมนา ดงูาน 

 

2.4.4.2  แบบสอบถาม

ประเมนิตดิตามผล Active 

learning 

 

2.4.4.3  สรปุแบบส ารวจ

ความคดิเหน็การฝึกอบรม

การวดัและประเมนิผล 

 

2.4.4.4  แบบสอบถามการ

น าความรูจ้ากการอบรมไปใช ้

 

2.4.2.5  สรปุการประชุมกลุ่ม 

Active Learning 

 

2.4.2.6 ตวัอยา่งการน าไปใช้

และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้1 

 

2.4.2.7 ตวัอยา่งการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้2 

 

 2.4.4.8 นกัวทิยาศาสตรน์ า

ความรูจ้ากการอบรมภาษา 

องักฤษไปใชใ้นการสื่อสาร 
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5   มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณกบัคณาจารยใ์นคณะฯ โดย
การเผยแพรห่ลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร  (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.1)   จรรยาบรรณขา้ราชการ  (เอกสารหมายเลข 2.4.5.2)  และ
จรรยาบรรณพนกังาน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3) การประชาสมัพนัธ์
การหา้มคดัลอกผลงานผูอ้ื่น (เอกสารหมายเลข 2.4.5.4)    และมกีาร
เชญิชวนบุคลากรในคณะฯ ใหเ้ขา้ฟงัการบรรยายเกีย่วกบัจรรยาบรรณ
เช่น คณะฯ ไดจ้ดัโครงการเสรมิความรูด้า้นการเขยีนรายงานการ
ศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธใ์หก้บันกัศกึษา  โดยไดเ้ชญิ ดร.ผ่องศร ี
เวสารชั  มาบรรยายในหวัขอ้เรือ่งจรยิธรรมการวจิยั   (เอกสาร
หมายเลข 2.4.5.5 - 2.4.5.8 ) เป็นตน้  และคณะฯ ยงัไดม้กีารดแูลและ
ควบคุมใหบุ้คลากรทัง้คณาจารยแ์ละสายสนบัสนุน ใหถ้อืปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณองคก์ร โดยการใหส้ทิธแิละอ านาจกบัประธานสายวชิา 
หวัหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการควบคุมให้
บุคลากรถอืปฏบิตั ิ (เอกสารหมายเลข 2.4.5.9)  ตลอดจนไดม้กีารแจง้
เรือ่งการลงโทษทางวนิัยใหก้บับุคลากรทราบ (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.10, 2.4.5.11)    นอกเหนือจากการจดับรรยายแลว้  ในส่วนของ
ส านกัหอสมดุมหาวทิยาลยัไดจ้ดัซือ้โปรแกรม Turn it in ซึง่เป็น
ฐานขอ้มลูใหบ้รกิารตรวจสอบเพื่อป้องกนัการคดัลอกงาน การละเมดิ
ลขิสทิธิส์ ิง่พมิพอ์อนไลน์และบ่งชีแ้หล่งขอ้มลูทีป่รากฏซ ้าและไดจ้ดั
อบรมโปรแกรมใหก้บัคณาจารย ์ (เอกสารหมายเลข 2.4.5.12  และ 
2.4.5.13) 
 

2.4.5.1 หลกัปฏบิตัดิา้น
จรรยาบรรณองคก์ร  
 
2.4.5.2 จรรยาบรรณ
ขา้ราชการ 
 
2.4.5.3 จรรยาบรรณ
พนกังาน 
 
2.4.5.4 ประชาสมัพนัธก์าร
หา้มคดัลอกผลงานผูอ้ื่น 
(plagiarism) 
 
2.4.5.5 ประชาสมัพนัธเ์ชญิ
ชวนเขา้ฟงับรรยายเรือ่ง
จรยิธรรมการวจิยั 
 
2.4.5.6 ก าหนดการจดั
โครงการเสรมิความรูฯ้ ปี 
2556 
 
2.4.5.7 เอกสารบรรยาย
หวัขอ้จรยิธรรมการวจิยั โดย 
ดร.ผ่องศร ีเวสารชั 
 
2.4.5.8 สรปุการประเมนิผล

การบรรยายเรือ่ง

จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 

2.4.5.9 ระบบการดแูลและ
ควบคุมบุคลากรคณะฯ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

2.4.5.10 จดหมาย
อเิลคทรอนิคส ์แจง้การ
ลงโทษทางวนิัย 
 
2.4.5.11 เอกสารบทลงโทษ
ทางวนิัย 
 
2.4.5.12 บนัทกึขอ้ความเชญิ
อบรมเกีย่วกบัโปรแกรม 
Turn it in 
 
2.4.5.13 ตวัอยา่งการน า
โปรแกรม Turn it in มาใช ้

6            คณะฯ มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและ

การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน    ซึง่หนึ่งในประเดน็

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ   คือ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน  รวมไปถงึการสนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการส่งเสรมิบุคลากรในการ

ประชุม/สัมมนา/ดูงานและฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในสาขาวชิาต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 2.4.6.1-2.4.6.3)  

และได้มีการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสาร

หมายเลข 2.4.6.4)  และน าการประเมนิผลแผนพฒันาบุคลากรมาใชใ้น

การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัและแผนการบรหิารบุคลากรสาย

วชิาการ เช่น สายวชิาเทคโนโลยพีลงังานมบีุคลากรสายวชิาการลาออก

จากราชการ 1 ท่าน คอื ศ.ดร.จงจติร ์ หริญัลาภ  สายวชิาจงึไดร้บั ดร.

เจรญิพร  เลิศสถิตธนกร เข้ามาปฏบิตัิหน้าที่แทน(เอกสารหมายเลข 

2.4.6.5)  

 

2.4.6.1  ขอ้มลูการพฒันา
บุคลากรคณะพลงังานฯ 
ปีงบประมาณ2556 
 
2.4.6.2  สรปุผลการฝึกอบรม
บุคลากรคณะ สายวชิาการ 
55-56 
 
2.4.6.3  สรปุผลการฝึกอบรม
บุคลากรคณะ สายสนับสนุน 
55-56 
 
2.4.6.4  การประเมนิผล
ส าเรจ็แผนพฒันาบุคลากร 
 
2.4.6.5  การวเิคราะห์
อตัราก าลงัและแผนการ
บรหิารบุคลากรสายวชิาการ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

7 คณะฯ มกีารน าการประเมนิผลแผนพฒันาบุคลากรมาใชใ้นการ
วเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัและแผนการบรหิารบุคลากรสาย
วชิาการ โดยการออกประกาศแนวทางการควบคุมวทิยานิพนธ/์
โครงการการศกึษาวจิยัของนกัศกึษา ภายใตก้ารควบคุมดแูลของ
คณาจารยท์ีใ่กลเ้กษยีณ  (เอกสารหมายเลข 2.4.7.1) การประเมนิ
ความส าเรจ็ของแผนการบรหิาร มาใชใ้นการก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาที่
ใกลเ้กษยีณอาย ุ (เอกสารหมายเลข 2.4.7.1) และมจีดัฝึกอบรม 
บุคลากรในดา้นบรหิาร (เอกสารหมายเลข 2.4.7.2) 

2 4.7.1 ประกาศคณะ 
แนวทางคุมวทิยานิพนธข์อง
คณาจารยใ์กลเ้กษยีณ ฉบบั
ที ่3 (1) 
 
2.4.7.2 โครงการฝึกอบรม
ดา้นบรหิาร ปี 2557 
 
 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:   7 ขอ้  
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 (ใช้ผลการประเมินระดบัมหาวิทยาลยั)  
ชนิดของตวับ่งช้ี: ปัจจยัน าเข้า 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้กัศกึษามเีครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชอ้ตัราไมส่งูกว่า 8 FTES ต่อเครือ่ง 
2. มบีรกิารหอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการ

ใชง้านใหแ้ก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 
3. มบีรกิารทางกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่างน้อย

ในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปการณ์การศกึษา และจดุเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย 
4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในดา้นงานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา 
5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอย่างน้อย

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
อาคาร   ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 2 - 5 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจดับริการด้าน

กายภาพทีส่นองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 

หมายเหต ุ  : 
1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้ับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศกึษาทีม่กีาร

ลงทะเบยีนการใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย 
2. การคดิจ านวน FTES ใหน้ าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศกึษารวมเขา้ดว้ยกนัโดยไม่ต้อง

เทยีบเป็น FTES ของระดบัปรญิญาตร ี 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
  

 

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี   KMUTT    47 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ชนิดของตวับ่งช้ี: กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร 
2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 
4. มกีารให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเข้ามาม ี    

ส่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีน

การสอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุน

การเรยีนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 
หมายเหต ุ  : 

1. คณะสามารถอ้างองิวชิา project หรอื วชิาสมัมนา เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. มหาวทิยาลยัหรอืคณะจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอน
และสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวชิาที่ไม่มกีารเรยีนการสอนในชัน้
เรยีนหรอืในห้องปฏบิตักิาร เช่น การฝึกงาน สหกจิศึกษา การค้นคว้าอสิระ วชิาโครงงานสารนิพนธ์ และ
วทิยานิพนธ ์   เป็นตน้ 

3. งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผู้สอนที่ได้
พฒันาขึน้ และน าไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 

กรณีหลกัสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมกีาร
จดัท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาดว้ย 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินการ  7 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1  คณะฯ มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  ในระดับ
บณัฑติศกึษา มกีารจดัสมัมนา และท าวทิยานิพนธ ์ และมกีลไกใน
การประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบและขัน้ตอน (เอกสารหมายเลข 
2.6.1.1)   โดยมกีารจดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในทุกปี  เพื่อให้
ค าแนะน าเกีย่วกบักฏ ระเบยีบ  การจดัการเรยีนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.2 และ 2.6.1.3) โดยมเีอกสารเผยแพร่ขอ้แนะน า
เกี่ยวกบัการบรกิารการศึกษาให้กบันักศึกษาที่เขา้ปฐมนิเทศทุก
คน  มีข้อแนะน าตัง้แต่การรบันักศึกษาเข้า  การน าเสนอแบบ
หวัขอ้โครงการการศกึษาวจิยั/วทิยานิพนธ ์(แบบ บ.1) การจดัท า
งานวจิยั  ขัน้ตอนการส าเรจ็การศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.6.1.4)  
และมอีนุกรรมการพจิารณาแบบ บ.1 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5) 
และมีการแต่งตัง้อนุกรรมการพิจารณารูปเล่มโครงการการ
ศึกษาวจิยั/วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเชงิวชิาการก่อนน าส่งให้
ส านักบณัฑติศกึษา (เอกสาร 2.6.1.6)  และมโีครงการฝึกอบรม
นักศึกษาเรื่องการเขยีนรายงานการศึกษาวิจยัและวิทยานิพนธ ์
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.7)  โดยได้จดัท าเป็นเอกสารข้อแนะน า
แจกใหก้บันกัศกึษาทีเ่ขา้อบรมทุกคน  (เอกสารหมายเลข 2.6.1.8)  
นอกจากนัน้คณะฯ ยงัมีการส ารวจความต้องการเรยีนรายวิชา
ต่างๆ ก่อนเปิดภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.6.1.9) 

2.6.1.1  ระบบการจดัการเรยีน
การสอน 
 
2.6.1.2 อเีมลเ์ชญิรว่มงาน
ปฐมนิเทศ 
 
2.6.1.3 โครงการการจดั
ปฐมนิเทศนกัศกึษา ประจ าปี 
2556 
 
2.6.1.4  เอกสารเผยแพร ่
ขอ้แนะน าเกีย่วกบับรกิาร
การศกึษา  
 
2.6.1.5  ค าสัง่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพจิารณาแบบ
เสนอโครงการวทิยานิพนธ ์
(แบบ บ-1) 
 
2.6.1.6  ค าสัง่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพจิารณา
รปูเล่มตน้ฉบบัวทิยานิพนธ์ 
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2.6.1.7  โครงการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเสรมิความรูด้า้นการ
เขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์
 
2.6.1.8  เอกสารขอ้แนะน าการ
ท าวจิยัส าหรบันกัศกึษา คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 
2.6.1.9 แบบส ารวจความ
ตอ้งการเรยีนรายวชิา 

2  ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูรมรีายละเอยีดของรายวชิาก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จดัท า มคอ.3 
ตามแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (เอกสารหมายเลข 2.1.3.3)    

2.1.3.3  รายละเอยีดของ
รายวชิา (มคอ.3) 

3  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และวิชาสัมมนา ที่
ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้
จากการปฏิบัติทัง้ในและนอกห้องเรียน   (เอกสารหมายเลข 
2.6.3.1)    โดยทุกสายวชิาได้จดัให้นักศกึษาไปศกึษาดูงานนอก
สถานที่ เช่น สายวิชาเทคโนโลยีพลังงานได้พานักศึกษาและ
นักวจิยัไปศกึษาดูงานที่สวนจติรลดา (เอกสารหมายเลข 2.6.3.2)  
และการพานักศกึษาไปดูงานเกี่ยวกบัการจดัการเทคโนโลยสีะอาด 
ของสายวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม  (เอกสารหมายเลข 2.6.3.3)  
สายวิชาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังานจดัโครงการทศันศึกษาที่
บรษิทั ปตท. (เอกสารหมายเลข 2.6.3.4) โครงการแลกเปลีย่นกบั
นักศึกษาต่างประเทศ โดยให้นักศึกษาสายวชิาร่วมกบันักศึกษา
ต่างชาติไปดูงานด้านพลังงานและเก็บข้อมูลวิจ ัย (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.5)  และโครงการทัศนศึกษาของสายวิชา
เทคโนโลยวีสัดุเพื่อศึกษากระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ 
ของนักศึกษาวชิา Polymer Processing  (เอกสารหมายเลข 
2.6.3.6)  โครงการทศันศึกษาการเยีย่มชมโรงงานผลิตเอทานอล  

2.6.3.1  ค าอธบิายรายวชิาของ
วชิาสมัมนาและวชิาวทิยานิพนธ์
ของทุกหลกัสตูร 
 
2.6.3.2 บนัทกึขอ้ความขออนุมตัิ
เบกิค่าใชจ้่ายดูงานนอกสถานที่
สายวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  
 
2.6.3.3 สิง่แวดลอ้มพานกัศกึษา
ไปโรงงานชอเฮง็ 
 
2.6.3.4  โครงการทศันศกึษา
ของสายวชิาเทคโนโลย ี
การจดัการพลงังาน 
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ของสายวชิาเทคโนโลยอุีณหภาพ (เอกสารหมายเลข 2.6.3.7)  2.6.3.5  โครงการแลกเปลีย่น
นกัศกึษาต่างชาต ิสายวชิา
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
 
2.6.3.6  โครงการทศันศกึษา
กระบวนการผลติผลติภณัฑ ์
โพลเิมอร ์ สายวชิาเทคโนโลยี
วสัดุ 
 
2.6.3.7  โครงการทศันศกึษา
การเยีย่มชมโรงงานผลติเอทา
นอล  สายวชิาเทคโนโลย ี
อุณหภาพ 
 

4  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น การเชิญผู้มีประสบการณ์จาก
ภายนอก มารว่มสอนในรายวชิาต่างๆ (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1)  
และการแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจากภาครฐัและภาคเอกชน
มาร่วมประเมินและสอบโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ ์
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.2, 2.6.4.3) นอกจากนัน้ในการปรบัปรุง
หลกัสูตรและการจดัท าหลกัสูตรใหม่ของคณะฯ เช่น การปรบัปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีพลงังานได้มกีารเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก
มาร่วมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูต รดังกล่าว  โดยได้ร ับ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.4 , 2.6.4.5  และ 2.4.5.6)   

2.6.4.1  จดหมายเชญิอาจารย์
พเิศษมารว่มสอนในวชิา Water 
Quality 
 
2.6.4.2 จดหมายเชญิกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์  
 
2.6.4.3 สรปุรายชื่อผูส้ าเรจ็
การศกึษา ประจ าปีการศกึษาที ่
2556 (รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกคุม/สอบวทิยานิพนธ)์ 
 
2.6.4.4 จดหมายขอความ 
อนุเคราะหผ์ูท้รงคุณวุฒฯิ 
พจิารณาหลกัสตูร 
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2.6.4.5 ค าสัง่คณะพลงังานฯ 
เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาหลกัสตูร 
 
2.6.4.6 บทสรปุผูบ้รหิารการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรวศิวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ/วทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยพีลงังานการ 
(สรปุความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก) 

5            คณะฯ มกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจากการวจิยัหรอืจาก
กระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอน  เช่น การ
จดัการเรยีนรูข้องอาจารยค์ณะพลงังานฯ ดา้นทกัษะต่างๆ ในการ
จดัการเรยีนการสอนแบบเชงิรกุ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรยีนการสอน โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั  และน ามาพฒันา
ใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ   ไดน้ ามาทกัษะทีไ่ดจ้ากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูม้าพฒันาในการเรยีนการสอน ของสายวชิา
ต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 2.4.4.5)  

2.4.4.5 สรปุผลการประชุมกลุ่ม 
Active learning  

6 ทุกรายวชิามกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอ

คุณภาพการจดัการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา (เอกสาร

หมายเลข 2.6.6.1 )  

 2.6.6.1 ผลประเมนิอาจารย ์

7     มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์าร

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ

ประเมนิรายวชิา โดยอาจารยจ์ดัท ารายงาน มคอ.5 ตามรายวชิา 

และสรุปผล (เอกสารหมายเลข 2.1.3.4) และมกีารประเมนิผลจาก

การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.1.5.7) 

และปรบัปรงุวธิกีารจดัการเรยีนการสอนตามผลประเมนิใน มคอ.5 

ในภาคการศกึษาถดัไป เช่น รายวชิา EEV 605 research study 

 2.1.3.4 รายงานผลด าเนินการ
ของรายวชิา (มคอ.5)  

2.1.5.7 แบบสอบถามการทวน
สอบผลสมัฤทธิน์กัศกึษา 

2.6.7.1 ปรบัปรงุวชิา EEV 605 
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เป็นตน้  (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1)  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:   7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของ 
บณัฑิต 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 
1. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อย

ส าหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การวัดผล

การศกึษา และสมัฤทธผิลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์าม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มกีารส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการ
ประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างมหาวทิยาลยั หรอืที่ประชุมระดบัชาติ
หรอืนานาชาต ิ

5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาที่จดั
โดยคณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บณัฑติศึกษา และมกีารรบัรองการใช้ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงาน
วชิาชพี (เฉพาะกลุ่ม  ค 1) 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์
 เผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง ) 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐาน
ทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน:    
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  มกีารด าเนินการ 6 ขอ้ ดงันี้ 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1  มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อยส าหรบัทุกหลกัสูตร 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.7.1.1)  และมกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ทัง้ 5 ด้าน คอื 1. 
ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  2. ด้านความรู้   3.ด้านทกัษะทาง
ปญัญา   4.ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ  5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  (เอกสารหมายเลข 
2.1.5.4)   

2.7.1.1  แบบสอบถามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
2.1.5.7 การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
ของนกัศกึษา 
 
 
 
 
 
 

2  มกีารส่งผลจากการตอบแบบสอบถามไปให้
ผูร้บัผดิชอบการจดัท าหลกัสูตรเพื่อใชใ้นการประชุมและจดัท า
หลกัสตูรใหม ่(เอกสารหมายเลข 2.7.2.1)  

2.7.2.1 สรปุแบบสอบถามการ
จดัท าหลกัสตูรต่างๆ ของคณะ
พลงังานฯ   

3  คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ด้าน
บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ     โดยมีการแต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษาใหน้กัศกึษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1) และ
มหี้องพกันักศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาเอก   ซึ่งมรีะบบ LAN 
และ wireless  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศกึษาในการ
คน้ควา้ขอ้มลู  (เอกสารหมายเลข 2.7.3.2)    นอกจากนี้การที่
มหาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิงานวจิยัพฒันาและงานทรพัยส์นิทาง
ปญัญาของบุคลากรมหาวทิยาลยัในหลายโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.3)  ท าให้คณะฯ ได้รบัการจดัสรรเงนิ Full 
Time Equivalent Research Output (FTERO)  ซึง่เป็นเงนิที่
ใช ้output จากงานวจิยัของหน่วยงานในการค านวณ  โดยเมื่อ
คณะฯ ได้รบัการจดัสรรงบประมาณดังกล่าว  ได้มกีารวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิจยัและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย   เช่น  
งบประมาณสนับสนุนในการเสนอผลงานวชิาการ การท าวจิยั
ในต่างประเทศของนักศึกษา การสนับสนุนด้านการผลิต

2.7.3.1 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาปีการศกึษา 2556  
 
2.7.3.2 แบบฟอรม์การขอใช้
หอ้งพกันกัศกึษาปรญิญาเอก 
 
2.7.3.3  ประชาสมัพนัธท์ุนวจิยั
จาก สวท. 
 
2.7.3.4 ประกาศรบัสมคัร
ทุนการศกึษาส าหรบันกัศกึษาของ
คณะฯ 
 
2.7.3.5 สรปุรายชื่อผูไ้ดร้บั
ทุนการศกึษาของคณะฯ 
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บณัฑติโดยการให้ทุนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.4 
และ 2.7.3.5)   

4           คณะพลังงานฯ ซึ่งเป็นคณะที่จดัการเรียนการสอน

เฉพาะระดบับณัฑติศกึษา โดยมรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนั หรอืที่ประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา พ.ศ.2547 ขอ้ 32.2.2  และ 32.3.3 คอืนักศกึษา

ตอ้งเสนอผลงานทีน่อกเหนือจากวทิยานิพนธต์ามระเบยีบก่อน

ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษารับทราบระเบียบผ่านการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเผยแพร่ในเอกสารข้อแนะน า

เกี่ยวกบับรกิารการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1.3 

และ 2.6.1.4) นอกจากนัน้คณะฯ ยงัได้ออกระเบยีบเพิม่เติม

จากของมหาวิทยาลยัฯ ถึงรูปแบบการตีพิมพ์ผลงานเพื่อขอ

ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ร ะ ดับ ป ริญญ า โทแล ะป ริญญา เ อ ก 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.4.1 และ 2.7.4.2) เพื่อให้

คณาจารย์และนักศกึษาได้รบัทราบอย่างชดัเจน  คณะฯ ยงัมี

กลไกส่งเสรมิใหน้กัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตพีมิพผ์ลงานเกนิ

จากเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา ตามประกาศคณะพลังงาน

สิง่แวดลอ้มและวสัดุว่าดว้ยเกณฑก์ารส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จดัท าบทความวจิยัของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2553 

โดยมีการให้การส่ ง เสริมและสนับ สนุนในรูปแบบของ

ค่าตอบแทนซึ่งให้เฉพาะนักศึกษาเท่านัน้ (เอกสารอ้างอิง

หมายเลข 2.7.4.3) และนักศึกษายังสามารถได้รบัการ

สนบัสนุนจากสายวชิา หรอืโครงการวจิยัโดยท าเรื่องส่งเบกิเงนิ

จากการเงนิตามขัน้ตอน (เอกสารหมายเลข 2.7.4.4, 2.7.4.5, 

2.7.4.6) และมกีารเตรยีมพรอ้มให้นักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม

2.6.1.3  โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษา 
 
2.6.1.4  เอกสารเผยแพร ่
ขอ้แนะน าเกีย่วกบับรกิาร
การศกึษา  
 
2.7.4.1  ประกาศคณะพลงังานฯ 
เรือ่งการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอ
ส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาโท พ.ศ. 2554  
 
2.7.4.2  ประกาศคณะพลงังานฯ 
เรือ่งการตพีมิพผ์ลงานวจิยัใน
วารสารวชิาการนานาชาตเิพื่อขอ
ส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก พ.ศ. 2554  
 
2.7.4.3  ประกาศคณะพลงังานฯ 
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการจดัท าบทความวจิยั
ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2553 
 
2.7.4.4 สนบัสนุนนกัศกึษาร่วม
เสนอผลงานในทีป่ระชุมวชิาการ 
 
2.7.4.5 บนัทกึขอ้ความ ตวัอยา่ง
คณะสนบัสนุนนกัศกึษารว่มเสนอ
ผลงาน 
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การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุม

ระหว่างสถาบนั หรอืที่ประชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิโดยมี

การประชาสัมพันธ์การจดัประชุมวิชาการทัง้ระดบัชาติและ

นานาชาตใิหน้ักศกึษาทราบ ผ่านทางเวบ็ไซดข์องศูนยส์่งเสรมิ

งานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุร ี การประชาสมัพนัธต์ดิประกาศ ตลอดจนแจง้

ผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

(เอกสารอา้งองิหมายเลข 2.7.4.7, 2.7.4.8)  

2.7.4.6 บนัทกึขอ้ความตวัอยา่ง
คณะสนบัสนุนนกัศกึษาสายวชิา
เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
 
2.7.4.7 การประชาสมัพนัธก์ารจดั
ประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละ
นานาชาตใิหน้กัศกึษาทราบผ่าน
ทางเวบ็ไซดข์องศูนยส์่งเสรมิ
งานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรแีละการตดิ
ประชาสมัพนัธท์ีบ่อรด์ 
 
2.7.4.8 การตดิต่อระหว่างอาจารย์
และนกัศกึษา 

5  มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา   โดยคณะฯ ไดจ้ดัพธิไีหวค้รูขึน้เป็นประจ า
ทุกปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
(เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)  การให้ความรู้ในเรื่องจรยิธรรม
การท าวจิยัโดยสอดแทรกไปในการจดัโครงการอบรมการเขยีน
รายงานการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์  (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.5 ,2.4.5.6 ,2.7.5.2 ,2.4.5.7 และ 2.7.5.3) และเอกสาร
ปฐมนิเทศสายวชิาเทคโนโลยวีสัดุ แจง้มาตรการการแต่งกาย 
และหล้กปฏิบัติของผู้ได้ร ับการศึกษา ( เอกสารหมายเลข 
2.7.5.4)    

2.7.5.1 เอกสารงานพธิไีหวค้ร ู 
ประจ าปี 2556 
 
2.4.5.5 เอกสารประชาสมัพนัธก์าร
อบรมการเขยีนรายงานการ
ศกึษาวจิยัฯ 
 
2.4.5.6 ก าหนดการเขยีนรายงาน
การศกึษาวจิยั 2555 
 
2.7.5.2 จดหมายเชญิวทิยากร
บรรยายดา้นระเบยีบวธิวีจิยัและ
จรรยาบรรณนกัวจิยั 
 
2.4.5.7  เอกสารการบรรยาย
จรยิธรรมการวจิยั 
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2.7.5.3 รายชื่อผูเ้ขา้รว่มอบรมการ
เขยีนรายงานการศกึษาวจิยัฯ ปี 
2556 
 
2.7.5.4 เอกสารปฐมนิเทศสายวชิา
เทคโนโลยวีสัดุ 

6           ไมม่กีารด าเนินการ  

7           มกีารพฒันาทกัษะนักศกึษาในการจดัท าบทความจาก
วทิยานิพนธ์และมกีารน าไปตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง )โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
และโครงการการศกึษาวจิยั ให้ค าปรกึษาและแนะแนวทางใน
การเขยีนบทความ  การส่งไปทีป่ระชุมวชิาการ หรอืในวารสาร
ต่างๆ ก่อนตพีมิพเ์ผยแพร่   (เอกสารหมายเลข 2.7.7.1) และ
จากรายวชิาเรยีน research methodology (เอกสารหมายเลข 
2.7.7.2) 

2.7.7.1 ตวัอยา่งจดหมายอาจารย์
ทีป่รกึษาฝึกนกัศกึษาเขยีน
บทความ 
 
2.7.7.2 มคอ.3 วชิา research 
methodology 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:   5   ตามเกณฑท์ัว่ไป 
            1   ตามเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  ระดบัความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบั 
  นักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 
 

เกณฑม์าตรฐาน   : 
1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศึกษาที่ต้องการส่งเสรมิไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาทีต่้องการส่งเสรมิ

ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้คณะ 
3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนดในขอ้ 1 

โดยระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 
4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตวับ่งชีแ้ละ

เป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้
5. มนีักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกบันักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 

หมายเหต ุ   : 
1. คณะสามารถเลอืกใช้พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอื

คณะได ้(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
2. การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมฯ ตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ 3 ต้องครบถ้วน

ตามข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 (เป็นหมายเหตุ
เพิม่เตมิของ มจธ.) 

3. การประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิพฤติกรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ต้อง
พจิารณาจากลกัษณะของกจิกรรมนัน้ ๆ โดยต้องมกีารระบุตวัชี้วดัดงักล่าวไว้ในโครงการหรอืกจิกรรมให้
ชดัเจน (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

4. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ
มหาวทิยาลยั ตอ้งมกีรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมผีูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรอืเขา้
รว่มการคดัเลอืกทีม่าจากหลากหลายสถาบนั (ตัง้แต่ 3 สถาบนัขึน้ไป) 

5. หน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาต ิหมายถงึ หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรฐัวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืองค์กรกลางระดบัชาติทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วชิาชพี 
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เกณฑก์ารประเมิน     : 

 
ผลการด าเนินงาน: 
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1     คณะฯ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรบันักศึกษาที่ต้องการส่งเสรมิไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ได้แก่ นักศึกษามคีวามขยนั อดทน มคีุณธรรม จรยิธรรม มี

สมัมาคารวะ มมีารยาทในสงัคม   

2.8.1.1  เอกสารเรือ่งบณัฑติทีม่ ี
คุณภาพของคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
 
 

2 คณะฯ ประกาศเผยแพร่การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรบันักศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ 
(เอกสารอา้งองิหมายเลข 2.8.1.1)  และยงัไดน้ าพฤตกิรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมไปก าหนดไว้ผ่าน  เงื่อนไขการรับ
ทุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะพลงังานฯ    ทีผู่ส้มควร
ไดร้บัทุนต้องเป็นผูม้คีวามประพฤตดิี  มคีวามตัง้ใจเรยีนสูง  มี
คุณธรรมและจรยิธรรม  (เอกสารหมายเลข 2.8.2.1)  รวมถงึ
การให้นักศกึษารู้จกัมารยาทในสงัคม ในเรื่องการแต่งกายให้
สุภาพ  (เอกสารหมายเลข 2.8.2.2) 

2.8.1.1  เอกสารเรือ่งบณัฑติทีม่ ี
คุณภาพของคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
 
2.8.2.1 เงือ่นไขและประกาศการรบั
ทุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
คณะพลงังานฯ   
   
2.8.2.2 ประกาศการแต่งกายสุภาพ 
 

3 คณะฯ มกีารจดักิจกรรมที่เป็นการส่งเสรมิพฤติกรรมในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมการท าความ
สะอาดคณะฯ (big cleaning day)  (เอกสารหมายเลข 2.8.3.1)  
การส่ ง เสริมนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมให้ได้ร ับ
ทุนการศกึษา โดยก าหนดในคุณสมบตัทิัง้นักศกึษาทุนเรยีนด ี
และทุนจ้างงานจะต้องมีความประพฤติที่ดีและมีคุณธรรม
จรยิธรรม (เอกสารหมายเลข 2.8.2.1)   กิจกรรมที่เป็นการ
แสดงออกถงึความกตญักูตเวททีีม่ต่ีอครบูาอาจารย ์ไดแ้ก่ การ
จัดกิจกรรมไหว้ครู เป็นประจ าทุกปี  (เอกสารหมายเลข 
2.7.5.1)  การแสดงมทุติาจติต่อผูเ้กษยีณอายุราชการ (เอกสาร

2.8.3.1 กจิกรรมโครงการท าความ
สะอาดคณะฯ Big Cleaning Day 
 
2.8.2.1 เงือ่นไขและประกาศการรบั
ทุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
คณะพลงังานฯ     
 
2.7.5.1 เอกสารงานพธิไีหวค้ร ู
ประจ าปี 2556 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

หมายเลข 2.4.3.9)  และการจดัพธิรีดน ้าด าหวับุคลากรอาวุโส
ของคณะฯ  ในเทศกาลสงกรานตเ์ป็นประจ าทุกปี  เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรอืผู้ที่เคารพนับถือ
และผูม้พีระคุณ และแสดงความกตญัญูพรอ้มกบัการขอรบัพร
เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ตวัเองเนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ไทย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.10)     

2.4.3.9 การจดังานแสดงมทุติาจติ
แก่ผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
 
2.4.3.10 เอกสารรายละเอยีดการจดั
งานสงกรานต ์ ประจ าปี 2557 
 

4 มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรมของนกัศกึษาตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมาย  กล่าวคอื 
คณะฯ มกีารจดักจิกรรม ดงันี้ โครงการจดัพธิไีหวค้ร ู ประจ าปี 
2556  โดยตัง้เป้ามผีูเ้ขา้รว่มงาน 100 คน  ผลมผีูเ้ขา้รว่มงาน 
98 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 98 (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)  การ
จดังานแสดงมทุติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายรุาชการ  ตัง้เป้ามี
ผูเ้ขา้รว่มงาน 70 คน  ผลมผีูเ้ขา้รว่มงาน 63 คน  คดิเป็น รอ้ย
ละ 63 (เอกสารหมายเลข 2.8.3.9) การจดังานประเพณวีนั
สงกรานต ์  ประจ าปี 2557  ซึง่ตัง้เป้ามผีูเ้ขา้รว่มงาน 150 คน  
ผลมผีูเ้ขา้รว่มงาน 127 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 84.67   (เอกสาร
หมายเลข 2.4.3.10)  และโครงการท าบุญตกับาตรประจ าปีของ
คณะฯ ตัง้เป้ามผีูเ้ขา้รว่มงาน 160 คน  ผลมผีูเ้ขา้รว่มงาน 154 
คน  คดิเป็นรอ้ยละ 96.25  (เอกสารหมายเลข 2.8.4.1) 

2.7.5.1  เอกสารงานพธิไีหวค้ร ู
ประจ าปี 2556 
 
2.4.3.9  การจดังานแสดงมุทติาจติ
แก่ผูเ้กษยีณอายรุาชการ  
 
2.4.3.10 เอกสารรายละเอยีดการจดั
งานสงกรานต ์ ประจ าปี 2557 
 
2.8.4.1  โครงการท าบุญตกับาตร 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  4 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:   4 ขอ้ 
 
จดุแขง็/แนวทางพฒันา จดุอ่อน/แนวทางเสริม 
จดุแขง็ 
1. หลกัสตูรของคณะฯ เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองต่อภาวการณ์ปจัจุบนัของประเทศ 

2. คณะมคีวามเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและวจิยัมาอยา่งต่อเนื่องมผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ป็นจ านวนมาก 

3. มบีุคลากรสายวชิาการทีม่ศีกัยภาพทางดา้นวจิยั มวีุฒทิางวชิาการสงูและมศีกัยภาพในการหาแหล่งทุนวจิยั          
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โอกาส 
1.  คณะฯ ไดร้บัทุนการศกึษา และทุนวจิยัจากภายนอกจ านวนมาก เช่น ทุนจาก สกอ. สวทช. สนพ. พพ.

สกว.-อุตสาหกรรม สกว.-สมาคมผูค้า้เครือ่งประดบัและอญัมณ ีผ่านทางประธานหลกัสตูร และอาจารยใ์น

คณะฯ มคีรุภณัฑส์ าหรบัการสาธติการเรยีนการสอนทุกสายวชิา  

2. การส่งนกัศกึษาไปท าวจิยัต่างประเทศ  
  
จดุอ่อน 
      คณะฯ เป็นหน่วยงานระดบับณัฑติศกึษาซึ่งเน้นงานวจิยัทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นหลกั 
ท าใหน้ักศกึษาไม่มกีจิกรรมหลกัทีเ่น้นการพฒันาทางด้านจรยิธรรม และคุณธรรม แต่ไดม้กีารสอดแทรกใน
การท าวจิยั การเรยีนการสอน จากทีผ่่านมายงัไม่มีนักศกึษาหรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบันักศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ของหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 
แนวทางการพฒันา 
      คณะฯ ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษาหรอืส่งกจิกรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่กี่ยวกบันกัศกึษา

เขา้รว่มแขง่ขนักบัหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
 ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 

การด าเนินงาน 

 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดท้ าการประเมนิคุณภาพของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรอื Thai Qualifications Framework for Higher Education) โดย

ผลการประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก พบว่า บณัฑติของคณะฯ มคีุณลกัษณะที่พึง

ประสงคต์ามทีค่ณะฯ ไดก้ าหนดไว ้ซึง่ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ดา้น คอื (1) ดา้นจรยิธรรมคุณธรรม (2) ดา้น

ความรู ้(3) ดา้นทกัษะทางดา้นปญัญา (4) ทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และ 

(5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึง่คณะฯ ไดด้ าเนินการส่ง

แบบสอบถามใหห้วัหน้างานของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีจ่บการศกึษาในปีการศกึษา 2555  ประเมนิบณัฑติ โดย

มผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปี 2555  จ านวนทัง้สิน้ 135 คน  จ าแนกเป็นระดบัปรญิญาโท 127 คน  คดิเป็นรอ้ย

ละ 94.07  และปรญิญาเอก 8 คน   คดิเป็นรอ้ยละ 5.93  โดยมหีวัหน้างานประเมนิกลบัมาในระดบัปรญิญา

โท 26 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 20.47 ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท   และปรญิญาเอก 3 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก โดยแบบสอบถามได้ครอบคลุมประเดน็

ต่างๆ ตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ัง้ 5 ดา้น   จากการด าเนินงานดงักล่าว  คณะฯ ไดค้ะแนนการ

ประเมนิเท่ากบั 3.86 คะแนน 

 

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศกึษา) ผลการ

ด าเนินงาน ปี 2554  ปี 2556 
1. ผลรวมของค่ าคะแนนที่ ได้จ ากการ

ประเมนิบณัฑติ 
    

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้ร ับการประเมินทัง้
ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

16  26+3(29)  

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้ปรญิญาโท 68  135  

ตวับ่งช้ีท่ี 2  คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศกึษา) ผลการ

ด าเนินงาน ปี 2554  ปี 2556 
และปรญิญาเอก 

3. ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ 4.14  3.86  
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

≥ 3.51  บรรลุเป้าหมาย  

 

หมายเหต ุ: 

 

วิธีการค านวณ  

 

 

ผลรวมค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ  

 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด (≥ 20% ของผูส้ าเรจ็

การศกึษาแต่ละระดบั) 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
2-1.1  ผลประเมนิคุณภาพของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดยกองแผนงาน มจธ. 
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เกณฑก์ารพิจารณา 

ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
 

 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.50 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(proceeding)   

0.75 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ (proceeding)  

หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ 

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่   

 (ปรบัตามเกณฑใ์หม่ ตามประกาศ สมศ.  พฤศจิกายน 2554) 
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การด าเนินงาน   

   คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มบีทความวจิยัของวทิยานิพนธ ์ของผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาโท 

ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ ในปี 2555 เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเรจ็การศกึษาของ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา คอื นักศึกษาปรญิญาโทที่ท าวทิยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกติ จะต้องตพีมิพ์ผลงานวจิยัหรอื

น าไปเสนอในที่ประชุมวชิาการระดบัชาติ 1 เรื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิให้นักศึกษาผลิต

ผลงานทางวิชาการและน าไปตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศกึษาเพยีงเท่านัน้ คณะยงัไดจ้ดัท าประกาศใหค้่าตอบแทนแก่นักศกึษาทีผ่ลติผลงานตพีมิพใ์นวารสาร

ระดบัชาต ิและนานาชาติ (เอกสารอ้างองิ 3-1.1)  เพื่อเป็นกลไกในการเพิม่คุณภาพหรอืจ านวนบทความ

ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิและนานาชาต ิ ทัง้นี้ผลการด าเนินงานในปี 2556 ของคณะคดิเป็นรอ้ยละ 73.37 

ซึง่มคี่าเทยีบเท่ากบั 5 คะแนน     

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ่ง 
 

0 0 0  

2. มกีารตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
กา รป ร ะชุ ม วิช าก า ร ร ะดับ ช าต ิ
(proceeding)  

27 56 45  

3. มกีารตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
(proceeding)  หรอืมกีารตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาต ิ

0 50 15  

4. มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ที่ได้ร ับการยอมรับใน
สาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรอื Scopus 

5 0 0  

5. ผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานที่
ตพีมิพ ์

18.50 65.50 33.75  

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน :  

ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์
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  คณะพลงังานฯ มีบทความวิจยัของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 3 ระดับคุณภาพ

งานวิจยั โดยในปี 2556 มผีลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโท 

33.75 (เอกสารอ้างองิ 3-1.2) และมจี านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมดในปี 2556 จ านวน 46 

คน  (เอกสารอ้างองิ 3-1.3) คดิเป็นรอ้ยละ 73.37 (33.75 x100/46) เกณฑใ์นการใหค้ะแนน  รอ้ยละ 25 

เท่ากบั 5 คะแนน ดงันัน้ไดค้ะแนน เท่ากบั 5 คะแนน (73.37x5/25)         

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 73.37 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

 

 

 

วิธีการค านวณ 

 
 
 
 
 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
3-1.1      ประกาศคณะพลงังานฯ เรือ่งใหค้่าตอบแทนบทความวจิยัแก่นกัศกึษาปรญิญาโท-เอก 

3-1.2  รายงานสถานภาพบทความวจิยั และค่าน ้าหนกัของแต่ละบทความของนกัศกึษาปรญิญาโท 

3-1.3  รายละเอยีดจ านวนและประเภทบทความวจิยัของนกัศกึษาปรญิญาโท 

6. จ านวนผู้ส า เ ร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโททัง้หมด  
 

46 102 46  

7. ร้อยละของผลงานของผู้ ส า เ ร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ร ับ
การตพีมิพ ์
 

40.22  64.22 73.37  

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท X 100 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด รวม 3 ปีการศกึษา 
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เกณฑก์ารพิจารณา  

ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้  
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ

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

อยู่ใน     ควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพ์

หรอืมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ    

สมศ. 

1.00 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ

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

อยูใ่น      ควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพ ์

หรอืมกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรอื 

Scopus 

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

                

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

การด าเนินงาน 

 คณะพลงังานฯ มบีทความวจิยัทีต่พีมิพจ์ากผลงานวทิยานิพนธน์ักศกึษาปรญิญาเอก สูงกว่าเกณฑ์

มาตฐาน สมศ. เนื่องจากคณะฯ มแีนวปฏบิตัทิี่เน้นคุณภาพของผลงานตพีมิพ์ให้นักศกึษาปรญิญาเอกที่จะ

ส าเรจ็การศกึษา ตอ้งมผีลงานวจิยัตามเงื่อนไขการส าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยั และยงัต้องเป็นไปตาม

ประกาศของคณะพลงังานฯ ซึง่มเีงือ่นไขเพิม่เตมิจากมหาวทิยาลยั โดยที ่1 ในผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์พื่อขอใช้

ส าเรจ็การศกึษา ต้องตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของ ISI และม ีImpact Factors 

อยา่งน้อย 1 บทความ ทัง้นี้ผลงานตพีมิพข์องนักศกึษาปรญิญาเอกมอียู่ใน 5 ระดบัคุณภาพงานวจิยั โดยใน

ปี 2556 มผีลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตพีมิพ์ของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 19.50 และมี

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาเอกทัง้หมดในปี 2555 จ านวน 13 คน  (เอกสารอ้างองิ 4-1.1) คดิ

เป็นรอ้ยละ150 (19.50 x100/13) เกณฑใ์นการใหค้ะแนน รอ้ยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ดงันัน้คะแนนทีไ่ด้

เท่ากบั 5 คะแนน  

    

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน :  

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิ 
 

0 0 
 
 

0  
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิ 

9 5 26  

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

1 0 0  

4. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่ อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

1 0 0  

5. ผลงานที่มกีารตีพมิพ์ในวารสาร 
วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้
ถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที ่3 หรอื 4 ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพมิพ์ 
หรอื ผลงานที่มกีารตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

0 0 0  

6. ผลงานทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสาร 
วชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR 
โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยูใ่นควอไทลท์ี ่
1 หรอื 2 ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์

0 0 0  

7. ผลงานทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
สากล ISI  

16 5 13  

8. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ 19.00 6.25 19.50  
9. จ าน วนผู้ ส า เ ร็ จก า รศึกษ าร ะดับ

ปรญิญาเอกทัง้หมด  
11 5 13  

http://www.scimagojr.com/
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

10. รอ้ยละของผลงานของผูส้ าเรจ็การ 
ศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพ ์

172.73 125.00 150.00  

 

ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554   

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

    

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิ

    

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

    

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

    

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ

    

6. ผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานที่
เผยแพร ่

    

7. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โททัง้หมด  

    

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

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 150.00  บรรลุเป้าหมาย 5 

 

วิธีการค านวณ 
 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก X 100 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด รวม 3 ปีการศกึษา 

 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

4-1.1   รายงานสถานภาพบทความวจิยั และค่าน ้าหนกัของแต่ละบทความของนกัศกึษาปรญิญาเอก 

4-1.2 รายงานจ านวนและประเภทบทความวจิยัของนกัศกึษาปรญิญาเอก 
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เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดค่าน ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงันี้:  

วฒิุการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  

  
การด าเนินงาน 

คณะพลงังานฯ มคีณาจารยป์ระจ าในปี 2556 จ านวน 35.5 คน มผีลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารย ์

ประจ าทีพ่จิารณาคุณภาพอาจารยจ์ากคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการ คดิเป็น 6.54 (232/35.5) เกณฑใ์นการให้

คะแนนค่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6.54 เท่ากบั 5.44 คะแนน ดงันัน้คะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 5 คะแนน  

 

ปี ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารย์

ประจ า 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

ปี พ.ศ. 2554 242 37 

ปี พ.ศ. 2555 244 37 

ปี พ.ศ. 2556 232 35.5 

รวม - - 

  

 

 

  

ตวับ่งช้ี 14 การพฒันาคณาจารย ์ 
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ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน: 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศกึษา) ผลการด าเนินงาน 

รวม 3 ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาตรแีละไม่มตี าแหน่ง

ทางวชิาการ 

0 0 0  

2. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

0 0 0  

3. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย ์

0 0 0  

4. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีและมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

0 0 0  

5. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาโทและไม่มตี าแหน่ง

ทางวชิาการ 

1 1 1  

6. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทและมีต าแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

3 1 1  

7. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาโทและมตี าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

1 1 1  

8. จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาโทและมตี าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

0 0 0  
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีการศกึษา) ผลการด าเนินงาน 

รวม 3 ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

9. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอกและไม่มตี าแหน่ง

ทางวชิาการ 

8 8 7  

10. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

12 11 12.5  

11. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

รองศาสตราจารย ์

10 11 9  

12. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

4 4 4  

 

ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

≥ 4.50 6.54 บรรลุเป้าหมาย 5 
 

 

หมายเหต:ุ 
 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
 

 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 

เอกสาร / หลกัฐานอ้างอิง 

14-1.1   ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า   

14-1.2   จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดประจ าปี 2556 
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องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา                                                         
2. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 
4. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า 
5. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 
6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใหเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดัการที่

สนองความตอ้งการของนกัศกึษา  
 

หมายเหตุ  : 
 ในกรณคีณะหรอืสถาบนัทีย่งัไมม่ศีษิยเ์ก่าถอืว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 โดยอนุโลม 

 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
 2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลงังานฯ มกีารด าเนินงาน 6 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้ 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
1.         เนื่ อ งจากคณะฯ  จัดก าร เ รียนการสอน ในระดับ

บณัฑติศกึษา ดงันัน้ การใหค้ าปรกึษาอย่างใกลช้ดิจงึเป็นสิง่ทีม่ ี
ความจ าเป็นเป็นอยา่งมากในการใชช้วีติของนกัศกึษาทีแ่ตกต่าง
ไปจากชีวิตการเรียนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งคณะฯ ได้
จดับรกิารการใหค้ าปรกึษาต่าง ๆ ตามเกณฑม์าตรฐาน ดงันี้ 

   -  อาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี  จะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาทีค่อยท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการวาง
แผนการเรยีน การลงทะเบียน รวมทัง้ให้ค าแนะน าในกรณีที่
นักศึกษามปีญัหาเมื่อประสบกับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชัน้ปีจะให้ค าปรึกษากับนักศึกษาแรกเข้า 
จนกระทัง่นักศึกษาได้สอบผ่าน Thesis Proposal แล้ว  
(เอกสารหมายเลข 3.1.1.1) 

   -  อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการการศกึษาวจิยัหรอืวทิยานิพนธ ์ 
จะท าหน้าที่ประจ าตัวนักศึกษาแต่ละคน ดังรายละเอียด
ขอ้ความในหมายเหตุเอกสารหมายเลข 3.1.1.1 ซึ่งรบัช่วงต่อ
จากอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี เพื่อใหค้ าแนะน าและควบคุมการท า
วทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานวจิยัที่ก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.2)  โดยมกีารตดิตามความก้าวหน้างานวจิยั
ของนกัศกึษาในทุกภาคการศกึษา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.3) 

   -  นอกเหนือจากอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี / อาจารยท์ีป่รกึษา
โครงการการศกึษาวจิยัหรอืวทิยานิพนธ์  ที่ท าหน้าที่ในการให้
ค าปรกึษาทางวชิาการแล้ว  กลุ่มงานบรกิารวชิาการฯ ยงัท า
หน้าทีใ่นการสนบัสนุนใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืนักศกึษาในกรณีมี
ข้อขดัข้องหรอืปญัหาเกี่ยวกบัระเบียบ หรอืแนวทางปฏิบตัิที่
คณะฯ ก าหนด รวมทัง้จดักิจกรรมสนับสนุนทางวชิาการ เช่น 
การจดับรรยายโครงการเสรมิความรูด้า้นการเขยีนรายงานการ
ศึกษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ ซึ่งจะเน้นให้นักศึกษาทราบถึงวิธี

 3.1.1.1.ค าสัง่คณะฯ แต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาประจ าตวันกัศกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2556 
 
 3.1.1.2 แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์
ระดบับณัฑติศกึษา 
 
 3.1.1.3 แบบประเมนิผลความก้าวหน้า
การท าวทิยานิพนธ ์แบบ บ-2 
-  รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวทิยานิพนธ ์แบบ บ-2/1 
-  แบบประเมนิของคณะกรรมการ
วทิยานิพนธ ์
 
 3.1.1.4 โครงการเสรมิความรูด้า้นการ
เขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์ปีการศกึษา 2556 
 
 3.1.1.5  เอกสารเผยแพรข่อ้แนะน า
เกีย่วกบับรกิารการศกึษา ปีการศกึษา 
2556 
 
 3.1.1.6 ค าสัง่คณะฯ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพจิารณาแบบเสนอ
โครงการวทิยานิพนธ ์(แบบ บ-1)  
ปีการศกึษา 2556 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
  

 

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี   KMUTT 77 
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
ด าเนินงานวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั รวมถงึการเขยีนใหถู้กต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนเน้นใหน้ักศกึษาตระหนัก
ถงึจรรยาบรรณของนกัวจิยัทีด่ ี(เอกสารหมายเลข 3.1.1.4) 

   -  คณะฯ ได้มแีนวทางส่งเสรมิงานวจิยัให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างกรอบแนวคิดอย่างลึกซึ้ง 
รวมทัง้รู้จกัการวางแผนวธิดี าเนินงานวจิยัอย่างเป็นระบบและ
ขัน้ตอน โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอหัวข้อ
โครงการการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ ์(Full Proposal) พรอ้ม 
ๆ กบัแบบเสนอโครงการการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ แบบ 
บ -1  ( เ อ กส า รหมาย เ ล ข  3 . 1 . 1 . 5 )  โ ดยคณะฯ  จ ะ มี
คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบเสนอหัวข้อโครงการการ
ศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ (Full Proposal) และแบบเสนอ
โครงการการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ์ (แบบ บ-1) เพื่อท า
หน้าที่ในการกลัน่กรองเบื้องต้น (เอกสารหมายเลข 3.1.1.6) 
และเสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒทิ าการตรวจสอบและประเมนิขอ้เสนอ
โครงการวิจยัของนักศึกษา เพื่อให้งานวิจยัของนักศึกษานัน้
สามารถด าเนินงานวิจยัได้ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่
ชัดเจน ตลอดจนส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.7)  นักศกึษาสามารถรบัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบั
แนวทางการประเมินโดยละเอียดในทุกขัน้ตอนเพื่อให้ได้
งานวจิยัที่มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.8) 

   -  การให้ค าแนะน าและแนวทางการใช้ชวีติแก่นักศึกษา 
คณะฯ ได้จดักจิกรรมแนะแนวทางดงักล่าวตัง้แต่นักศกึษาเริม่
เขา้ศกึษาครัง้แรก คอื การจดัปฐมนิเทศนักศกึษา ซึง่จะจดัใน
ภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา โดยให้ความรูเ้กี่ยวกบักฎ 
ระเบยีบ แนวปฏบิตัต่ิาง ๆ แนะน าโครงสรา้งคณะฯ รวมไปถงึ
การใหบ้รกิารต่าง ๆ แก่นกัศกึษา  มกีารแนะน าตวัและชวีติจาก
ประสบการณ์ตรงของรุ่นพีน่ักศกึษา เพื่อให้นักศกึษาได้ใช้ชวีติ

 3.1.1.7 ประกาศคณะฯ รายนาม
ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจิยั 
 
 3.1.1.8 แบบประเมนิขอ้เสนอหวัขอ้
โครงการการศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ,์ 
แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธร์ะดบั
บณัฑติศกึษา, แบบเสนอหวัขอ้โครงการ
การศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ ์
 
 3.1.1.9 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา
ใหม ่ปีการศกึษา 2556 
 
 3.1.1.10 ตวัอยา่งระเบยีนประวตัิ
นกัศกึษาในระบบสารสนเทศนกัศกึษา
ของมหาวทิยาลยั 
http://intra.kmutt.ac.th/default.aspx  
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
ไปในทางทีถู่กตอ้ง (เอกสารหมายเลข 3.1.1.9) 

   -  ในกรณีทีน่ักศกึษามปีญัหา คณะฯ จะใชข้อ้มลูจากระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ สารสนเทศนักศึกษาเพื่อการ
บรหิารการศกึษา (New ACIS)  ซึง่จะมขีอ้มลูของนักศกึษาอยู่
ในระบบ เช่น ขอ้มลูประวตักิารศกึษา ขอ้มลูเกี่ยวกบัครอบครวั 
ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อใช้การการติดตาม หรอืการวิเคราะห์
ปญัหาของนักศึกษาแต่ละรายได้ทันที (เอกสารหมายเลข 
3.1.1.10) 

2. คณะฯ ได้จดับรกิารขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา
ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อนักศึกษาได้มีโอกาสทราบข้อมูลและ
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ อาทเิช่น  ขอ้มลูดา้น
หลกัสตูร ทุนการศกึษา ทุนวจิยั ประกาศคณะฯ แนวทางปฏบิตัิ
ที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ข้อมูล
การประชุมวชิาการ การรบัสมคัรงาน การอบรมหรอืการประชุม
ทางวชิาการ โดยผ่านช่องทาง ดงันี้ 

   -  แจ้งข่าวผ่านทางบอรด์ตดิประกาศ (เอกสารหมายเลข 
3.1.2.1) 

   -  เวบ็ไซต์คณะและสายวชิา ซึง่จะประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ต่าง ๆ รวมถงึสรุปกจิกรรมการศกึษาดูงานของนักศกึษา และ
ขอ้มลูการสบืคน้เพิม่เตมิ (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2) 

   -  หนังสือติดต่อนักศึกษาโดยตรง (เอกสารหมายเลข 
3.1.2.3)  

   -  การให้ขอ้มูลแก่นักศกึษาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์    
(e-mail)   (เอกสารหมายเลข 3.1.2.4) 

   -  เอกสารทีก่ลุ่มงานบรกิารวชิาการฯ ไดผ้ลติเผยแพร่และ
แจกจ่ายให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนในวนัปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ซึง่จะมขีอ้มลูขอ้แนะน าเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารกบันักศกึษา  

 3.1.2.1 ภาพถ่ายแสดงหลกัฐานการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารผ่านทางบอรด์
ประชาสมัพนัธ ์
 
 3.1.2.2 ตวัอยา่งการใหข้อ้มลูแก่
นกัศกึษาผ่านทางเวป็ไซต์ 
 
 3.1.2.3 หนงัสอืของคณะฯ แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารถงึนกัศกึษาโดยตรงเฉพาะราย 
 
 3.1.2.4 ตวัอยา่งการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารผ่านทางอเีมล์ 
 
 3.1.2.5 เอกสารขอ้แนะน าการท าวจิยั
ส าหรบันกัศกึษา 
 
 3.1.2.6 ตวัอยา่งการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารผ่านทาง facebook 
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(เอกสารหมายเลข 3.1.1.9) 

   -  ในปจัจุบนัทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าในยุคสงัคมข่าวสารผ่าน
ทาง Facebook ซึ่งมผีู้นิยมใช้เป็นจ านวนมากรวมทัง้นักศกึษา
ของคณะฯ  จงึไดม้กีารเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร
ผ่านทาง Facebook เพื่อติดต่อกับนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 
(เอกสารหมายเลข 3.1.2.5) 

 
3.         แมว้่าคณะฯ จะจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนเป็นหลกั 

แต่สิง่ส าคญัในการใหเ้กดิการเรยีนการรูม้ากกว่า คอื การเรยีนรู้
จากนอกชั ้น เรียน และได้ร ับการถ่ายทอดโดยตรงจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน  คณะฯ จงึจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นกัศกึษา อาทเิช่น 

   -  กจิกรรมน านกัศกึษาไปทศันศกึษาในสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 3.1.3.1) 

   -  กจิกรรมน านกัศกึษาดงูานนอกสถานทีเ่พื่อใชป้ระกอบการ
เรยีนการสอน (เอกสารหมายเลข 3.1.3.2) 

   -  กจิกรรมน านกัศกึษาไปท าวจิยัและเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
(เอกสารหมายเลข 3.1.3.3) 

   -  กจิกรรมน านกัศกึษาไปพบกบัผูป้ระกอบการและ
นกัวชิาการในการประชุมวชิาการ ซึง่จะท าใหน้กัศกึษาสามารถ
ไดร้บัขอ้มลูทางวชิาการและทางวชิาชพีโดยตรงจาก
ผูป้ระกอบการและนกัวชิาการต่าง ๆ  (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.4) 

   -  กจิกรรมเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์จรงิในดา้นการ
บรหิารจดัการมาบรรยายใหน้กัศกึษาไดเ้กดิความเขา้ใจมาก
ยิง่ขึน้นอกเหนือจากทฤษฎ ี(เอกสารหมายเลข 3.1.3.5) 

 3.1.3.1 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการไปศกึษาดงูาน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 3.1.3.2 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการไปศกึษาดู
งาน/ทศันศกึษาประกอบการเรยีนการ
สอนในรายวชิาต่าง ๆ 
 
 3.1.3.3 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการพานกัศกึษา
ไปท าวจิยันอกสถานที่ 
 
 3.1.3.4 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่
นกัศกึษาเพื่อพบปะกบัผูป้ระกอบการ
ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและ
นกัวชิาการ 
 
 3.1.3.5 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี 
โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์มา
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   -  กจิกรรมส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไปน าเสนอผลงานทางวชิาการ
ในระดบัประเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1.2.6) รวมทัง้ส่งเสรมิให้
นกัศกึษาไปท างานวจิยัเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ โดยประโยชน์ทีน่กัศกึษาจะไดร้บั คอื นกัศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์งานวจิยัในต่างประเทศ สามารถ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทางวชิาการรว่มกบันกัวจิยัใน
ต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1.3.7)  

 

บรรยาย 
 
 3.1.3.6 กจิกรรมสนบัสนุนใหน้กัศกึษา     
เขา้รว่มเสนอผลงานในการประชุม
วชิาการในประเทศ เพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการ 
 
 3.1.3.7 กจิกรรมสนบัสนุนใหน้กัศกึษา
ไปท าวจิยัระยะสัน้ในต่างประเทศ เพื่อ
พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการ 

4.       นอกเหนือจากการจดัการเรยีนการสอนให้กบันักศกึษาใน
ปจัจุบันแล้ว คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศกึษาไปแล้ว  เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงทัง้ใน
เชิงวิชาการระหว่างคณะ ศิษย์ปจัจุบันและศิษย์เก่า  โดย
ช่องทางเว็บไซต์คณะฯ ที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถงึสรุปรายงานกจิกรรมการศกึษา SEEM Alumni (เอกสาร
หมายเลข 3.1.4.1)  หรอืเวบ็ไซต์กลุ่มวจิยั (เอกสารหมายเลข 
3.1.4.2)  รวมทัง้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและเป็น
สากล เช่น facebook (เอกสารหมายเลข 3.1.4.3) 

 3.1.4.1 การจดับรกิารขอ้มลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่ศษิยเ์ก่า – ปจัจุบนั 
และบุคลากรในหน่วยงานผ่านทาง 
Website SEEM Alumni 
 
 3.1.4.2 ตวัอยา่ง website กลุ่มวจิยัต่าง 
ๆ ของคณะพลงังานฯ 
 
 3.1.4.3 ตวัอยา่งการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารผ่านทาง facebook 
 

5. 
 
 
 
 

         คณะฯ ไดก่้อตัง้มาตัง้แต่ปี 2519 จนถงึปจัจุบนัมผีูส้ าเรจ็
การศึกษาไปปฏิบัติงานทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน  ผลิต
บณัฑติที่เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการก าลงัคนทางด้านพลงังาน
และสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้นโยบายของรฐัมนีโยบายที่จะยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาไปสู่ความเป็นเลศิ 
โดยการจดักลุ่มสถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพ คณะฯ ได้รบั
งบประมาณให้ท าหน้าที่ในการบรหิารคุณภาพงานวิจยั  คลสั
เตอรพ์ลงังานระหว่างมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ9 แห่ง  หนึ่งใน
ขอบเขตการด าเนินงานจะจดัใหม้กีารประชุมระดมความคดิเหน็ 

 3.1.5.1 การจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่าผ่าน
โครงการการบรหิารคุณภาพงานวจิยั 
คลสัเตอรพ์ลงังานระหว่างมหาวทิยาลยั
วจิยัแห่งชาต ิ9 แห่ง 
 3.1.5.2 การจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่าผ่าน
โครงการคนืสู่เหยา้กลุ่มวจิยัประยกุตแ์ละ 
เทคโนโลยวีสัดุ ครัง้ที ่1  
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แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจยั ในคลัสเตอร์
พลงังานของทุกมหาวทิยาลยัวจิยั จงึเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าของคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.5.1) 
     อีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะฯ ได้จดัขึ้นเพื่อพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า คอื โครงการคนืสู่เหย้ากลุ่มวจิยัการ
ประยกุตแ์ละเทคโนโลยวีสัดุ ครัง้ที ่1  โดยมวีตัถุประสงคใ์นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มวิจ ัยระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปจัจุบนั เน่ืองจากกลุ่มวจิยัการประยุกต์และเทคโนโลยวีสัดุ ได้
ผลติบณัฑติเป็นเวลากว่า 10 ปี จงึมศีษิยเ์ก่าทีอ่ยู่ในภาครฐัและ
เอกชนทัว่ประเทศ ใหม้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกนั มกีารถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางวชิาการ
อยา่งกวา้งขวางมากขึน้ (เอกสารหมายเลข 3.1.5.2) 
     ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้ส าเร็จการศึกษาได้ไปศึกษาต่อ 
และมคีวามรูป้ระสบการณ์เป็นอย่างด ีคณะฯ ได้เชญิร่วมเป็น
กรรมการงานวทิยานิพนธห์รอืโครงการศกึษาวจิยัของนักศกึษา
ปจัจุบันด้วย  เพื่อเป็น การสร้างเครือข่ายการท าวิจ ัยหรือ
แลกเปลี่ยนทศันคติ ข้อคิดเห็น และความรู้ร่วมกัน (เอกสาร
หมายเลข 3.1.5.3) 
 

 3.1.5.3 แบบเสนอโครงการ
วทิยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษาทีแ่สดง
ศษิยเ์ก่ามารว่มเป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ ์ซึง่เป็นกจิกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ใน
งานวจิยัของนกัศกึษา 

6.           จากการทีค่ณะฯ ใหบ้รกิารทัง้นกัศกึษาปจัจบุนั ศษิย์
เก่าและบุคคลทัว่ไป  เพื่อเป็นหลกัประกนัคุณภาพในดา้นของ
การใหบ้รกิาร จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการประเมนิผลจาก
ผูร้บับรกิารดว้ยวธิใีชแ้บบสอบถาม ดงันี้ 

   -  การใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่
นกัศกึษาตามขอ้ 1 จะใชแ้บบประเมนิผล คอื 

a) แบบประเมนิผลการใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะ
แนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.1) 

 3.1.6.1 ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการให้
ค าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการ
ใชช้วีติแก่นกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 
 3.1.6.2 ตวัอยา่งแบบสอบถามการ
ใหบ้รกิารนกัศกึษา 
 
 3.1.6.3 ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการ
จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
b) แบบสอบถามการใหบ้รกิารนกัศกึษา (เอกสาร

หมายเลข 3.1.6.2) 

c) แบบประเมนิผลการจดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.3) 

d) แบบประเมนิผลการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์(เอกสารหมายเลข 3.1.6.4) 

สรปุผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารการให้
ค าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษาตาม
ขอ้ 1 ทุกแบบประเมนิมผีลการประเมนิไมต่ ่ากว่าตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 3.51 จากคะแนนเตม็ ดงันี้ 

a) ประเมนิผลการใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนว
การใชช้วีติแก่นกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา = 4.37 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.5) 

b) แบบสอบถามการใหบ้รกิารนกัศกึษา = 4.25     
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.6) 

c) แบบประเมนิผลการจดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่= 4.24 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.7) 

d) แบบประเมนิผลการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์= 4.10 (เอกสารหมายเลข 3.1.6.8) 

 

   -  การจดับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา
ตามขอ้ 2 จะใชแ้บบประเมนิผลดา้นการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6.9)  จะใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามไป
ยงัผูร้บับรกิารและน ามาประเมนิผลซึง่สรปุผลการประเมนิการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารต่อนักศกึษา = 3.82   ซึง่ไมต่ ่ากว่า

 3.1.6.4 ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการ
จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การเสรมิ
ความรูด้า้นการเขยีนรายงานการ 
ศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธ ์
 
 3.1.6.5 สรปุประเมนิผลการให้
ค าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการ
ใชช้วีติแก่นกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 
 3.1.6.6 สรปุประเมนิผลแบบสอบถาม
การใหบ้รกิารนกัศกึษา 
 
 3.1.6.7 สรปุประเมนิผลการจดั
ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 
 
3.1.6.8 สรปุประเมนิผลการจดัสมัมนา
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเสรมิความรู้
ดา้นการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยั 
และวทิยานิพนธ ์
 
3.1.6.9 ตวัอยา่งแบบประเมนิผลดา้น
การใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร 
 
 3.1.6.10 สรปุผลการประเมนิการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารต่อนักศกึษา 
 
 3.1.6.11 ตวัอยา่งแบบสอบถามเพื่อการ
พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพี 
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เกณฑท์ีก่ าหนด (เอกสารหมายเลข 3.1.6.10)   

   -  การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพีแก่นกัศกึษาตามขอ้ 3 คณะฯ ไดม้กีารประเมนิผลจาก
กจิกรรมน านกัศกึษาไปทศันศกึษาในสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  การน านกัศกึษาดงูานนอกสถานทีเ่พื่อใช้
ประกอบการเรยีนการสอน การน านกัศกึษาไปท าวจิยัและเกบ็
ขอ้มลูภาคสนาม  กจิกรรมน านกัศกึษาไปพบกบัผูป้ระกอบการ
และนกัวชิาการในการประชุมวชิาการ ซึง่จะท าใหน้กัศกึษา
สามารถไดร้บัขอ้มลูทางวชิาการและทางวชิาชพีโดยตรงจาก
ผูป้ระกอบการและนกัวชิาการต่าง ๆ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อ
การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี (เอกสาร
หมายเลข 3.1.6.11)  และไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถาม
มาประเมนิผลกจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพีแก่นกัศกึษาสรปุ  ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิมผีล
การประเมนิไมต่ ่ากว่าตามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงันี้ 

   a)  แบบสอบถามฯ บมจ. กสกิรไทย จ ากดั                           
ส่วนที ่1 = 4.25  ส่วนที ่2 = 4.00 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.12              

   b) แบบสอบถามฯ โรงไฟฟ้า BLCP                           
ส่วนที ่1 = 4.21  ส่วนที ่2 = 4.27 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.24 

   c) แบบสอบถามฯ การเยีย่มชมในส่วนของกระบวนการผลติ
ผลติภณัฑพ์อลเิมอร ์                                                    
ส่วนที ่1 = 4.41  ส่วนที ่2 = 4.26 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.33 

   d) แบบสอบถามฯ โรงงานเสน้หมีช่อเฮง                            
ส่วนที ่1 = 4.25  ส่วนที ่2 = 4.23 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.24 

   e) แบบสอบถามฯ โรงงานท าชิน้พลาสตกิ BESCO         
ส่วนที ่1 = 4.25  ส่วนที ่2 = 4.00 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.24 

 

 
3.1.6.12 สรุปผลการประเมนิ
แบบสอบถามเพื่อการพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี 
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   f) แบบสอบถามฯ เกบ็ตวัอยา่งน ้าชยันาท                         
ส่วนที ่1 = 4.27  ส่วนที ่2 = 4.33 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.30 

   g) แบบสอบถามฯ บรษิทั ท ีพ ีไอ โพลนิ จ ากดั                       
ส่วนที ่1 = 4.28  ส่วนที ่2 = 4.12 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.20 

   h) แบบสอบถามฯ โครงการส่วนพระองคส์วนจติรลดา                 
ส่วนที ่1 = 4.22  ส่วนที ่2 = 4.23 ผลการประเมนิเฉลีย่ = 4.22 

7.            เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการพฒันาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศกึษา คณะฯ ไดม้กีารด าเนินการตาม
กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
โดยดแูลในปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ การตรวจสอบ ตดิตาม
และประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรบัปรงุ
คุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกจิกรรมการ
พฒันานกัศกึษาทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการเกี่ยวกบัระบบและกลไก
การใหค้ าปรกึษาและบรกิารขอ้มลูขา่วสาร  ทัง้นี้คณะท างาน
ประกนัคุณภาพ ไดม้กีารประชุมหารอืประเดน็ของการน าผล
การประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใหเ้ป็นขอ้มลูในการ
พฒันาการจดัการทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษา ซึง่จะ
น าไปสู่การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพต่อไป (เอกสารหมายเลข 
3.1.7.1)   

 

 3.1.7.1 รายงานการประชุม
คณะท างานประกนัคุณภาพทีม่กีารน า
ผลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารมา
เป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดัการที่
สนองความตอ้งการนกัศกึษา ครัง้ที ่1 - 
2 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:  7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. คณะจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีส่่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น 

2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการ

โดยนกัศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตร ีและอยา่งน้อย 2 ประเภท ส าหรบั
ระดบับณัฑติศกึษา จากกจิกรรมต่อไปนี้  

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
- กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิคุณภาพ 
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

4. มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ และมี
กจิกรรมรว่มกนั 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 
หมายเหตุ  : 
 การนับกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนกัศกึษา ใหน้บัเฉพาะกจิกรรมทีน่กัศกึษาเป็นผูจ้ดัเท่านัน้ ไมใ่ห้
นบักจิกรรมทีน่กัศกึษาเขา้ร่วมในฐานะทีป่รกึษา (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.)  
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้  
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ     

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

6 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลงังานฯ มกีารด าเนินงาน 6 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้ 
 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 

1         คณะฯ มกีารก าหนดแผนการส่งเสรมิการจดักิจกรรม
ของนักศึกษาที่ชดัเจน  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมกีารก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเรจ็ของแต่ละกจิกรรม (เอกสารหมายเลข 3.2.1.1)  
ซึ่งจะจดัโดยสโมสรบัณฑติฯ และตัวแทนนักศึกษา โดยมี
อาจารย์ที่ปรกึษาสโมสรบณัฑติฯ ที่ถูกแต่งตัง้จากคณะเป็น
ผูด้แูลและใหค้ าปรกึษาในการจดักจิกรรม  (เอกสารหมายเลข 
3.2.1.2)  

3.2.1.1 แผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา และโครงการ การจดักจิกรรม 
 
3.2.1.2 เอกสารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
สโมสรบณัฑติศกึษาฯ   

2  คณ ะฯ  ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า นป ร ะ กัน คุ ณภ าพผ่ า น
กระบวนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาซึ่งเป็นไปตามหลกั 
PDCA อย่างครบถ้วน ดว้ยการวางแผนก่อนปฏบิตังิานจรงิ, 
ด าเนินงานตามแผน, ตรวจสอบ และประเมินผลหลังจัด
กจิกรรมว่าบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวห้รอืไม่ และน าผลที่
ได้ไปพัฒนาการจดักิจกรรมในปีต่อไป ตัวอย่างเช่นการให้
ความรูผ้่านการเขยีนโครงการรบัน้อง มด MT Cleaning Day 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 3.2.2.1) และ
โครงการ SEEM&JGSEE DAY 2014 (เอกสารหมายเลข 
3.2.2.2 และ 3.2.2.3)    
         นอกจากนัน้ในกระบวนการเรยีนการสอนและการท า
วทิยานิพนธข์องทุกสายวชิา อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ได้
ให้ความรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาผ่านหวัขอ้
งานวิจยั โดยนักศึกษาทุกคนจ าเป็นต้องมกีารวางแผนการ
ด าเนินงานวิจัย ด าเนินงาน วิเคราะห์ผล และน าผลการ
วเิคราะหม์าปรบัปรุงการด าเนินการวจิยั กลบัไปวางแผนใหม ่
ซึง่เป็นการด าเนินการตามวงจร PDCA จนกระทัง่เสรจ็สิน้การ
ท าวทิยานิพนธ ์(เอกสารหมายเลข 3.2.2.4)  

3.2.2.1 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
รบัน้องมด MT Cleaning Day ประจ าปี
การศกึษา 2556 
 
3.2.2.2 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
SEEM&JGSEE DAY 2014 และภาพ
ขา่วการจดักจิกรรม 
 
3.2.2.3 สรปุการประชุมเตรยีมการจดั
กจิกรรม SEEM&JGSEE DAY 2014  
 
3.2.2.4 เอกสารแสดงขัน้ตอนการท า
วทิยานิพนธ ์และแบบฟอรม์ตอ้งใชใ้นแต่
ละขัน้ตอน เพื่อใชจ้บการศกึษาของ
นกัศกึษาคณะพลงังานฯ  
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
3          มกีารส่งเสรมิให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยสโมสร
บณัฑติฯ และตวัแทนนกัศกึษา 3 ประเภท คอื 
           3.1 กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 
 สโมสรนกัศกึษาคณะฯ มกีารจดักจิกรรมการแข่งกฬีา
ในงาน SEEM DAY โดยตวัแทนนักศกึษาไดว้างแผนและ
จดัท าโครงการจดักจิกรรมผ่านความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่
ปรกึษาสโมสรบณัฑติฯ  มกีารประเมินผลหลังจากการจดั
กจิกรรม เพื่อน าผลสรปุ ทีไ่ดร้บัมาพฒันาและปรบัปรุงการจดั
กิจกรรมในโอกาสต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2.3.1 และ 
3.2.3.2)  

          3.2 กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 
         มกีารจดักิจกรรมไหว้ครู โดยทางคณะฯ ได้จดัสรร
งบประมาณให้สโมสรนักศึกษาด าเนินงานผ่านอาจารย์ที่
ปรกึษาสโมสรบณัฑติฯ  มกีารประเมินผลหลังจากการจดั
กจิกรรม เพื่อน าผลสรปุ ทีไ่ดร้บัมาพฒันาและปรบัปรุงการจดั
กจิกรรมในโอกาสต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2.3.3)   

        3.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
         - มกีารจดักจิกรรมโครงการรบัน้องมด MT Cleaning 
Day 2557 ซึง่เป็นกจิกรรมทีน่ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมท าความสะอาดบรเิวณอาคาร ห้องปฏบิตัิการ  ซึ่ง
เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคมและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด  โดย
นักศึกษาในกลุ่มวิจยัการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ร่วมกัน
วางแผนและจดัท าโครงการจดักิจกรรมผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มวจิยัฯ  มกีารประเมนิผลหลงัจาก
การจดักจิกรรม เพื่อน าผลสรุป ทีไ่ดร้บัมาพฒันาและปรบัปรุง
การจดักจิกรรมในโอกาสต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2.3.4) 

   

3.2.3.1 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
SEEM DAY 2014 และภาพขา่วการจดั
กจิกรรม 
 
3.2.3.2 สรปุการประชุมเตรยีมการจดั
กจิกรรม SEEM&JGSEE DAY 2014  
 
3.2.3.3 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
วนัไหวค้ร ู 
 
3.2.3.4 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
รบัน้องมด MT Cleaning Day ประจ าปี
การศกึษา 2556  
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน หลกัฐานอ้างอิง 
4          คณะฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย

พฒันาคุณภาพภายในคณะระหว่างนักศกึษาแต่ละสายวชิา 
และสร้างเครือข่ายระหว่างคณะร่วมกับ JGSEE  ผ่าน
กจิกรรม SEEM & JGSEE DAY โดยนักศกึษาน าเอาความรู้
ดา้นวงจรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการท ากจิกรรมดงักล่าวอย่าง
ครบถ้วนทัง้ในด้านการประชุมวางแผน, การลงมอืปฏบิตัิจรงิ, 
การประเมินผลหลังด าเนินกิจกรรมและน าข้อมูลที่ได้มา
พฒันาการจดักจิกรรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2.4.1)    

3.2.4.1 เอกสารสรปุผลการจดักจิกรรม
SEEM DAY 2014 และภาพขา่วการจดั
กจิกรรม  
 
 

5          คณะฯ มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา โดยในปีการศกึษา
2556 คณะฯ สามารถจดักจิกรรมไดค้รบถว้นและบรรลุ
เป้าหมายตามทีร่ะบุไวใ้นแผนฯ (เอกสารหมายเลข 3.2.5.1) 

 

3.2.5.1 แผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษาคณะพลงังานฯ  
 
3.2.5.2 เอกสารสรปุผลการประเมนิ
ความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรม
พฒันานกัศกึษา 

6          คณะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุ
การจดักจิกรรมเพื่อพฒันานักศกึษา โดยคณะท างานประกนั
คุณภาพองคป์ระกอบที ่3 ไดร้ว่มประชุมกบัอาจารยท์ีป่รกึษา
สโมสรบณัฑติศกึษาคณะฯ เพื่อสรปุผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา และน าผลไปปรบัปรุงการจดักจิกรรมในปีการศกึษา 
2557 ต่อไป  (เอกสารอา้งองิ 3.2.6.1)  

3.2.6.1 เอกสารการประชุมคณะท างาน
องคป์ระกอบที ่3 ครัง้ที ่2 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครัง้นี้ :  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:  6 ขอ้ 
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จดุแขง็/แนวทางเสริม จดุอ่อน/แนวทางพฒันา  
จดุแขง็ 
1. ในบางหลกัสตูร นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิเพิม่เตมิมากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวทาง on the 

job training ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2. มกีระบวนการในการพฒันานกัศกึษาในการท าวทิยานิพนธท์ีเ่ขม้แขง็ 
3. คณะฯ ไดร้บัโอกาสจากหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาน าปญัหา

ของหน่วยงานมาท าการศกึษาวจิยั ท าใหท้ัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษามกีารเพิม่พนูความรูแ้ละไดร้บั
ประสบการณ์ตรง 

4. คณะฯ มโีอกาสพฒันานกัศกึษาในลกัษณะบรูณาการกบัวชิาการเรยีนการสอนและการท าวทิยานิพนธ์/  
  โครงการการศกึษาวจิยั 

5. คณะฯ มศีษิยเ์ก่าอยูใ่นหน่วยงานเอกชน ราชการ และมหาวทิยาลยั ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยใหน้กัศกึษา 
ปจัจบุนัเขา้ไปใชส้ถานทีท่ าวจิยัได ้

แนวทางเสริม 
1. เน้นการเรยีนการสอนและการวจิยัพฒันารว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าไปสู่การน าผลงานวจิยัไปพฒันา

ปรบัปรงุและแก้ปญัหาของทัง้ภาครฐัและอุตสาหกรรม 
2. จดัตัง้กองทุนเพื่อการศกึษาแก่นกัศกึษาเรยีนด ีเพื่อต่อยอดงานวจิยัของคณะฯ ใหเ้กดิความเขม้แขง็  
3. ส่งเสรมิใหน้กัศกึษามทีกัษะในการเรยีนรูแ้ละท าวจิยัดว้ยตนเองและท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

จดุอ่อน 
1. นกัศกึษาส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาคน้ควา้วจิยันอกหอ้งเรยีน รวมทัง้การทดลองสรา้งอุปกรณ์ 
    เพื่องานวจิยั ท าใหก้ารเขา้รว่มกจิกรรมน้อยลง 
2. นกัศกึษาบางส่วนควรตอ้งพฒันาทกัษะการคดิและวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเอง 
3. นกัศกึษาบางส่วนยงัตอ้งการการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  
4. การสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยระหว่างนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าของคณะฯ ยงัไมช่ดัเจน  

แนวทางเสริม 
1. สนบัสนุนใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมรว่มกนัมากขึน้ โดยเฉพาะกจิกรรมเกีย่วกบัการช่วยเหลอืสงัคม หรอื

เพิม่โอกาสการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัศกึษาใหม้ากขึน้ 
2. สนบัสนุนและส่งเสรมิใหค้ณาจารยไ์ดเ้พิม่แนวทางการเรยีนการสอนแบบ Problem Base หรอื Project 

Base เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถคดิและวเิคราะหไ์ดด้ว้ยตนเอง 
3. จดัท าโครงการพฒันาภาษาองักฤษของนกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ ประจ าปี 2556  
  

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี     KMUTT 90 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตวับ่งช้ี: กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยั

ของคณะและด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่

อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณในระดบัคณะหรอืสถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์และ /หรอื

ไดร้บัการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ (ปรบัเกณฑใ์หเ้ขา้กบับรบิท
ของ มจธ.) 

5. มกีารสนับสนุนพนัธกิจด้านการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลกัษณ์ของคณะอย่างน้อยใน
ประเดน็ต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจ ัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
 สนบัสนุนการวจิยัฯ 

- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯเช่นระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

 สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ร ับเชิญ  (visiting 
professor) 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องคณะ 
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
8. มรีะบบและกลไกเพื่อสร้างงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่นหรอืจาก

สภาพปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

หมายเหต ุ  : 
1. ไมใ่หน้บัวชิาระเบยีบวธิวีจิยัเป็นการบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการ

เรยีนการสอน (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
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2. การใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยแ์ละนักวจิยัต้องเป็นแบบ 2 ทางเท่านัน้ ทัง้นี้
สามารถนับกจิกรรมที่คณะส่งบุคลากรมาเข้าร่วมกบัหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยัได้ (เป็นหมาย
เหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

3. การจดัสรรทุนวจิยัของคณะใหค้รอบคลุมทรพัยากรทีเ่ป็นวสัดุ ครภุณัฑ ์หรอืบุคลากร 
4. คณะที่ไม่มหี้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้างานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ สามารถอ้างอิงข้อมูลจาก

ส านกัหอสมดุเพื่อตอบตามเกณฑข์อ้ 5 ได ้และใหถ้อืว่าผ่านเกณฑข์อ้ 6 โดยใหค้ณะพจิารณาขอ้ค าถามของ
แบบประเมนิของส านกัหอสมดุว่าสะทอ้นถงึการน าขอ้มลูจากผูเ้กีย่วขอ้ง (เช่น อาจารย ์นักวจิยั) มขีอ้ค าถาม
เกี่ยวกบัการน าขอ้มลูจากผูเ้กี่ยวขอ้งมาปรบัปรุงการด าเนินงานที่มสี่วนส่งเสรมิงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 

 
 เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ 

7 ขอ้ ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป และ

ครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มกีารด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานและมาตรฐานเพิม่เตมิ สกอ. ดงันี้ 
 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มรีะบบและกลไกการบรหิาร
งานวจิยั ที่ไดก้ าหนดไวต้ามแผนกลยุทธด์า้นการวจิยัของคณะ
และแผนพฒันากลยุทธ์ฉบบัที ่11 (2555-2559)  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์าร
วิจ ัยของมหาวิทยาลัยและของประเทศ (เอกสารหมายเลข 
4.1.1.1) มแีผนงานวิจยัและแผนงบประมาณรายรบั-รายจ่าย
ประจ าปี 2556 ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2) ซึ่งใน
การจดัท าแผนของคณะจะมกีารจดัสมัมนาเพื่อประชุมระดม
สมองประจ าปีทุกปี เพื่อจดัท าแผนพฒันาตามภารกิจของ
คณะ(เอกสารหมายเลข 4.1.1.3) มกีลไกการพฒันางานวจิยั 
คณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.4)มกีารแต่งตัง้คณะท างาน
ส่งเสรมิงานวิจยัและพฒันาของคณะฯท าหน้าที่ส่งเสรมิการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรวจิยั คุณภาพผลงานวจิยัของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.5) และม ีกลุ่มงานบรกิารวจิยัและ
สารสนเทศ ท าหน้าทีด่ าเนินการตาม เป้าหมาย ระบบทีก่ าหนด
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.6) โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ และกลุ่มงานบรกิารงานวจิยัฯ 
ภายใต้ส านักงานคณบดี ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.7)  

4.1.1.1 แผนพฒันากลยทุธฉ์บบั
ที ่11 (2555-2559)  ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรแีละแผนกลยทุธข์อง
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ(แผนงานวจิยั) 
4.1.1.2 แผนงบประมาณรายรบั
รายจ่ายส าหรบัแผนงานวจิยั
ประจ าปี 2556คณะพลงังานฯ 
4.1.1.3 การประชุมระดมสมอง
คณะพลงังานฯประจ าปี 2556 
4.1.1.4 กลไกการพฒันา
งานวจิยั คณะพลงังานฯ 
4.1.1.5ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน
ส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาของ
คณะพลงังานฯ 
4.1.1.6โครงสรา้งคณะพลงังาน 
และประกาศการแบ่งงานใน
ส านกังานคณบด ี 
4.1.1.7 รายงานผลการ
ด าเนินงานดา้นวจิยั ประจ าปี 
2556และรายงานประชุมคณะ
ครัง้ที ่2/57 ก.พ.57 วาระที ่1.3 
หน้า 3) 

2 คณะฯมกีารบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรยีน
การสอนโดยผ่านกระบวนการวิจยัและกิจกรรมต่างๆอาทิ
คณาจารยไ์ดน้ าผลงานวจิยัไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการ
สอนเช่น  

-  ไดบู้รณาการองคค์วามรูใ้นส่วนทีเ่ปิดเผยได้จาก
งานวจิยัระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชนและน าองค์

4.1.2.1 เอกสารโครงการวจิยั
โครงการทุนเมธวีจิยัอาวุโส : 
วสัดุลกูผสมและการพฒันา
กระบวนการผลติส าหรบัวสัดุเชงิ
ประกอบพลาสตกิและยาง 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ความรู้จากโครงการวิจัยฯ(เอกสารหมายเลข 4.1.2.1)มา
ประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนนักศึกษา ทางด้านวสัดุที่ใช้
กระบวนการผลติ การขึ้นรูป การทดสอบ และการเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพในการผลติ  อาทเิช่น ขัน้ตอนการผลติเบค็คอมปาวด์ 
ผลติภณัฑท์างด้านพอลเิมอร์เส้นใยไนล่อน บรรจุภณัฑช์นิด
อ่อนตัวซีลยางสงัเคราะห์ และชิ้นส่วนยานยนต์มาเปิดเป็น
วชิาเลอืกรายวชิา MTT 655 Polymer Processing (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.2และ เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) 

 - ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการเป็นที่
ปรกึษาวิจยัและการจดัฝึกอบรมให้แก่โครงการการจดัท า
บญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ระยะที ่
2 เพื่อจดัเตรยีมมาตรการรองรบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ระดับประเทศในภาคอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 
4.1.2.4) มาใช้ในการสอนวชิาEEV 642  Environmental 
Quality Management (เอกสารหมายเลข4.1.2.5)ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการท า
บญัชก๊ีาซเรอืนกระจก  

-  มกีารก าหนดใหน้ักศกึษาบณัฑติศกึษา เป็นส่วน
หนึ่งในทมีวจิยัของอาจารย์เช่น จ้างนักศึกษาในต าแหน่ง
นักวจิยั/ผูช้่วยนักวจิยั เพื่อใหเ้กิดเรยีนรู้ กระบวนการวจิยั
จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านการท าโครงการวจิยัต่าง ๆ ของ
อาจารย์ สายวชิาฯ หรอืกลุ่มวจิยั ซึ่งจะจ้างนักศกึษาปรญิญา
โท/เอก เป็นผูช้่วยวจิยั นอกจากนี้ ยงัมนีักศกึษาทีส่ าเรจ็
ก า ร ศ กึ ษ า  (Post-Master)ช ่ว ย ท า ว จิ ยั ใ น โ ค ร ง ก า ร
มหาวทิยาลยัแห่งชาต ิภายใต้กลุ่มวจิยัดา้นวสัดุศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมวสัดุ ส าหรบัโครงการวจิยั เรื่อง “การผลติและขึน้
รปูพอลเิมอร”์ (เอกสารหมายเลข 4.1.2.6) 

-  มกีารจดัประชุมเสนอผลงานวจิยัของนักศกึษา
เกี่ยวกบัความก้าวหน้าของงานวจิยัในวชิาสมัมนาETT 601, 
EMM 601 และ THT 601 (เอกสารหมายเลข 4.1.2.7)  

- มกีารจดัประชุมร่วมกบัเครอืข่าย/กลุ่มวจิยัอื่น ๆ 
เพื่อน าเสนอผลงานวจิยั การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง

4.1.2.2 รายละเอยีดรายวชิา 
MTT 655 Polymer Processing
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
4.1.2.3 ข่าวและรปูภาพการ
เยีย่มชมโรงงาน 
4.1.2.4 ก าหนดการฝึกอบรม 
“การค านวณปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกราย
อุตสาหกรรม” 
4.1.2.5เอกสารประกอบการสอน
วชิาEEV 642  Environment 
Quality Management 
4.1.2.6 ขออนุมตัจิา้งนกัศกึษา
ปรญิญาโท/เอก เป็นนกัวจิยั/
ผูช้่วยวจิยัโครงการมหาวทิยาลยั
วจิยัแห่งชาต ิ(NRU)ในโครงการ 
ยอ่ย“การผลติและขึน้รปูพอลิ
เมอร”์ 
4.1.2.7รายชื่อนกัศกึษาและ
ตารางการน าเสนอหวัขอ้สมัมนา 
ในวชิาสมัมนา ปีการศกึษา 
2556 
4.1.2.8นกัศกึษาปรญิญาโท/เอก 
น าเสนอผลงานวจิยัในการ
ประชุมเครอืข่ายเมธวีจิยัอาวุโส 
สกว. และกลุ่มวจิยั 
4.1.2.9 นกัศกึษาปรญิญาโท/

ปรญิญาเอก เขา้รว่มประชุม

เสนอผลงานวจิยัและไดร้บั

รางวลัจากทีป่ระชุมวชิาการ ทัง้

ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เ ก่า  ทั ้งจากภาครัฐ  และ
อุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2.8) 

-  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ักศกึษาทัง้ปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอกเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวจิยัทัง้ในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิซึ่งจากการน าเสนอ
ผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ นักศกึษาจะไดร้บัรางวลัจากทีป่ระชุม
วชิาการทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติในทุก ๆ ปี (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.9) 

3 คณะมกีารพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัให้แก่อาจารย์
และนักวิจยั โดยมกีารส่งเสรมิให้อาจารย์และนักวิจยัไป
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการเพื่อ
เรยีนรู้วทิยาการใหม่ ๆ ถ่ายทอดความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์กับกลุ่มวิจยั หน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ(เอกสารหมายเลข 4.1.3.1) 
มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารย ์นักวจิยั ขอต าแหน่งทางวชิาการให้
ส ูงขึน้ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.2) ส่งเสรมิให้อาจารย์
ส่งผลงานวจิยั/ผลงานประดษิฐ์คดิค้น เขา้ร่วมสมคัรหรอื
ส่งผลงานประกวดกบัหน่วยงานทัง้ไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งในรอบประเมนิปี56 ดร.สริพิร และคณะ ได้รบัรางวลั
ผลงานประดษิฐ์ดเีด่น จากสภาวจิยัแห่งชาต ิและรางวลั
ผ ล ง า นป ร ะ ด ษิ ฐ ์ด เี ด ่น ร ะ ด บั โ ล ก จ า ก ก ร ุง เ จ น ีว า              
ศ.ณรงค์ฤทธิ ์ได้รบัรางวลัเมธวีจิยัอาวุโส สกว.(เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.3)มีการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ “APEC 
Policy and Training Workshop for Energy Efficient Building 
envelopes”ซึ่งคณะจะเชญิผู ้ทรงคุณวุฒแิละผู ้เชี ่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล มาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้แก่อาจารย์/นักวจิยั ร่วมกบันักวจิยั
ภายนอก(เอกสารหมายเลข 4.1.3.4)มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยแ์ละนักวจิยัประจ า นอกจากนี้
มหาวทิยาลยัได้จดัท าหนังสอืหลกัปฏบิตัิด้านจรรยาบรรณ
องคก์ร (Code of Conduct)แจกใหแ้ก่พนักงาน ขา้ราชการ 
ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลาย
ช่องทาง (เอกสารหมายเลข 4.1.3.5)และคณะยังได้เชิญ 

4.1.3.1 สรปุการไปศกึษาดงูาน 
ประชุม อบรม สมัมนา ของ
อาจารยน์กัวจิยั ปี 2556 
4.1.3.2 ค าสัง่แต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งวชิาการสงูขึน้  
4.1.3.3 ขา่วการไดร้บัรางวลั
ผลงานวจิยั/ประดษิฐจ์ากไทยและ
ต่างประเทศ 
4.1.3.4ขา่วการจดังาน APEC 
Policy for Energy Efficient Building 
4.1.3.5 คู่มอื/CDจรรยาบรรณ
นกัวจิยั และ หนงัสอืหลกัปฏบิตัิ
ดา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code 
of Conduct) 
4.1.3.6. การใหค้วามรูด้า้น 
จรรยาบรรณนกัวจิยั ใหแ้ก่ 
อาจารย ์นกัวจิยัและนกัศกึษา 
4.1.3.7ทุนส่งเสรมิกลุ่มวจิยั:  
ทุนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต,ิทุนนักวจิยัแกนน า  
ทุนเมธวีจิยัอาวุโสสกว.,ทุนจาก
กระทรวงพลงังานและ ทุนศูนย์
ความเป็นเลศิดา้นนาโน 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
วทิยากรมาให้ความรู้ เรื่อง จรรยาบรรณนักวจิยั ทรพัย์สนิ
ทางปญัญาและการละเมิด ให้แก่อาจารย์ นักวิจ ัย และ
นกัศกึษา (เอกสารอา้งองิหมายเลข 4.1.3.6) 

และเพื่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์นกัวจิยั และ
นกัศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด คณะพลงังานฯ มรีปูแบบ
การท างานวจิยัทีเ่ป็นทมี ซึง่ประกอบดว้ย ศาสตราจารย์
นกัวจิยัอาวุโส นกัวจิยัทุกระดบัและนกัศกึษาของคณะฯ เช่น 
ศ.ดร.สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ,์ ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ, 
รศ.ดร.อภชิติ เทอดโยธนิ, รศ.ดร. จตุพร วุฒกินกกาญจน์ ที่
เป็นหวัหน้ากลุ่มวจิยัทีส่ าคญัของคณะ และเป็นทีย่อมรบัของ
แหล่งทุนวจิยัภายนอก ทีส่นบัสนุนและใหทุ้นส่งเสรมิกลุ่ม
วจิยัมลูค่าสงูกว่าโครงการละ 5 ลา้นบาท เช่น ทุนมหาวทิยา 
ลยัวจิยัแห่งชาต ิจาก สกอ.,ทุนวจิยัแกนน า จาก สวทช. ทุนเมธี
วจิยัอาวุโส สกว. ทุนวจิยัจากกระทรวงพลงังาน ทุนศูนยค์วาม
เป็นเลศิดา้นนาโน จากศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต(ิเอกสาร
หมายเลข 4.1.3.7)  จงึท าใหก้ลุ่มวจิยัเหล่านี้ สามารถท างาน
วจิยัเป็นทมีอยา่งลุ่มลกึ ต่อเนื่อง และสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยั
ระดบัสงูทีม่ศีกัยภาพในวงวชิาการ ทัง้ในดา้นการน า
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์จรงิ และการตพีมิพผ์ลงานวจิยั
เผยแพร่ในวารสารวชิาการนานาชาต ิ มกีารสรา้งและพฒันา
บุคลากรวจิยัในระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอกใหแ้ก่ประเทศ 
เป็นแหล่งพึง่พงิทางวชิาการใหก้บักลุ่มวจิยั เครอืขา่ยการ
วจิยั องคก์รของรฐั อุตสาหกรรมรวมถงึใหค้ าปรกึษาแก่
องคก์รของรฐัและภาคเอกชน 

4 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจ ัย
นักศึกษา โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนรางวัล
วทิยานิพนธด์เีด่น ศ.ดร. ปรดีา วบิูลยส์วสัดิ ์(เอกสารหมายเลข 
4.1.4.1-4.1.4.2) นอกจากนี้ยงัสนับสนุนเงนิให้แก่นักศกึษาที่
มผีลงานวจิยัที่ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิทีเ่กนิกว่าเงื่อนไขการตพีมิพเ์พื่อส าเรจ็การศกึษา
ตามประกาศคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.4.3)ส าหรับ 
คณาจารย์/นักวิจยั คณะได้จัดสรรเงินจากเงินรายได้งบ  
FTERO ของคณะฯ ใหแ้ก่ คณาจารย/์นกัวจิยัทีผ่ลติบทความ

4.1.4.1 ประกาศทุนสนบัสนุน
การวจิยั ทีค่ณะจดัสรร
งบประมาณใหแ้ก่นกัศกึษา
ปรญิญาโทเพื่อท าวจิยั 
4.1.4.2 ประกาศทุนรางวลั
วทิยานิพนธด์เีด่น ใหแ้ก่
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
วิจัยและได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการท าวิจยั จ านวน 250,000 
บาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4) คณะพลงังานฯ ไม่มกีาร
จดัสรรเงนิงบประมาณเป็นทุนวิจยัให้แก่อาจารย์/นักวิจยั 
เนื่องจากบุคลากรวจิยัของคณะ สามารถแสวงหาทุนวจิยัจาก
แหล่งทุนภายนอกไดเ้ฉลีย่ต่อคนสูงเป็นคณะล าดบัต้น ๆ ของ
มหาวทิยาลยั โดยเฉลีย่ 2 ล้านบาทต่อคน/ต่อปี โดยในปี 56 
คณะได้รบัทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกกว่า78 ล้านบาท 
(เอกสารหมายเลข 4.1.4.5) 

4.1.4.3 ประกาศคณะในการ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหจ้ดัท า
บทความวจิยัเพื่อตพีมิพ์
เผยแพรท่ัง้ปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอกและสรุปเงนิทีจ่่ายใน
ปี 2556 
4.1.4.4บนัทกึอนุมตัวิงเงนิ 
250,000 บาท และ E-mail แจง้
การสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ
ส่งเสรมิการวจิยั ใหค้ณาจารย/์
นกัวจิยัทีผ่ลติบทความวจิยัและ
น าไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสาร
นานาชาต ิ
4.1.4.5 สรุปรายรบัเงนิวจิยั
แหล่งทุนภายนอกคณะพลงังาน
ปี 2556 จากศูนยส์่งเสรมิ
งานวจิยัและทรพัยส์นิทาง
ปญัญา มจธ. 

5 คณะฯ มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงาน 
สรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของคณะ 4 ดา้น คอื 

 1. มหีอ้งปฏบิตักิารวจิยัส าหรบักลุ่มวจิยั/สายวชิา อยู่
ที่คณะพลังงาน ทัง้ บางมด และบางขุนเทียน(เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.1) นอกจากนี้ยงัมสีถานที่/ห้องปฏบิตักิาร
วจิยัภายนอกมหาวทิยาลยั โดยใช้สถานที่ของภาคเอกชน 
รฐับาล และรฐัวสิาหกจิทีร่่วมกนัท าโครงการวจิยั เช่น กลุ่ม
วจิยัระบบพลงังานสะอาด ใช้สถานที่ปฏบิตักิารวจิยัที่ มจธ. 
บางขุนเทยีน เพื่อท าวจิยัพฒันามาตรฐานและทดสอบระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์  ศูนย์ความเป็นเลิศ-นาโนเทค มจธ.ใช้
สถานที่ปฏิบัติการวิจยัของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เป็น
พนัธมติรเพื่อท างานวิจยัทางด้านวสัดุนาโนไฮบรดิส าหรบั
พลงังานทางเลอืก 

 2.มีส านักหอสมุด ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.2)และห้องบรรณสารสนเทศคณะพลงังาน

4.1.5.1 สถานที/่หอ้งปฏบิตักิาร
วจิยัภายใน/ภายนอก
มหาวทิยาลยั 
4.1.5.2ส านกัหอสมดุ มจธ. 
4.1.5.3 หอ้งบรรณสารสนเทศ
คณะฯ 
4.1.5.4 ฐานขอ้มลูดชันีการ
อา้งองิวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) 
เวบ็ไซด ์http://tci.trf.or.th 
4.1.5.5ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั
และทรพัยส์นิทางปญัญา, มจธ. 
4.1.5.6 ระบบ My Evaluation 
4.1.5.7 โปรแกรม EndNote : 
สารสนเทศเพื่อการบรหิาร

http://tci.trf.or.th/
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.3)เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาทัง้ในระดับคณะ และสายวิชา  มี
ฐานขอ้มลูทีส่ าคญัทีบุ่คลากรของคณะพลงังานฯ (ศ.ดร. ณรงค์
ฤทธิ)์ ได้รบัมอบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลฐานขอ้มูลดชันีการอ้างองิ
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) จาก สกว. 
ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่ เ ป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
ฐานขอ้มลูนี้เป็นฐานในการสบืค้นขอ้มูลบทความ/การอ้างองิ
ของวารสารวชิาการไทยในระดบัชาต ิดงัปรากฏบนเวบ็
ไซด์ http://tci.trf.or.th(เอกสารหมายเลข 4.1.5.4) 

 3. มสีิง่อ านวยความสะดวก/ความปลอดภยัในการวจิยั 
เช่น มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจยัที่สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการวจิยัของทางมหาวทิยาลยัทีม่ ี
ข้อมูลทัง้เรื่องแหล่งทุนวิจยั แหล่งเผยแพร่งานวจิยั ประชุม
วชิาการ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน การจดสิทธิบตัร 
อนุสทิธบิตัร และระเบยีบ ประกาศต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบังานวจิยัซึง่
อาจารย์/นักวิจยัใช้ในการจดัเก็บโครงการวิจยั ผลงานวิจยั 
สามารถสืบค้น และออกรายงานได้ (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.5) ซึ่งระบบวิจัย ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ My 
Evalation เพื่อสะดวกในการน าผลงานวจิยัไปประกอบการ
ประเมินผลงานประจ าปีได้ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.6) 
นอกจากนี้ กลุ่มงานบรกิารงานวจิยั คณะพลงังานฯ ยงัไดน้ า
โปรแกรม EndNote (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7)มาใชใ้นการ
บริหารจดัการผลงานวิจยัของคณะ ที่มีการเผยแพร่ทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ การจดัเก็บข้อมูลผลงานวิจยัจาก
ฐานขอ้มลูออนไลน์ การสบืค้นขอ้มูล และการแยกบทความตาม
สายวิชา ตามระดบัการตีพิมพ์ ตามผู้แต่ง   ตามปีเพื่อจดัท า
ขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานทีจ่ดัล าดบัผลงานวจิยัต่าง ๆ ได้ 

คณะมรีะบบรกัษาความปลอดภยัส าหรบัอาคารโดยใช้
ระบบควบคุมการเข้า– ออกอาคาร ประตูอัตโนมตัิ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.8)และระบบกลอ้งวงจรปิด(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.9)เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อ
บุคลากรและทรัพย์สิน  ส่ วนความปลอดภัยส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิจยั คณะด าเนินการตามกฎระเบียบและ

จดัการผลงานวจิยัของคณะฯ  
4.1.5.8ประตูระบบการด์และ
บตัรผ่านเขา้ – ออกอาคาร เพื่อ
ป้องกนัความปลอดภยัต่อคน
และทรพัยส์นิ 
4.1.5.9ระบบกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) 
4.1.5.10 กฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัใน
การท างาน และผลการสอบผ่าน
หลกัสตูรความปลอดภยัของ 
มจธ. 
4.1.5.11การอบรมการใชร้ะบบ 
ThaiJO 
4.1.5.12การจดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร “APEC Policy and 
Training Workshop for Energy 
Efficient Building envelopes” 
4.1.5.13 ขา่วการเขา้รว่ม
นิทรรศการแสดงผลงานการบรู
ณาการการเรยีนรูร้ว่มกบัการ
ท างาน (WiL-KMUTT) 
4.1.5.14 การประชุมเครอืข่าย
วชิาการรว่มโครงการทุนเมธวีจิยั
อาวุโส สกว. ปี 2556 
4.1.5.15 การจดัสมัมนานอก
สถานทีข่องกลุ่มวจิยั P-PROF 
4.1.5.16ส่งนกัศกึษาไปท าวจิยั 
ณ ต่างประเทศ 
4.1.5.17บนัทกึขออนุมตัจิดั
ประชุมวชิาการพรอ้มภาพข่าว 
4.1.5.18 การจดัสมันาเผยแพร่
ความรูจ้ากโครงการวจิยัที่
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการท างานวิจัย(เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.10) 

 4.  มกีิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจยัฯ เช่น การ
อบรมการใชร้ะบบ Thai JO  เพื่อพฒันาและยกระดบัวารสาร
ไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล(เอกสารหมายเลข 4.1.5.11)การจดั
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร “APEC Policy and Training Workshop 
for Energy Efficient Building envelopes”(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.12) การสนับสนุนให้น าผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาที่ท าวิจ ัยร่ วมกับ อุตสาหกรรมและประสบ
ความส าเร็จไปจัดแสดงในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.13)การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างอาจารย์/นักวิจยักับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.14)การจดัสมัมนานอกสถานที่ของ
กลุ่มวิจ ัย P-PROF( เอกสารหมายเลข 4.1.5.15)การส่ ง
นักศึกษาไปท าวิจ ัย ณ ต่างประเทศ(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.16)การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวที
ส าหรบันกัวชิาการ นกัวจิยั ในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ทาง
วิชาการ ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ ๆ ของผลงานวิจยั
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.17) การจดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ความรู้ให้ผู้มสี่วนได้เสยีจากการด าเนินการโครงการวจิยัที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงาน(เอกสารหมายเลข 
4.1.5.18) 

เกีย่วกบัประสทิธภิาพพลงังาน 

6 มกีารติดตามและประเมนิผลเกี่ยวกบัการสนับสนุนพนัธ
กจิดา้นการวจิยั ดงันี้ 

- มีการจัดท ารายงานสรุปรายรับจากงานวิจยัจากเงิน
งบประมาณ และแหล่งทุนภายนอก ปี 2556(เอกสารหมายเลข 
4.1.6.1)มกีารรายงานสถานภาพการใชจ้่ายเงนิปี 2556 เสนอต่อ
คณบดแีละผูบ้รหิารคณะ(เอกสารหมายเลข 4.1.6.2) 

- มกีารประเมนิผลการใชห้อ้งปฏบิตักิารวจิยั โดยมผีลการ
ประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.70และมกีารประเมนิผลการ
ให้บรกิารด้านวิจยั เช่นให้ค าปรกึษาด้านวิจยั งานวจิยั งาน
วเิคราะห ์ทดสอบทีผ่่าน สวท. (เอกสารหมายเลข 4.1.6.3) 

4.1.6.1 บนัทกึสรุปรายรบัจาก
งานวจิยัจากเงนิงบประมาณ 
และแหล่งทุนภายนอกปี 2556 
4.1.6.2 รายงานสถานภาพการ
ใชจ้า่ยเงนิ ปี  2556 
4.1.6.3 การตดิตามประเมนิผล
การใชห้อ้งปฏบิตักิารวจิยั และ
การใหบ้รกิารดา้นการวจิยั 
4.1.6.4 การตดิตามประเมนิผล
ส านกัหอสมดุ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
- มกีารติดตามประเมนิผลแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การวจิยั ของส านกัหอสมดุ มจธ. (เอกสารหมายเลข 4.1.6.4)  
- มกีารตดิตามและประเมนิระบบรกัษาความปลอดภยัของ

อาคารและหอ้งปฏบิตักิารวจิยัของคณะ ทัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด 
และระบบควบคุมการเขา้-ออก ประตูอตัโนมตัเิพื่อเฝ้าระวงัทัง้
ในเวลาราชการและวนัหยดุ และนกัศกึษาทีจ่ะใชห้อ้งปฏบิตักิาร
วจิยัได้ ต้องสอบผ่านหลกัสูตรความปลอดภยัส าหรบันักศกึษา 
ของศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั, 
มจธ.(เอกสารหมายเลข 4.1.6.5) 

- มกีารสรุปผลประเมนิการจดักิจกรรมส่งเสรมิงานวิจยั 
เช่นการประชุมวชิาการเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพวารสารไทย 
ครัง้ที ่8 โดยผลการประเมนิความพงึพอใจอยู่ในระดบั 4.26และ
การประชุมเชงิปฏิบตัิการ APEC Policy and Training 
Workshop for Energy Efficient Building envelopesโดยผลการ
ประเมนิความพงึพอใจ (Policy) อยูใ่นระดบั 4.33 และ (Training) 
อยูใ่นระดบั 4.50(เอกสารหมายเลข 4.1.6.6) 

4.1.6.5การตดิตามประเมนิ
ระบบรกัษาความปลอดภยั
อาคารและหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
4.1.6.6สรปุและประเมนิผลการ
จดักจิกรรมการประชุมวชิาการ 

7 คณะไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธ
กจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องคณะเช่น ในการหารอื
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัของคณะ
พลงังานฯ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัไดใ้หข้อ้คดิเหน็ดา้นผลงาน
และคุณภาพงานวจิยั ในเรือ่งทีค่วรปรบัปรุง คอืกลุ่มวจิยัของ
คณะบางกลุ่มยังมีทิศทางงานวิจัยที่ไม่ชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 4.1.7.1) คณบดีจงึได้น าข้อคิดเห็นของผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย มาเสนอในที่ประชุมประสานบริหาร เพื่อ
ก าหนดทิศทางงานวิจัยของคณะ โดยจัดท า Roadmap 
งานวจิยัดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้มและวสัดุ (เอกสารหมายเลข 
4.1.7.2) และก าหนดการด าเนินงาน(Timeline)พรอ้มทัง้เชญิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมพจิารณาให้ข้อคดิเห็นในการ
ก าหนดทศิทางงานวจิยัของคณะฯ รวมทัง้การจดัระดมสมอง
ในการประชุมประจ าปีของบุคลากรคณะพลงังาน(เอกสาร
หมายเลข 4.1.7.3) 
-คณะฯ ไดน้ าผลประเมนิจากการจดัประชุมวชิาการวารสารไทย
ครัง้ที ่ 8ในประเดน็อยากใหน้ า powerpoint การบรรยายขึน้ไว้

4.1.7.1 หนงัสอืเชญิหารอื
แลกเปลีย่นประสบการณ์กบั
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและ
เอกสารสรปุการประชุมจากกลุ่ม
งานยทุธศาสตร ์มจธ. (หน้า 4) 
4.1.7.2แผนภาพ mind map 
เพื่อจดัท า Roadmap งานวจิยั
ของคณะพลงังาน 
4.1.7.3  ก าหนดการด าเนินงาน
ในการจดัท าทศิทางงานวจิยั
คณะพลงังานและการประชุม
ประจ าปี 
4.1.7.4 สรุปการประชุมและ
สรปุผลประเมนิการจดัประชุม
วารสารวชิาการไทยครัง้ที ่8 
4.1.7.5Link การน าเอกสารการ
บรรยายขึน้สู่เวบ็ไซดห์ลงัการ
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
บนเวบ็ไซดข์อง TCI และยงัมขีอ้เสนอแนะให้มกีารจดัประชุม 
ThaiJO เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างบรรณาธกิารและ
ผูดู้แลระบบ ThaiJO รวมถงึการจดัอบรมเพื่อให้ทราบวธิกีาร 
เทคนิค การน าวารสารเขา้สู่วารสารกลุ่ม 1 (เอกสารหมายเลข
4.1.7.4)ซึ่งศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์
ฤทธิ ์สมบตัสิมภพ และคณะฯ ได้น าขอ้เสนอแนะดงักล่าว มา
ด าเนินการโดย 
1. น าเอกสารประกอบการบรรยายขึน้บนเวบ็ไซดห์ลงัจากทีง่าน
เสรจ็สิน้ http://www.kmutt.ac.th/jif/TCIS_2014/download.html 
โดยได้จดัท าทัง้ในรูปแบบของ powerpoint และหนังสือ
อเิลค็ทรอนิค (E-Book) เพื่อสะดวกในการสบืคน้และการตดิตาม
น าไปพฒันาคุณภาพวารสาร(เอกสารหมายเลข4.1.7.5) 
2. จดัการประชุมและเปลีย่นประสบการณ์ ThaiJO และการ
จดัประชุมส าหรบัการน าวารสารเขา้สู่วารสารคุณภาพกลุ่ม 1 
ตามที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระบุความต้องการไว้ในแบบประเมนิ
การจดัประชุม TCI ครัง้ที ่8 (เอกสารหมายเลข4.1.7.6)โดยมี
เป้าหมายในการเพิม่ visibility ใหก้บัวารสารไทย รวมถงึพฒันา
คุณภาพและยกระดับวารสารไทยเข้ าสู่ ฐ านข้ อมู ล
มาตรฐานสากล 

ประชุมตามทีผู่ป้ระเมนิประสงค ์
4.1.7.6 การจดัประชุม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ThaiJO และการจดัประชุม
ส าหรบัการน าวารสารเขา้สู่
วารสารคุณภาพกลุ่ม 1 
 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้: 5คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอื

ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัจากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. มกีารน าผลงานงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรบัรองการใช้
ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด (ใหค้ะแนนพืน้ฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั)ิ 
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม   : 
6. มรีะบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรอือนุสิทธิบตัร และมกีารยื่นจดสิทธิบตัรและอนุ

สทิธบิตัร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง ) 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

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

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ5 

ขอ้ 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ 

เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเหตุ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรบัรองการน างานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกมหาวทิยาลยัที่มกีารน างานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ของคณะไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมกีารรบัรองเป็นเอกสารหลกัฐานทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้ระบุผลของการน างานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
ไปใชป้ระโยชน์ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินการ 6 ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐานทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม ดงันี้ 
 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1 คณะม รี ะบบและกล ไกสน ับสนุนการ เผยแพร่

ผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการหรอืตพีมิพ ์ใน
วารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตโิดยเผยแพร่ผลงานวจิยั
ผ่านทางเวบ็ไซด์ของมหาวทิยาลยัฯ คณะ และกลุ่มวจิยั
ต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 4.2.1.1)เผยแพร่ผ่านการ
จดัท าหนังสอืรวบรวมเล่มของบทความวจิยัที่ตพีมิพ์
เผยแพร่เป็นประจ าทุกปี และจดัท าเป็น E-Book ส่ง
ให ้หน่วยงานที ่เกี ่ยวขอ้งและหน่วยงานที ่ให ้ท ุน
สนับสนุน (เอกสารหมายเลข 4.2.1.2)มเีกณฑก์าร
ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าบทความวจิยัของ
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2553 (เอกสาร
หมายเลข 4.2.1.3)ท าให้ผลสมัฤทธิจ์ากการมรีะบบ
และกลไกดังกล่าว เกิดเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในปี 2556 ในทัง้ 4 ระดับ มีดังนี้  วารสาร
ระดบันานาชาต ิ38 เรื่อง วารสารระดบัชาต ิ11 เรื่อง การ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต6ิ7 เรื่อง และ การประชุม
วิชาการระดับชาติ 69 เรื่อง ( เอกสารหมายเลข 
4.2.1.4) 

4.2.1.1 เวบ็ไซตเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั
ผลงานตพีมิพข์องคณะพลงังานฯ และ
กลุ่มวจิยั 
4.2.1.2 หนงัสอืน าส่งCD 
E-book รวมบทความวจิยัของคณะ
เผยแพรใ่หห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง/แหล่ง
ทุนสนับสนุน 
4.2.1.3 ประกาศคณะพลงังานฯ เรือ่ง
หลกัเกณฑก์ารส่งเสรมิและสนบัสนุนการ
จดัท าบทความวจิยัของนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2553 
4.2.1.4 หนังสอื/CD รวมบทความวจิยั 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
ประจ าปี 2556 

2 คณะมรีะบบและกลไกการรวบรวมคดัสรร วิเคราะห ์
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เพื่ อ ให้เ ป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.1)โดยมี

4.2.2.1 กลไกการคดัสรร วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และรวบรวมองคค์วามรูจ้าก
งานวจิยั คณะพลงังานฯ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
งานบริการวิจ ัยและสารสนเทศ เ ป็นผู้ รวบรวม
ผลงานวิจัยของคณะจะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้าน
งานวจิยั โดยได้มกีารน าโปรแกรม EndNote มาใช้ใน
การบรหิารจดัการผลงานวจิยัของคณะ/มหาวทิยาลยั ที่มี
การเผยแพร่ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิการจดัเก็บ
ขอ้มูลผลงานวจิยัจากฐานขอ้มูลออนไลน์ การสบืค้น
ขอ้มูล และการแยกบทความตามสายวชิา ตามระดบั
การตีพิมพ์ ตามผู้แต่ง ตามปี (เอกสารหมายเลข 
4.2.2.2)มคีณะท างานส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาของ
คณะฯ ประชุม พจิารณาคดัสรรองค์ความรู้ที่ต้องการ
เผยแพร่/ที่มีผลกระทบต่อสังคม (เอกสารหมายเลข 
4.2.2.3) และแจง้ให้บุคลากรของคณะที่เกี่ยวข้องน า
องค์ความรู้จากงานวิจยัทีเ่ป็นทีส่นใจของสงัคมหรอื
เป็นประโยชน์ต่อประเทศและวงวชิาการ ไปเผยแพร่
ในรปูแบบทีใ่หบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจไดง้่าย โดยมกีลุ่มวจิยั 
อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอด เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การจดัประชุม/อบรม เสวนาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
ช ุมชน ประชาชน ผู ม้ สี ่วนไดส้ ่วนเสยี  ( เอกสาร
หมายเลข 4.2.2.4) 

4.2.2.2 การจดัเกบ็ขอ้มลูผลงานวจิยัของ
คณะโดยใชโ้ปรแกรม EndNote  
4.2.2.3 การประชุมคณะท างานส่งเสรมิ
การวจิยัเพื่อก าหนดองคค์วามรูท้ีค่วร
เผยแพรห่รอืทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม 
4.2.2.4 การจดัสมัมนาเผยแพรค่วามรู้
จากการด าเนินโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบั
ประสทิธภิาพพลงังาน 

3 คณะมกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ร ับจากข้อ  2 สู่
สาธารณชนและผูเ้กี่ยวขอ้งในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การ
เผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มวิจ ัยของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.1) การจดันิทรรศการทัง้ภายใน
และภายนอก ที่จดัร่วมกับกลุ่มงานส่งเสรมิและจดัการ
งานวจิยั เช่น NRU Summit  (เอกสารหมายเลข 
4.2.3.2)การน าองค์ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดสู่
สาธารณชน/ประชาคมและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบของ
คู่มอื (เอกสารหมายเลข 4.2.3.3) การเผยแพร่องคค์วามรู้
จากงานวจิยัด้านพลงังาน ผ่านการจดักจิกรรมโครงการ
ให้แก่ครู อาจารย์ เรื่องการพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แบบบูรณาการด้านพลงังานเสรมิในหลกัสูตรประถม
และมธัยมศกึษา (ปีที ่2) (เอกสารหมายเลข 4.2.3.4) 

4.2.3.1 ตวัอยา่งการเผยแพรอ่งคค์วามรู้
จากงานวจิยัผ่านทางเวบ็ไซตข์องกลุ่ม
วจิยั 
4.2.3.2 การเผยแพรผ่ลงานวจิยัในการจดั
นิทรรศการ 
4.2.3.3 คู่มอืส าหรบัผูป้ระกอบการ
โรงไฟฟ้าไทย เพื่อมุง่สู่มาตรฐานโลก 
4.2.3.4 การเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้าก
งานวจิยัผ่านการจดักจิกรรมโครงการ
ใหแ้ก่สาธารณชน/ประชาคมภายนอก 
4.2.3.5 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็มจธ.
4.2.3.6 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ 
ประเทศไทย 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
นอกจากนี้  ในปี 2556  คณะพลังงานฯ ร่วมกับ
คณาจารย์คณะอื่น ๆของมหาวิทยาลัย ยงัได้จดัท า
โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ มจธ. ขึน้(เอกสารหมายเลข 
4.2.3.5)ซึ่ ง เ ป็น โครงการย่ อย  ภายใต้ โค รงการ
มหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย ที่ทุกฝ่ายจะมาร่วมมอื
กนัในการเตรยีมความพรอ้มและผลกัดนัเดก็ไทย ผ่าน
“การฝึกฝน เรียนรู้ จุดประกาย การพัฒนาพื้นฐาน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”เพื่อการเติบโต
อย่างมศีกัยภาพสู่การเป็นนักวทิยาศาสตรไ์ทยที่พรอ้ม
ขบัเคลื่อนประเทศและสงัคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.6) 

4 คณะมผีลงานวจิยัทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์และมหีลกัฐาน
การน าไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงสาธารณะทัง้ในเชิง
นโยบายและเชงิพาณชิย ์อาท ิ
-โครงการจดัท าฐานขอ้มูลวารสารวชิาการไทย (TCI) 
ของ ดร.ณรงค์ฤทธิ ์สมบตัสิมภพ  ที่ สกว. น าผลจาก
งานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบายในเชงิสาธารณะ 
โดย สกว. ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน
ตพีมิพข์องผูร้บัทุน คปก.และ สกอ. สมศ. น าไปใชเ้ป็น
เกณฑก์ารประเมนิระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์
ในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของการประกนัคุณภาพ
การศกึษา(เอกสารหมายเลข 4.2.4.1) 
-โครงการวจิยัของกลุ่มวจิยัการผลติและขึน้รูปโพลเิมอร ์
รว่มกบับรษิทัเจรญิมติร จ ากดั และบรษิทั  ว.ีพ ี.วู๊ด จ ากดั 
ภายใต้ทุนโครงการเมธวีจิยัอาวุโส สกว. และ ทุน NRU 
ของ สกอ.ได้น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิอุตสาหกรรมและ
เชงิพาณชิย(์เอกสารหมายเลข 4.2.4.2) 
- โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคาร ของ ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ซึ่งท า
หน้าที่ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการ
อนุรกัษ์พลงังานและใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพใน
อาคาร ท าให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 4,703 ล้าน
เมกกะวตัต์ต่อปี และ   ประหยดัค่าไฟฟ้าได้กว่า 18 

4.2.4.1 ผลจากการด าเนินโครงการ วจิยั
ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบายในเชงิ
สาธารณะ 
4.2.4.2 ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิในเชงิอุตสาหกรรมและเชงิ
พาณชิย ์
4.2.4.3 ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
ในการลดตน้ทุนการผลติและอนุรกัษ์
พลงังาน 
4.2.4.4 หลกัฐานการน าผลงานวจิยัไป
ฝึกอบรมและถ่ายทอดสู่ชุมชน และ
ประชาคมครทูัว่ประเทศ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ลา้นบาทต่อปี(เอกสารหมายเลข 4.2.4.3) 
-โครงการวจิยัเรื่อง “ชุมชนต้นแบบผลติเอทานอลด้วย
พลงังานแสงอาทติย์เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื” โดย 
ดร.จริวรรณ ได้ท าการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัชาวบา้นชุมชนบา้นวงัศลิา ต.วงัหม ีอ.วงัน ้าเขยีว 
จ.นครราชสีมา ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น กลยุทธ์การ
วางแผนการตลาด , การออกแบบผลิตภัณฑ์, 
กระบวนการผลติเจลล้างมอืและตะไคร้ไล่ยุง และการ
คิดต้นทุนผลิตภัณฑ์-โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเพื่อ เสริมใน
หลกัสูตรประถมและมธัยมศกึษา   ปีที่ 2ได้จดัท าองค์
ความรู้เพื่อบูรณาการด้านพลังงานเข้าไปในหนังสือ
คู่ มื อ ค รู  ทั ้ง  2  ร ะ ดั บ ที่ ใ ช้ กั บ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
กระทรวงศกึษาธกิาร รวมถงึการจดัอบรมครแูละจดัท า
สื่อต่าง ๆ(เอกสารหมายเลข 4.2.4.4) 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์อง
งานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยกลไกที่ใช้จะยดึ
ตามกลไกของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและทรพัยส์นิทาง
ปญัญา ส านักวิจ ัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
4.2.5.1 

4.2.5.1เวบ็ไซต ์
http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm 
ระบบและกลไกการคุม้ครองสทิธงิานวจิยั
ของ มจธ. 
 
 

6 มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุ
สทิธบิตัร โดยใชก้ลไกของศูนยส์่งเสรมิงานวจิยัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญา ส านกัวจิยัและบรกิาร
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองวทิยาลยั  (เอกสาร
หมายเลข 4.2.6.1) และในปี 2556 คณะฯ มงีานวจิยัที่
ไดร้บัการจดสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 1 ผลงาน  (เอกสาร
หมายเลข 4.2.6.2) คอื  
1. “อุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งอากาศแบบพาสซฟีจากเอม็ซี

เอม็-41 และกระบวนการผลติอุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่ง

อากาศแบบพาสซฟี” ซึง่ม ีผศ.ดร. สริลิกัษณ์ เจยีรากร

4.2.6.1 เวบ็ไซต ์
http://www.kmutt.ac.th/rippc/dopatent.htmระบบ
และกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุ
สทิธบิตัร 
4.2.6.2 ผลงานวจิยัของคณะพลงังานที่
ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 1ผลงาน 
(ดหูน้า 10) 
4.2.6.3 รายชื่อผลงานวจิยัของคณะ
พลงังานฯ ทีย่ ืน่ขอจดอนุสทิธบิตัร 5 
ผลงาน 
 

http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/dopatent.htm
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
และคณะเป็นผูป้ระดษิฐ์"เลขทีอ่นุสทิธบิตัร 8652

นอกจากนี้ คณะยงัมผีลงานวจิยัทีย่ ืน่จดอนุสทิธบิตัรใน

ปี 2556 อกีจ านวน 5 ผลงาน (เอกสารหมายเลข 

4.2.6.3)และไดร้บัการรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

ทะเบยีนขอ้มลูเลขที ่ศ1.31812 จากกรมทรพัยส์นิทาง

ปญัญาอกี1 ผลงาน 

 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:  5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
และนักวิจยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเข้า 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน :โดยการแปลงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑป์ระเมินสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 =180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5=150,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5=75,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

เกณฑป์ระเมินสถาบนักลุ่ม ข และ ค2จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 =60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5=50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5=25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 
สตูรการค านวณ : 
 1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 
 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั  = 
 
 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
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 2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้= 
 
 สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนั 

1. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

   

หมายเหต ุ  : 
1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ า ใหน้ับตามปีการศกึษา และนับเฉพาะที่ปฏบิตังิานจรงิไม่นับ

รวมผูล้าศกึษาต่อ 
2. ใหน้บัจ านวนเงนิทีม่กีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศกึษา ปีปฏทินิ หรอืปีงบประมาณนัน้ ๆ 

ไมใ่ช่จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ยจรงิ 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึ่งอาจเป็นหลักฐานแหล่งทุนหรือ

หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัทีร่่วมโครงการ ใหแ้บ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานทีป่รากฏ กรณีไม่
มหีลกัฐาน ใหแ้บ่งเงนิตามสดัส่วนผูร้ว่มวจิยัของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงนิสนับสนุนโครงการวจิยั สามารถนับเงนิโครงการวจิยัสถาบนัที่ได้ลงนามใน
สญัญารบัทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจยัเป็นผูด้ าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน: 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1  ในปีงบประมาณ 2556 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  มี
อาจารย/์นกัวจิยั จ านวน  37.5 คน (เอกสารหมายเลข 
4.3.1.1) มจี านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัฯ จากภายในจ านวน 
5 โครงการ จ านวนเงนิ 2,362,600 บาท (เอกสารหมายเลข 
4.3.1.2)และเงนิสนับสนุนงานวจิยัฯ จากภายนอก จ านวนเงนิ 
25 โครงการ จ านวนเงนิ78,441,457 บาท (เอกสารหมายเลข 
4.3.1.3) 
 

 4.3.1.1 จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัคณะพลงังานฯ ปี 2556  
4.3.1.2 จ านวนเงนิสนบัสนุน
งานวจิยัจากภายใน 
4.3.1.3 จ านวนเงนิสนบัสนุน
งานวจิยัภายนอก 
ปีงบประมาณ 2556 คณะ
พลงังานฯ 

 
คะแนนการประเมนิ   

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัต่อจ านวนอาจารย์= 
80,804,177 บาทต่อคน 

37.5  
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัต่อจ านวนอาจารย์= 2,154,778 บาทต่อคน 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก X5 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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คะแนนทีไ่ด ้     = จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัต่อจ านวนอาจารย์ x 5 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  

คะแนนทีไ่ด ้     = 
2,154,778 x 5   
180,000    

คะแนนทีไ่ด ้     = 59.85 คะแนน    
 
คะแนนท่ีได้ในระดบัคณะคือ    5  คะแนน 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 
 
กลยทุธ/์แผนพฒันางานวิจยั 

กลยทุธข์องหน่วยงาน 
1. การพฒันาความเป็นเลศิทางวชิาการและวจิยั 

   1.1  พฒันาบุคลากรเพื่อการวจิยัและผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัให้ 
         เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิ

 เพิม่จ านวนนกัวจิยัเตม็เวลา 
 ระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้งและระบบตดิตามทีต่่อเนื่อง 
 เพิม่ศกัยภาพในการวจิยัของนกัศกึษา 
 ใหน้กัศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโทมโีอกาสท างานวจิยัในระดบั Post Master 

         1.2  ผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพเชงิวชิาการในระดบันานาชาต ิและสอดรบั 
        ความตอ้งการของประเทศ 

 สนบัสนุนใหม้กีารตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัในระดบันานาชาติ 
 เพิม่ปรมิาณงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 
 แนวทางการหารายไดจ้ากการวจิยั 
 จดัอบรมการเขยีนบทความวจิยันานาชาตอิยา่งเขม้ขน้ส าหรบันกัศกึษา 

1.3  ยกระดบัคณะฯ ใหม้ชีื่อเสยีงดา้นงานวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 การจดัตัง้กลุ่มวจิยัทีม่คีวามเขม็แขง็ 
 สรา้งเครอืข่ายและพนัธมติรดา้นการวจิยักบัสถาบนัอุดมศกึษาหรอื

สถาบนัวจิยั/หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน เพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอน วจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 
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2. การปรบัโครงสรา้งหน่วยงาน 
          2.1  ส่งเสรมิใหเ้กดิการรวมกลุ่ม เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละวจิยัในสาขาใหม่ๆ  
                โดยเฉพาะทางดา้นสหวทิยาการ 
      3. พฒันางานวจิยัและบรกิารวชิาการ 
          3.1  บรูณาการงานวจิยัและบรกิารวชิาการเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนใหม้ากขึน้ 
  3.2  ส่งเสรมิใหเ้กดิการท างานวจิยัและบรกิารวชิาการแบบเป็นกลุ่มสหวทิยาการ 

  รวมถงึตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
จดุแขง็ 

1. บุคลากรของคณะฯ มชีื่อเสยีงทีแ่หล่งทุนใหค้วามเชื่อถอื และมคีุณสมบตัพิรอ้มผลติผลงานวจิยั 
อยา่งต่อเนื่อง 
2.หวัขอ้การวจิยัหรอืทศิทางงานวจิยัของคณะฯ ตรงกบัความตอ้งการของแหล่งทุนภาคอุตสาหกรรม 
(users) และยทุธศาสตรช์าต ิ
3. บุคลากรของคณะฯไดร้บัทุนวจิยัขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกเพิม่มากขึน้ทุกปี 
4. บุคลากรของคณะฯ หลายท่าน ไดร้บัรางวลัจากผลงานวจิยัทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
อยา่งต่อเนื่องสามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่มหาวทิยาลยัและประเทศ 
5. ผลงานวจิยัของคณะฯ สามารถน าไปใชแ้ก้ปญัหาในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
    และใหผ้ลสมัฤทธิเ์ชงิพาณชิย ์
6.ผลงานวจิยัของคณะฯ ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตทิีม่คี่า ImpactFactors 
จ านวนมาก และถูกน าไปอ้างองิ (Citation) สงู 

6.1 บุคลากรของคณะฯ ไดร้บัเชญิใหเ้ป็นกรรมการในกองบรรณาธกิารวารสารวชิาการทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

6.2 คณะฯ มสีดัส่วนผลงานวจิยัทีต่พีมิพต่์อจ านวนบุคลากรค่อนขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัคณะอื่นๆ 
ในมหาวทิยาลยัฯ  

6.3 บุคลากรของคณะฯ หลายท่านมสี่วนรว่มเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของประเทศ 

7. คณะมนีกัวจิยัเตม็เวลา และนกัวจิยัประจ าโครงการมากขึน้  
8. บุคลากรเกอืบทัง้หมดมตี าแหน่งทางวชิาการ 

 
โอกาส 

1.  คณะฯไดร้บัทุนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิท าใหม้งีบประมาณและนกัวจิยัในการท าวจิยั
เพิม่ขึน้ 

2. คณะฯ มหีลกัสตูรทีเ่ป็นสหวทิยาการ ซึง่เพิม่โอกาสในการท างานวจิยัในวารสารวชิาการนานาชาต ิ
เชงิบรูณาการทีใ่หผ้ลสมัฤทธิเ์ป็นรปูธรรม 
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3. คณะฯ เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาในทุกหลกัสตูร ซึง่เอือ้ต่อการพฒันาและผลติผลงานวจิยัทีม่ ี 
คุณภาพระดบันานาชาตไิด้ 

4.ทศิทางงานวจิยัของคณะฯ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องประเทศและของโลก 
5. มกีารแขง่ขนัและความกดดนัดา้นการวจิยัมากขึน้ เช่น มกีารจดัล าดบัหน่วยงาน และการจดัดชันี 
ชีว้ดั (KPI) งานดา้นการวจิยัท าใหเ้กดิโอกาสพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของงานวจิยั 
6. คณะมนีกัวจิยัเตม็เวลา ทีเ่ป็น Post-Master และ Post-Doctor มาช่วยท าวจิยัในโครงการวจิยั 
แหล่งทุนภายนอกเพิม่ขึน้ 
 

จดุอ่อน 

1. ภายใตง้บประมาณในส่วนบรหิารจดัการของคณะฯ ทีจ่ ากดั คณะฯ ไมส่ามารถจดัสรรงบประมาณ 

เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของฝา่ยสนับสนุนการวจิยั เช่น  

 เจา้หน้าทีส่นบัสนุนงานวชิาการ หรอื ขา้ราชการระดบัสาย ข. และ ค. 
 อุปกรณ์วจิยัและพืน้ที ่ทีม่คี่อนขา้งจ ากดั 

2. บณัฑติศกึษา ยงัใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและการเผยแพรผ่ลงานวจิยัว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาไมม่ากนกั 

3. อาจารยท์ีต่พีมิพผ์ลงานวจิยัจ านวนมากหากเกษยีณจะมคีวามเสีย่งท าใหผ้ลงานวจิยัของคณะลดลง  
 

อปุสรรค 

1. แหล่งทุนวจิยัเริม่มขีอ้จ ากดัในการสนบัสนุนทุนวจิยัใหก้บัมหาวทิยาลยั เช่น มกีาร Matching  

fund ระหว่างผูใ้หทุ้นกบัผูร้บัทุน และจ ากดัเรือ่งการจดัซือ้ครภุณัฑ ์เป็นตน้ 
2. นกัศกึษาใหม่มจี านวนน้อยลง รวมทัง้ปญัหาดา้นคุณภาพของนกัศกึษา 
3. ผลงานวจิยัร่วมภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นความลบัไม่สามารถน ามาเผยแพร่เป็นผลงาน

วชิาการออกสู่สาธารณะได้ และปจัจุบนั ผลงานดงักล่าวยงัไม่สามารถใช้ก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการของอาจารย/์นกัวจิยัได ้
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เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิหรอืมี

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

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

ไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพห์รอืมกีารตพีมิพ์

ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

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

ไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่พีมิพ ์หรอืมกีารตพีมิพ์

ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI/SCOPUS 
 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร ่ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละตามตารางของแต่ละกลุ่มสาขาวชิา เท่ากบั 5 คะแนน ดงันี้ 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ   20 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 10 

 

การด าเนินงาน 

คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุมงีานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ เป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารและการประชุมวชิาการไม่

ต ่ากว่า 160 บทความต่อปี ในปี พ.ศ 2556คณะฯ มผีลงานวจิยัตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการและการ

ประชุมวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวนรวมทัง้สิน้ 184บทความ (เอกสารอ้างองิ 5-1.2)โดยมี

ผลงานของคณาจารยแ์ละนกัวจิยัคณะพลงังานฯ ทีไ่ม่นับซ ้ากบันักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา ในปี พ.ศ. 2556

รวมทัง้สิน้85บทความ แบ่งเป็น 

 บทความในวารสารวชิาการนานาชาตใินฐานขอ้มลู ISI จ านวน22บทความ 
 บทความในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นQ1 หรอื Q2จ านวน 

2บทความ 
 บทความในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นQ3หรอื Q4จ านวน 

9บทความ 
 ผลงานทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI จ านวน 

10บทความ 
 ผลงานที่มกีารตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติจ านวน20

บทความ 
 ผลงานทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติจ านวน 22บทความ 

 

   คณะพลงังานฯ มบีทความวจิยัที่ตพีมิพ์ใน 6 ระดบัคุณภาพงานวจิยั โดยในปี 2556 มผีลรวมถ่วง

น ้าหนักงานวจิยัไดร้บัตพีมิพ์เผยแพร่46.00และจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิยัประจ า ในปี 2556จ านวน

37.5คน (เอกสารอ้างองิ 5-1.3) คดิเป็นรอ้ยละ122.67 (46.00 x 100/37.5) เกณฑใ์นการใหค้ะแนน รอ้ยละ 20 

เท่ากบั 5 คะแนน คณะไดค้ะแนนรอ้ยละ 30.68 ดงันัน้คะแนนทีไ่ด ้เท่ากบั 5 คะแนน  (เอกสารอ้างองิ 5-1.1 - 

5-1.2) 
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ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิ 

13 3 22  

2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ ในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิ 

21 16 20  

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

1 2 10  

4. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่ อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

13 4 0  

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
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพมิพ์ หรอื
ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

0 0 9  

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 2  

http://www.scimagojr.com/
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ทีต่พีมิพ ์

7. ผลงานที่มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 

30 39 22  

8. ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ ์ 45.25 46.25 46.00  
9. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ า

ทัง้หมด 
39 39 37.5  

10. รอ้ยละผลงานของอาจารยแ์ละนักวจิยั
ประจ าทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์

116.03 118.59 122.67  

 

ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

- - - - 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิ

- - - - 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

- - - - 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

- - - - 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ

- - - - 
 
 

6. ผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานที่
เผยแพร ่

- - - - 

http://www.scimagojr.com/
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

7. จ านวนอาจารย์และนักวิจ ัยประจ า
ทัง้หมด 

- - - - 

8. รอ้ยละผลงานของอาจารยแ์ละนักวจิยั
ประจ าทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ 

- - - - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 122.67 บรรลุเป้าหมาย 5 

 

หมายเหต ุ:  

วิธีการค านวณ 

 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

X 100 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด (รวมผูล้าศกึษาต่อ)

รวม 3 ปีการศกึษา 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 

5-1.1 รายงานสถานภาพและค่าน ้าหนกับทความของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าปี พ.ศ. 2556 

5-1.2   รายละเอยีดบทความวจิยัของอาจารยแ์ละนกัวจิยั ประจ าปี พ.ศ.2556 

5-1.3 จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าปี พ.ศ. 2556 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

การด าเนินงาน 

คณะมผีลงานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์จรงิในเชงิสาธารณะทัง้ในเชงินโยบายเชงิพาณิชย์และเชงิ

อุตสาหกรรม อาท ิเช่น โครงการวจิยัเรือ่ง "โครงการก ากบัดูแล และส่งเสรมิการปฏบิตังิานตาม พ.ร.บ. การ

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน”ทีด่ าเนินการในลกัษณะของทีป่รกึษาใหก้บักระทรวงพลงังาน เพื่อใหค้ าปรกึษา

แนะน า ความรู ้กระตุ้นเตอืน และเร่งรดัใหโ้รงงานควบคุมกว่า 500 แห่ง ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

อันจะก่อให้เกิดการอนุรกัษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ “โครงการทบทวน

มาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานของผลติภณัฑ์กระจกและฉนวนใยแก้ว” ที่ด าเนินการวจิยัให้แก่ สถาบนั

ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อส ารวจ ทดสอบ วเิคราะหค์่าประสทิธภิาพพลงังานของผลติภณัฑก์ระจกและฉนวน

ใยแก้วทีอ่อกฉลากประสทิธภิาพพลงังานไปแล้ว กบัผลติภณัฑร์ุ่นใหม่ที่วางขายในทอ้งตลาด เพื่อน าเสนอ

ปรบัปรุงค่าในประกาศหรอืร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่องก าหนดค่าประสทิธภิาพพลงังานฯ ต่อกระทรวง

พลงังาน 

นอกจากนี้ย ังมีโครงการวิจัยที่น าไปใช้จริงที่เ ป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมและเป็น

สาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาตใินวงกว้าง เช่น โครงการวจิยัเรื่อง “การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบ

บรูณาการดา้นพลงังาน เสรมิในหลกัสูตรประถมและมธัยมศกึษา (ปีที2่)  ทีส่ านักนโยบายและแผนพลงังาน 

ใหด้ าเนินการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พื่อบูรณาการด้านพลงังานเขา้ไปในหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2551 ทัง้ 8 สาระวชิาในทุกระดบัชัน้ปี โดย จดัประชุมระดมสมองและอบรมเชงิปฏบิตัิการครูทัว่

ประเทศจดัท าคู่มอืคร ูทัง้ระดบัประถมและมธัยมศกึษาทัง้ 8 สาระวชิา หลกัสูตรต้นแบบด้านพลงังาน และ

ชุดทดลอง ประกอบการเรียนการสอน ฯ เพื่อช่วยครูด้านการเรียนการสอนองค์ความรู้ด้านพลงังาน, 

โครงการวจิยัเรื่อง “การส่งเสรมิการผลติผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา”  ได้พฒันา

กระบวนการในการพฒันางานวจิยัเชงิวชิาการของมหาวทิยาลยัฯ ตัง้แต่การสนับสนุนทุนวจิยั การสร้าง

เครอืขา่ยวจิยั การตพีมิพผ์ลงานวจิยั ซึง่ผลจากการด าเนินงานในดา้นการผลติผลงานวจิยัสามารถตพีมิพใ์น

วารสารนานาชาตไิด ้11 บทความและวารสารระดบัชาต ิ50 บทความ 

ในปี 2556 คณะมผีลงานวจิยัทีม่คีุณภาพและน าไปใชป้ระโยชน์คดิเป็น รอ้ยละ32(12/37.5 x 100) 

คดิเป็นค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้ประโยชน์  
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ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดตี  

(ปีปฏทินิ) 
ผลการ

ด าเนินงานรวม  
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. งานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 14 9 12  
2. งานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ - - -  
3. ผ ล ร ว ม ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 
14 9 12  

4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจ ัย
ทัง้หมด (นบัรวมทีศ่กึษาต่อ)  

39 39 37.5  

5. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

36 23.08 32  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 32 บรรลุเป้าหมาย 5 

 

วิธีการค านวณ 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
6-1.1 รายงานภาพรวมระดบัคณะตวับ่งชีท้ี ่6 

6-1.2 ตารางสรปุจ านวนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ ปี 2556 

6-1.3 รายงานฉบบัสมบรูณ์ หรอื ประกาศโครงการวจิยัทีน่ าผลจากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทัง้หมด(รวมผูล้าศกึษาต่อ)        รวม 

3 ปีการศกึษา 
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เกณฑก์ารพิจารณา 

 ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ

0.50 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ

0.75 ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวุฒ ิ

1.00 ต าราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวชิาการแล้วหรือต าราหรอืหนังสอืที่มคีุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒติรวจ

อ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานในปี 2556 คณะมผีลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพในรปูแบบของต ารา

หรอืหนังสอืทีต่รวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและบทความวชิาการที่ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิโดย มผีลรวม

ถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการที่ไดร้บัรองคุณภาพ เท่ากบั 2.50 (2.50/37.5 x 100)  ซึ่งเมื่อคดิเป็นค่า

คะแนนรอ้ยละ เท่ากบั 3.33คะแนน  

ผลการด าเนินงานและข้อมลูพื้นฐาน : 

อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงานรวม 
3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. บทความวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร
ระดบัชาต ิ 

1 5 2  

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รบัการรบัรองคณุภาพ  
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อนัดบัที ่ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินการ (ปีปฏทินิ) ผลการ

ด าเนินงานรวม 
3 ปี 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2. บทความวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาต ิ 

0 0 0  

3. ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวุฒ ิ 

3 0 0  

4. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรอืต าราหรือ
หนงัสอืทีม่คีุณภาพสูงมผีูท้รงคุณวุฒติรวจอ่าน
ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ  

0 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 าแหน่งทางวชิาการ 

1 1 2  

6. ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการที่ไดร้บั
รองคุณภาพ 

0 0 2.50  

7. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าทัง้หมด (นับ
รวมทีล่าศกึษาต่อ)  

39 39 37.5  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 6.67 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3.33 

 

หมายเหต ุ: 

วิธีการค านวณ 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด(รวมผูล้าศกึษาต่อ) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ ประจ าปี 2556  
  

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี     KMUTT 121 

 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
7-1.1   รายงานภาพรวมผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ ปี 56 

7-1.2  จ านวนและรายชื่อผลงานวชิาการ (บทความวชิาการ ต ารา หนงัสอื)  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน 
3. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน

และการวจิยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 
 
หมายเหต ุ : 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที ่4 ตอ้งมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน: 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารวางแนวทาง ขัน้ตอน และ

หลกัเกณฑ์ของการให้การบรกิารวิชาการต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์กับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตามที่ ร ะบุ ไว้ ในแผน กลยุทธ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1) มแีผนงานบรกิาร
วชิาการประจ าปี 2556 (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) มกีารจดัท า
เอกสารการขอใช้บริการวิชาการผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1.1.3)  และภายในระดบัคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.4) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การรบั
จ่ายเงนิงานรบัจ้างและค่าบรกิาร (เอกสารหมายเลข 5.1.1.5) 

5.1.1.1 แผนกลยทุธม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบั
ที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 
5.1.1.2 แผนงานบรกิารวชิาการ 
(แผนงานปี 2556) 
 
5.1.1.3 เอกสารการขอใชบ้รกิาร
วชิาการในระดบัมหาวทิยาลยั 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ตามระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม(เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.6) มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
อาจารย ์และบุคคลากรทุกระดบัมคีวามพร้อมในการบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคม โดยตามคู่มอืประเมนิผลการปฏิบตัิงานด้าน
วชิาการ ก าหนดใหเ้ป็นภาระงานของพนักงานกลุ่มวชิาการอย่าง
ชดัเจน (เอกสารหมายเลข 5.1.1.7) มกีารวางแผน ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผู้รบับริการระดบัมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.8) ระดบัคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.9) และ
ผูใ้หบ้รกิาร (เอกสารหมายเลข 5.1.1.10) เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง
คุณภาพของการใหบ้รกิารอยา่งสม ่าเสมอ  

 
5.1.1.4 เอกสารการขอใชบ้รกิาร
วชิาการภายในระดบัคณะ 
 
5.1.1.5 ระเบยีบมหาวทิยาลยัว่า
ดว้ย การรบัจ่ายเงนิงานรบัจา้งและ
ค่าบรกิาร  
 
5.1.1.6 ระบบและกลไกการบรกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคม 
 
5.1.1.7 คู่มอืประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นวชิาการ พ.ศ.2548 
 
5.1.1.8 เอกสารประเมนิการใช้
บรกิารวชิาการในระดบั
มหาวทิยาลยั 
 
5.1.1.9 เอกสารประเมนิการใช้
บรกิารวชิาการในระดบัคณะฯ 
 
5.1.1.10 เอกสารแบบสอบถามผู้
ใหบ้รกิารวชิาการในระดบัคณะฯ 

2 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารบูรณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน ยกตวัอยา่งเช่น 
 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการการจดั

ประชุมเพื่อสรา้งเครอืข่ายการพฒันาคุณภาพวารสารวชิาการ
ไทย ครัง้ที ่8 (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1) มาใชใ้นการสอน
วชิา EEM 601 Research Methodology ในหวัขอ้ 
Publications, Evaluation of Research (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.2) 
 

5.1.2.1 งานบรกิารวชิาการการจดั
ประชุมเพื่อสรา้งเครอืข่ายการ
พฒันาคุณภาพวารสารวชิาการไทย 
ครัง้ที ่8  
 
5.1.2.2 มคอ.3 รายวชิา EEM 601 
Research Methodology  
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการท าการเกบ็
ตวัอยา่งและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าแมน่ ้าเจา้พระยา (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.3) มาใชใ้นการสอนวชิา EEV 621 Water 
Quality และ วชิา EEV 640 Environmental Analysis หวัขอ้ 
Water Sampling & Analysis และ คุณภาพน ้าทางกายภาพ
เคม&ีชวีภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.2.4 และ 5.1.2.5) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการ “การ
วเิคราะหต์วัอยา่งสารกรดเปียกและสารกรดแหง้”(เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.6 - 5.1.2.7) มาใชใ้นการสอนวชิา EEV 601 
Air Pollution and Control หวัขอ้ Acid Rain และ 
Deposition: Sources and Effects (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.8) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการฝึกอบรม-
เชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การอบรม CAE: LS-DYNA และ 
Dynaformในการขึน้รปูชิน้ส่วนยานยานยนต ์(เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.9)มาใชใ้นการสอนวชิา MTT 631 Analysis 
of Metal Forming Processes หวัขอ้ CAE in Metal 
Forming (เอกสารหมายเลข 5.1.2.10) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการ “การอบรม
การจดัการพลงังาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.11)มาใช้ใน
การสอน วชิา EMM 631 Energy Policy ในหวัขอ้ ระบบจดั
การพลงังานในประเทศไทย(เอกสารหมายเลข 5.1.2.12)  

 บูรณาการองค์ความรูท้ี่ได้จากงานบรกิารวชิาการ “การจดั
ฝึกอบรมเรื่องการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.13– 5.1.2.17)มาใชใ้นการสอน วชิา 
EMM 662 Energy Conservation in Building ในหวัขอ้การ
อนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.18) และวชิา THT 642 Energy Efficiencyในหวัขอ้ 
ระบบปรบัอากาศและ Process Heat Recovery (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.19) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการการทดสอบ
สมบตัทิางแสงแดดและความรอ้นของวสัดุ (เอกสารหมายเลข 

5.1.2.3 งานบรกิารวชิาการท าการ
เกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหค์ุณภาพ
น ้าแมน่ ้าเจา้พระยา 
 
5.1.2.4 มคอ.3 รายวชิา EEV 621 
Water Quality 
 
5.1.2.5 มคอ.3 รายวชิา EEV 640 
Environmental Analysis 
 
5.1.2.6 งานบรกิารวชิาการ “การ
วเิคราะหต์วัอยา่งสารกรดเปียกและ
สารกรดแหง้”(1) 
 
5.1.2.7 งานบรกิารวชิาการ “การ
วเิคราะหต์วัอยา่งสารกรดเปียกและ
สารกรดแหง้”(2) 
 
5.1.2.8 มคอ.3 รายวชิา EEV 611 
Air Pollution and Control  
 
5.1.2.9 งานบรกิารวชิาการ
ฝึกอบรม-เชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การ
อบรม CAE: LS-DYNA และ 
Dynaformในการขึน้รปูชิน้ส่วนยาน
ยานยนต์ 
 
5.1.2.10 มคอ.3 รายวชิาMTT 631 
Analysis of Metal Forming 
Processes 
 
5.1.2.11งานบรกิารวชิาการ “การ
อบรมการจดัการพลงังาน” 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
5.1.2.20– 5.1.2.22) มาใชใ้นการสอนวชิา EMM 662 
Energy Conservation in Buildingหวัขอ้ Energy 
Performance of Building Envelope (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.18) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการการจดังาน
สมัมนา APEC Policy Workshop for Energy Efficient 
Building Envelopes and Training(เอกสารหมายเลข 
5.1.2.23) มาใชใ้นการสอนวชิา EMM 662 Energy 
Conservation in Buildingหวัขอ้ Glozing (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.18) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการทีป่รกึษา
โครงการพฒันามาตรฐานเพื่อยกระดบั
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.24) มาใชใ้นการสอนวชิา EMM 
662 Energy Conservation in Buildingหวัขอ้ Energy 
Efficient Glozing (เอกสารหมายเลข 5.1.2.18) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการทีป่รกึษา
โครงการทบทวนมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานของ
ผลติภณัฑก์ระจก (เอกสารหมายเลข 5.1.2.25) มาใชใ้นการ
สอนวชิา EMM 662 Energy Conservation in Building
หวัขอ้ Energy Performance of Building Envelope 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.18) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการศกึษาวจิยั
และค านวณการใชพ้ลงังานในอาคาร (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.26) มาใชใ้นการสอนวชิา EMM 662 Energy 
Conservation in Buildingหวัขอ้ กรอบอาคาร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.18) 

 
 
5.1.2.12 มคอ.3 รายวชิา EMM 
631 Energy Policy 
 
5.1.2.13งานบรกิารวชิาการ “การ
จดัฝึกอบรมเรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม”(1) 
 
5.1.2.14งานบรกิารวชิาการ “การ
จดัฝึกอบรมเรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม”(2) 
 
5.1.2.15งานบรกิารวชิาการ “การ
จดัฝึกอบรมเรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม”(3) 
 
5.1.2.16งานบรกิารวชิาการ “การ
จดัฝึกอบรมเรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม”(4) 
 
5.1.2.17งานบรกิารวชิาการ “การ
จดัฝึกอบรมเรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม”(5) 
 
5.1.2.18 มคอ.3 รายวชิา EMM 
662 Energy Conservation in 
Building  
 
5.1.2.19 มคอ.3 รายวชิา THT 642 
Energy Efficiency 
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5.1.2.20งานบรกิารวชิาการการ
ทดสอบสมบตัทิางแสงแดดและ
ความรอ้นของวสัดุ(1) 
 
5.1.2.21งานบรกิารวชิาการการ
ทดสอบสมบตัทิางแสงแดดและ
ความรอ้นของวสัดุ(2) 
 
5.1.2.22งานบรกิารวชิาการการ
ทดสอบสมบตัทิางแสงแดดและ
ความรอ้นของวสัดุ(3) 
 
5.1.2.23งานบรกิารวชิาการการจดั
งานสมัมนา APEC Policy 
Workshop for Energy Efficient 
Building Envelopes and Training 
 
5.1.2.24 งานบรกิารวชิาการที่
ปรกึษาโครงการพฒันามาตรฐาน
เพื่อยกระดบั
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์
 
5.1.2.25 งานบรกิารวชิาการที่
ปรกึษาโครงการทบทวนมาตรฐาน
ประสทิธภิาพพลงังานของ
ผลติภณัฑก์ระจก 
 
5.1.2.26 งานบรกิารวชิาการ
ศกึษาวจิยัและค านวณการใช้
พลงังานในอาคาร 

3 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารบูรณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั ยกตวัอยา่งเช่น 

5.1.3.1 เอกสารงานวจิยัเรือ่ง “การ
พฒันาฐานขอ้มลูดชันีการอ้างองิ
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการการจัด
ประชุมเพื่อสรา้งเครอืข่ายการพฒันาคุณภาพวารสารวชิาการ
ไทย ครัง้ที่ 8 (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1) มาใช้ในการวจิยั
เรื่อง “การพฒันาฐานขอ้มูลดชันีการอ้างอิงวารสารวชิาการ
ไทย”(เอกสารหมายเลข 5.1.3.1) 

 บูรณาการองคค์วามรูท้ีไ่ด้จากงานบรกิารวชิาการท าการเก็บ
ตวัอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน ้าแม่น ้าเจา้พระยา (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.3) มาใช้ในงานวิจยัของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา จ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาวธญัชนก ทอง
เสมอ นางสาวนันทฉัตร ภูฆงั และนางสาวณฐชา วริยิะพงค ์
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-5.1.3.4) 

 บูรณาการองค์ความรูท้ี่ได้จากงานบรกิารวชิาการฝึกอบรม -
เชิงปฏิบตัิการเรื่อง การอบรม CAE: LS-DYNA และ 
Dynaformในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยานยนต์  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.11)ในงานวจิยัเรื่อง Development of Tube 
Hydroforming (เอกสารหมายเลข 5.1.3.5) 

 บรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการการทดสอบ
สมบตัทิางแสงแดดและความรอ้นของวสัดุ (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.22 – 5.1.2.24) มาใชใ้นงานวจิยัเรื่อง Energy Efficient 
Building Materials (เอกสารหมายเลข 5.1.3.6) 

 บูรณาการองคค์วามรูท้ีไ่ด้จากงานบรกิารวชิาการการจดังาน
สมัมนา APEC Policy Workshop for Energy Efficient 
Building Envelopes and Training(เอกสารหมายเลข 
5.1.2.26) มาใช้ในงานวิจัยเรื่อง Energy Efficient 
Fenestration Design (เอกสารหมายเลข 5.1.3.7) 

 บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานบรกิารวชิาการที่ปรกึษา
โครงการทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของ
ผลติภณัฑ์กระจก (เอกสารหมายเลข 5.1.2.28) มาใช้ใน
งานวจิยัเรื่อง Energy Efficient Fenestration Design 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.7) 

 บูรณาการองค์ความรูท้ี่ได้จากงานบรกิารวชิาการศกึษาวจิยั
และค านวณการใช้พลังงานในอาคาร (เอกสารหมายเลข 

วารสารวชิาการไทย” 
 
 
 
5.1.3.2 แบบเสนอโครงการ
วทิยานิพนธ ์(นางสาวธญัชนก ทอง
เสมอ) 
 
5.1.3.3แบบเสนอโครงการ
วทิยานิพนธ ์(นางสาวนันทฉตัร ภู
ฆงั) 
 
5.1.3.4แบบเสนอโครงการ
วทิยานิพนธ ์(นางสาวณฐชา วริยิะ
พงษ์) 
 
5.1.3.5เอกสารงานวจิยัเรือ่ง 
“Development of Tube 
Hydroforming” 
 
5.1.3.6 เอกสารงานวจิยัเรือ่ง
Energy Efficient Building 
Materials 
 
5.1.3.7 เอกสารงานวจิยัเรือ่ง
Energy Energy Efficient 
Fenestration Design 
 
5.1.3.8 เอกสารงานวจิยัเรือ่งชุด
โครงการการวจิยัเพื่อสนับสนุนการ
พฒันามาตรฐานสมรรถนะพลงังาน 
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5.1.2.29) มาใช้ในงานวิจยัเรื่องชุดโครงการการวิจยัเพื่อ
สนับสนุนการพฒันามาตรฐานสมรรถนะพลงังาน (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.8)  
 

 ผูเ้ชีย่วชาญ ห้องปฏบิตักิารภายในของศูนยน์าโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนาโนอินทรีย์) (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 5.1.3.9) ท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาและให้ความเหน็
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการความ
สอดคล้องของผลกับแผนและทิศทางของการด าเนินงาน 
พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน ผลจากการให้บริการวิชาการดังกล่าวท าให้
อาจารย์ในคณะฯ ได้ทราบถึงขีดความสามารถของ
ห้องปฏบิตัิการระดบัประเทศ รวมทัง้ทศิทางของงานวจิยัที่
สอดคลอ้งกบัแผนทีน่ าทาง (roadmap) ของงานวจิยัในศูนยฯ์ 
ซึง่น าไปสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการเพื่อจดัตัง้ นาโนเทค-
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีด้านวสัดุนาโน
ไฮบรดิส าหรบัพลงังานทางเลอืก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
5.1.3.19) ซึ่งเป็นศูนย์วจิยัร่วมเครอืข่ายของนาโนเทค และ
ได้รบังบประมาณประมาณในลกัษณะของ matching fund 
ระหว่างนาโนเทคกบั มจธ. ปีละ4 ลา้นบาทผลจากการจดัตัง้
ศูนยฯ์ ก่อใหเ้กดิแผนงานวจิยั 3 ดา้นหลกั คอื (1) การพฒันา
วสัดุนาโนและวสัดุไฮบรดิที่มสีมบตัเิป็นวสัดุกึ่งตวัน าส าหรบั
การประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทติยย์ุคใหม่ (2) การพฒันา
วสัดุฯ ส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 
เช่นกระจกอจัฉรยิะ และ (3) การพฒันาวสัดุอนุภาคนาโนที่
สามารถก าจดัมลพษิได ้

5.1.3.9 โครงการเพื่อจดัตัง้ นาโน
เทค-มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ีดา้นวสัดุนาโน
ไฮบรดิส าหรบัพลงังานทางเลอืก 

4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการติดตามประเมินผล
ความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
โดย 
 การติดตามประเมนิผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน โดยผูส้อน
จดัท ารายละเอยีดของรายวชิาระบุว่าไดน้ าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ป

5.1.4.1 ระบบอนิทราเน็ต : 
ประเมนิการสอนของอาจารย ์ 
 
5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวชิาทีม่ ี
การบูรณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
บูรณาการในหัวข้อใด มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศกึษาอย่างไร ตามรายละเอยีดของวชิาทีน่ าไปบูรณาการ
ในเอกสารมคอ.3และติดตามผลความส าเร็จจากการให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินรายวิชาผ่านระบบการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 
5.1.4.1)และจากรายละเอียดของวิชาที่น าไปบูรณาการใน
เอกสาร มคอ.5(เอกสารหมายเลข 5.1.4.2) 

 การติดตามประเมนิผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยผ่านการ
ประเมนิผลการด าเนินงานวจิยันัน้ๆ ตวัอย่างเช่น งานบรกิาร
วิชาการที่น าไปต่อยอดเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกประเมนิจากผลการสอบ
หวัข้อวทิยานิพนธ์ การน าเสนอความก้าวหน้าวทิยานิพนธ ์
และการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์(เอกสารหมายเลข 5.1.4.3)
ส าหรบัการประเมนิงานบรกิารวชิาการที่น าไปต่อยอดเป็น
งานวจิยัประเมนิจากการไดร้บัทุนวจิยั รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.4) 

 ในภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูล
โครงการบรกิารวชิาการทัง้หมด และรวบรวมจ านวนโครงการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีถู่กน าไปบูรณาการกบัการเรยีนการ
สอนและการวิจัยมาสรุปเพื่อประเมินผลส าเร็จโดยรวม
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.5)ซึ่งพบว่าได้มีการให้บริการ
วิชาการที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงตามที่ได้วางแผนไว้ และได้น าผลการ
ประเมนิรายงานผลต่อผูบ้รหิารคณะฯ  

 การประเมนิผลของการให้บรกิารวชิาการในปีช่วง 3 ปีทีผ่่าน
มา(2554-2556)พบว่างานบริการทดสอบประสิทธิภาพ
พลงังานของวสัดุอาคาร เช่นผนัง กระจกและสทีาอาคารการ
ทดสอบสมบัติทางแสงแดดและความร้อนของวัสดุ การ
ศกึษาวจิยัและค านวณการใช้พลงังานในอาคาร เป็นงานที่มี
ปรมิาณเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้คณะฯควรมกีารพฒันา

สอนในการด าเนินงานขอ้ที ่2 
 
 
5.1.4.3 ผลการประเมนิผลการ
สอบหวัขอ้วทิยานิพนธ ์การน าเสนอ
ความกา้วหน้าวทิยานิพนธ ์และการ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธใ์นการ
ด าเนินงานขอ้ที ่3 
 
5.1.4.4 รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ และ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒใิน
การด าเนินงานขอ้ที ่3 
 
5.1.4.5 บนัทกึขอ้ความรายงานผล
การบรกิารวชิาการ ประจ าปี 2556 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ห้องปฏบิตัิการทดสอบดงักล่าว รวมทัง้ห้องปฏบิตักิารอื่นๆ 
ใหไ้ดม้าตรฐานมากขึน้ เพื่อรองรบัการสอน การวจิยัและการ
บรกิารวชิาการในอนาคต 

5 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ น าผลการวเิคราะหม์าใชใ้นการ
วางแผนการด าเนินงานทางดา้นบรกิารวชิาการในปีถดัไปโดยดู
จากผลการด าเนินงานทีผ่่านมา และน าผลการประเมนิในขอ้ที ่4 
มาจดัท าแนวทางการปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั(เอกสาร
หมายเลข 5.1.4.5)ซึง่ในปี 2556 คณะฯ ไดม้กีารด าเนินงาน
ดงัต่อไปนี้ 
 การจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติทางด้านการทดสอบ

ประสทิธภิาพพลงังาน โดย ปี 2554-2555 คณะฯได้เขา้ร่วม

ในโครงการให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดระบบคุณภาพ

หอ้งปฏบิตักิารตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อ

จดัตัง้ศูนยท์ดสอบและรบัรองประสทิธภิาพพลงังานของวสัดุ

อาคาร – สมบตัทิางแสงและความรอ้นของกระจกอาคาร เพื่อ

สามารถให้การบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล (เป็น

โครงการต่อเนื่ องจากปี 2554-2555) (เอกสารหมายเลข 

5.1.5.1) 

 งานทีไ่ดด้ าเนินการต่อเนื่องจากดา้นบนคอื ในปี 2556 คณะฯ

ได้ มีก า ร จัดป ร ะชุ มกับ บ ริษัท เ อ กชน ต่ า งๆที่ อ ยู่ ใ น

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาทุนสนับสนุนในการจดัตัง้ห้องปฏบิตัิ

ทางด้านการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานซึ่งผลจากการ

ประชุมกบับรษิทั AGC Flat Glass (Thailand) Public 

Co.,Ltd.(เอกสารหมายเลข 5.1.5.2)บริษัทยินดีสนับสนุน

เครื่องทดสอบ จ านวน 2 เครื่อง ได้แก่ QUV Accelerated 

Weathering Tester และ Thermal Cycle Chamberรวม

มลูค่า 1,500,000 บาท ซึง่อยูร่ะหว่างการท าสญัญาส่งมอบใน

ปี 2557 

5.1.5.1 เอกสารการเขา้สู่โครงการ
ใหค้ าปรกึษาแนะน าการจดัระบบ
คุณภาพหอ้งปฏบิตักิารตาม มอก. 
17025 
 
5.1.5.2 ภาพการประชุมกบับรษิทั 
AGC Flat Glass (Thailand) Public 
Co.,Ltd. 
 
5.1.5.3 เอกการการส่งบุคลากรของ
คณะฯเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูร 
ขอ้ก าหนดและการประยกุต์ใช ้
ISO/IEC 17025: 2005 ซึง่จดัโดย
ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

 คณะได้มกีารส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลกัสูตร ข้อก าหนด

และการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งจดัโดย

ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.5.3) 

เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจดัระบบคุณภาพห้องปฏบิตัิการ

ต่างๆของคณะ 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:   5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:  5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
ชนิดของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

1. มกีารส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของคณะ 

2. มคีวามร่วมมอืด้านบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไกหรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสู่่สาธารณชน 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน: 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญทางด้าน

เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยวีสัดุ  
ได้ท าการส ารวจความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานวชิาชพี โดย 
 แบบส ารวจความต้องการจากการฝึกอบรม สมัมนา (เอกสาร

หมายเลข 5.2.1.1) 
 ผ่านทางประกาศการจา้งงานประกวดราคาของหน่วยงานเช่น 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส านัก
นโยบายและแผนพลงังาน และ ส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดงักล่าวมคีวามต้องการที่จะ
ท าโครงการทีม่ปีระโยชน์หรอืผลกระทบต่อสงัคมอยูแ่ลว้  

 ผ่านทางการเขา้ไปปรกึษาสอบถามถงึความต้องการโดยตรง
กบัหน่วยงาน จากนัน้คณะฯ จดัท าแผนงานเข้าไปเสนอรบั

5.2.1.1 แบบส ารวจความต้องการ
จากการฝึกอบรม สมัมนา 
  

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
ท างานบรกิารวชิาการ ตามหวัขอ้ที่คณะฯ มคีวามเชี่ยวชาญ 
จากหน่วยงานดงักล่าว 

 คณะฯ ไดน้ าขอ้มลูจากแบบส ารวจความต้องการจากการฝึกอบรม 
สมัมนามาจดัท าแผนงานบรกิารวิชาการตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ห้าของแผนงาน ในแผนพฒันามหาวทิยาลยัฉบบัที่ 11 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.1) 

2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีความร่วมมือด้านบริการ
วชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอื
ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพีดงันี้ 
 คณะกรรมการ คณะท างาน 

 คณะท างานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เอกสารหมายเลข 
5.2.2.1) 

 ผู้ เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการภายในของศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนาโนอินทรีย์) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2.2) 

 คณะกรรมการตดัสนิโครงการยุวชนไทย ร่วมใจรกัษ์น ้าปี 
2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.2.3) 

 โครงการบรกิารวเิคราะหท์ดสอบ  
 ให้บริการทดสอบชิ้นงาน วสัดุ อุปกรณ์ แก่หน่วยงาน

ภายนอก โดยเครื่อง Scanning Electron Microscope, 
X-Ray Diffractometer, X-Ray Fluorescence และ UV-
VIS-NIR-Spectrophotometer ซึง่มบีุคลากรของคณะเป็น
ผูด้แูลเครือ่งมอื เป็นตน้ 

 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-วเิคราะหต์วัอยา่งสารกรดเปียกและ
สารกรดแหง้ ปี 56 และ 57 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.6 - 7) 

 การใหบ้รกิารตรวจวดัเครือ่งท าน ้าเยน็ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ี
จ ากดั (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) 

 
 

5.2.2.1 คณะท างานโครงการ
มหาวทิยาลยัเดก็ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.1 
 
5.2.2.2 เอกสารการเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญหอ้งปฏบิตักิารภายใน
ของศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(หอ้งปฏบิตักิารนาโนอนิทรยี)์  
 
5.2.2.3 คณะกรรมการตดัสนิ
โครงการยวุชนไทย รว่มใจรกัษ์น ้า
ปี 2557  
 
5.2.2.4 เอกสารการใหบ้รกิาร
ตรวจวดัเครือ่งท าน ้าเยน็ บรษิทั 
กลัฟ์ เจพ ีจ ากดั 
 
5.2.2.5 เอกสารการใหบ้รกิาร
ศกึษาและทดสอบเพื่อยนืยนั
ประสทิธภิาพของสทีาบนไมส้กั
และไมม้ะค่า 
 
5.2.2.6 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-
น ้ามนั Fusel oil ส าหรบัเป็น
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 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-ศกึษาและทดสอบเพื่อยนืยนั
ประสทิธภิาพของสทีาบนไมส้กัและไมม้ะค่า (เอกสาร
หมายเลข 5.2.2.5) 

 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-ทดสอบสมบตัทิางแสงและความ
รอ้นของกระจก บรษิทั มาล ีฟาชาด เอน็จเินียริง่เซอรว์สิ 
จ ากดั (เอกสารหมายเลข 5.1.2.20 - 22) 

 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-การทดสอบการสะทอ้นรงัสอีาทติย์
และความรอ้นของตวัอยา่งไมฝ้าและหลงัคาคอนกรตี 
บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.20 - 22) 

 วเิคราะหแ์ละทดสอบ-ทดสอบการสะทอ้นรงัสอีาทติย ์
บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.20 - 22) 

 วเิคราะห์และทดสอบ-น ้ามนั Fusel oil ส าหรบัเป็น
เชื้อเพลิง บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ ากัด เอกสาร
หมายเลข 5.2.2.6) 

 โครงการจดัสมัมนา จดัประชุม ฝึกอบรม และวทิยากร  
 จัดประชุม -เพื่ อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

วารสารวชิาการไทย ครัง้ที ่8 (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1) 
 ฝึกอบรม-เชงิปฏบิตักิารเรื่อง การอบรม CAE: LS-DYNA 

และ Dynaform ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยานยนต์ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.9) 

 ฝึกอบรม-เชิงทฤษฎีและเข้าศึกษาในโรงงานตัวอย่างฯ 
ของสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.14) 

 ฝึกอบรม-การอนุรักษ์พลังงานอย่างยัง่ยืน (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.15) บริษัทไทยฮิตาชิลวดอาบน ้ ายา 
จ ากดั 

 ฝึกอบรม "การสร้างจติส านึกการอนุรกัษ์พลงังาน" ของ 
บมจ.บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.11) 

เชือ้เพลงิ บรษิทั สุราพเิศษทพิราช 
จ ากดั 
 
5.2.2.7 เอกสารส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั สกว. ใหทุ้น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทเพื่อ
ท างานวจิยัแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโรงงานอุตสาหกรรม  
 
5.2.2.8 เอกสารโครงการ 2B-
KMUTT 
 
5.2.2.9 เอกสารใหค้วาม
อนุเคราะหห์น่วยงานของ
มหาวทิยาลยัอื่นๆทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในการรบันกัศกึษาเขา้
ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของ
คณะฯ 
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 จดัสมัมนา APEC Policy Workshop for Energy 
Efficient Building Envelopes and Training (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.23) 

 ทีป่รกึษา 
 ดา้นการจดัการพลงังาน บรษิทั ไดเซล เซฟตี ้

เทคโนโลยสี ์จ ากดั (เอกสารหมายเลข 5.1.2.13) 
 ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน บรษิทั แคดเบอร ีอาดมัส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16) 
 โครงการพฒันามาตรฐานเพื่อยกระดบั

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์
ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.24) 

 โครงการทบทวนมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานของ
ผลติภณัฑก์ระจก สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.25) 

 โครงการอื่นๆ 
 ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั สกว. ใหทุ้นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท
เพื่ อท า ง านวิจัยแก้ปญัหาที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ โรงงาน
อุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 5.2.2.7) 

 ร่วมมอืกับโรงเรยีนมธัยมทัว่ประเทศเพื่อให้นักเรยีนได้
เขา้มาเรยีนรูก้ารใชช้วีติและงานวจิยัในมหาวทิยาลยัระยะ
สัน้ๆ (โครงการ 2B-KMUTT) (เอกสารหมายเลข 5.2.2.8) 

 ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานของมหาวทิยาลยัอื่นๆทัง้
ภาครัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานใน
หน่วยงานต่างๆของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.9) 

3 คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมกีารประเมนิประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสงัคมโดยแบ่งการ
ประเมนิออกเป็นสองส่วนคอื  
 ผูร้บับรกิารผ่านแบบส ารวจความพงึพอใจ (เอกสารหมายเลข 

5.1.1.8) ซึง่ผลการประเมนิไดร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่อยู่ใน

5.2.3.1   ผลส ารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 
 
5.2.3.2   ผลส ารวจผลกระทบของ
การใหบ้รกิารวชิาการต่อสงัคม 
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เกณฑด์ ี(เอกสารหมายเลข 5.2.3.1) 

 ผูใ้หบ้รกิารผ่านแบบสอบถามเพื่อประเมนิผลกระทบของการ
ให้บรกิารวชิาการต่อสงัคม (เอกสารหมายเลข 5.1.1.9) ผล
การประเมนิ (เอกสารหมายเลข 5.2.3.2) พบว่างานบรกิารมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร นอกจากนัน้
ผู้ให้บริการยังสามารถน าความรู้ที่ได้ร ับจากงานบริการ
วชิาการ มาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนและงานวจิยั  

คณะฯ ได้สรุปผลการประเมนิประโยชน์และผลกระทบของการ
ใหบ้รกิารวชิาการทัง้สองส่วนในเอกสารหมายเลข 5.2.3.3 

5.2.3.3   สรปุผลการประเมนิ
ประโยชน์และผลกระทบของการ
ใหบ้รกิารวชิาการ 

4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมีการน าผลการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม  
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.5) มาจดัท าเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการ และได้ด าเนินการ
พัฒนาฯมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4.1) 

5.2.4.1 การพฒันาระบบและกลไก
การใหบ้รกิารวชิาการ 

5 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะฯ  
และเผยแพรสู่่สาธารณชน ตวัอยา่งเช่น 
 ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะฯผ่านการประชุมกลุ่ม

วจิยัซึง่ประกอบดว้ยอาจารย ์บุคลากร และนักศกึษา (เอกสาร
หมายเลข 5.2.5.1)  

 ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมผ่านการประชุมระหว่าง
กับภาคอุตสาหกรรมกับกลุ่มวิจ ัย ตามความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
สกว. ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อท างานวิจัย
แก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม (เอกสาร
หมายเลข 5.2.5.2)  

 เผยแพรสู่่สาธารณชน 
o การจดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะ 

ตามรายละเอยีดในองค์ประกอบที่ 5.2 ขอ้ที่ 3 โครงการ
จดัสมัมนา จดัประชุม ฝึกอบรม และวทิยากร 

o การให้ความรูง้านวจิยัของคณะฯ กบันักเรยีนที่ผ่านการ

5.2.5.1 ภาพการประชุมกลุ่มวจิยั
ต่างๆ  
 
5.2.5.2 ถ่ายทอดความรูสู้่
ภาคอุตสาหกรรมผ่านการประชุม
ระหว่างกบัภาคอุตสาหกรรมกบั
กลุ่มวจิยั 
 
5.2.5.3 ภาพการเขา้เยีย่มชมคณะฯ
ของนกัเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้
สู่ค่าย "CHECK CAMP 
 
5.2.5.4 บทความลงวารสาร 
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คดัเลอืกเขา้สู่ค่าย "CHECK CAMP ปีการศกึษา 2556" 
จ านวน 80 คน ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเขา้เยีย่มชม 
เเละให้ความรู้ ความเป็นมาของของกลุ่มวิจ ัย 
กระบวนการผลติพอลเิมอรเ์บือ้งต้น เเละ ความรูเ้บือ้งต้น
เกีย่วกบัพอลเิมอร ์(เอกสารหมายเลข 5.2.5.3) 

o การด าเนินงานกิจกรรมมหาวทิยาลยัเด็ก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีครัง้ที่ 1 โดยมคีณะที่เขา้
ร่วมได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ คณะพลงังานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ  และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   
ส าหรับระดับประถมศึกษา 2 กิจกรรม และระดับ
มธัยมศกึษา (เอกสารหมายเลข 5.2.2.1)  

o การเขยีนบทความลงวารสาร (เอกสารหมายเลข 5.2.5.4)  
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 5  ขอ้ 
 
จุดแข็ง /แนวทางเสริม  จุดอ่อนและแนวทางพฒันา 
จุดแข็ง 

1.   คณะฯ มทีรพัยากรทัง้บุคลากรและครุภณัฑว์จิยั ที่สามารถน าไปใช้เพื่อการบรกิารทางวชิาการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ    

2. คณะฯ มบีุคลากรทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามสามารถเฉพาะทางสูงและเป็นทีย่อมรบัของวงวชิาการ ท าให้ไดร้บั
การเชญิไปเป็นวทิยากร ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการดา้นนโยบายและวชิาการต่างๆ จ านวนมาก 

3. คณะฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไปบรกิารวชิาการ 
4. คณะฯ มแีผนงานบรกิารวชิาการทีเ่ป็นรปูธรรม 
5. คณะฯ มกีารพฒันาห้องปฏบิตักิารที่ได้รบัมาตรฐานในระดบัสากล เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารตรวจสอบและ

รบัรองคุณภาพ    
 

แนวทางเสริม 
1. ส่งเสรมิให้เกดิการบรกิารวชิาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่ตอบสนองความต้องการของภาครฐั เอกชน

ชุมชนและทอ้งถิน่ 
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2. สรา้งความเชื่อมโยงทีใ่กลช้ดิกบัหน่วยงานองคก์ารของรฐัและอุตสาหกรรมทีต่้องการพึง่พาหลกัวชิาการและ
ผูเ้ชีย่วชาญ ใหส้ามารถเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ และลดการน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
รวมถงึการพฒันาไปสู่การบรกิารวชิาการและท าโครงการ วจิยัรว่มกนั 

3. ร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการพฒันาหลกัสูตรดา้นพลงังานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
 

จดุอ่อน 
1.  ขาดแผนเชงิรกุในการใหบ้รกิารทางวชิาการในระยะยาว 
 
แนวทางพฒันา 
1. เนื่องจากภายใตโ้ลกการคา้เสร ีผลติภณัฑต์อ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ คณะฯ ควรเร่งพฒันา

ขดีความสามารถในการรบับรกิารวชิาการใหเ้พิม่ขึน้ 
2. จากปญัหาด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อมท าให้บุคลากรของคณะฯ มโีอกาสที่จะได้รบัเชิญเป็นที่ปรกึษา

วทิยากรและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการวชิาชพีต่างๆ ควรมกีารวางแผนเชงิรกุในระยะยาว 
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ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์
เกณฑม์าตรฐาน : 
 
 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีน 

การสอนและการวจิยั      x 100 
   จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 
 
ข้อมลูท่ีต้องการ  : 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จดัระบบ และมกีารประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอน และการวจิยัโดยอาจไปต่อยอด
พฒันาเป็นหนงัสอื ต ารา หรอืงานวจิยั ขยายผลน าไปสู่การปรบัปรงุรายวชิาหรอืน าไปสู่การเปิดรายวชิาใหม่ 

2. โครงการบรกิารวชิาการทีน่บัในตวัตัง้จะต้องมผีลการบูรณาการเสรจ็สิน้ในปีทีป่ระเมนิ และโครงการวชิาการ
ทีเ่ป็นตวัหารเป็นโครงการบรกิารวชิาการทีด่ าเนินการในปีทีป่ระเมนิ โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกบั
การเรยีนการสอน หรอืเฉพาะกบังานวจิยั หรอืจะบรูณาการกบัทัง้การเรยีนการสอนและการวจิยักไ็ด้ 

3. การบรกิารวชิาการ เป็นการใหบ้รกิารแก่บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกสถาบนั ทัง้การประเมนิในระดบัคณะ
และระดบัสถาบนั 

 
 ผลการด าเนินงาน: 
ในปีการศกึษา 2556 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมจี านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีร่บังานผ่าน
คณะฯ เท่ากบั 21 โครงการ และจ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการ
สอนและการวจิยั เท่ากบั 18 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดเ้ทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
= 14.29 คะแนน (85.71x5/30) คดิเป็นคะแนนการประเมนิได ้5 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครง้นี้:  5  คะแนน 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 
สมศ. 8.1.1  สรปุงานบรกิารวชิาการ และโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการ 
  เรยีนการสอนและการวจิยัของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 
ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั 
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ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ าหรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและยัง่ยืน โดยคงอัตลักษณ์ 

และวฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ข้อมลูท่ีต้องการ : 

1. แผนและกิจกรรมหรอืโครงการที่ส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏบิตัิตามกิจกรรมหรอืโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรอืโครงการโดยผู้น าหรอืสมาชกิของชุมชน

หรอืองค์กรได้เรยีนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพฒันาตามอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน
หรอืองค์กร 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรอืโครงการของชุมชนหรอืองค์กรที่สร ้าง
ประโยชน์ความเข้มแขง็และคุณค่าต่อสงัคม 

 
ผลการด าเนินงาน :  
การด าเนินงานตามเกณฑ์ตวับ่งชี้การเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดแ้สดงกจิกรรมการด าเนินงาน ดงันี้ 
 
 
 
 
 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
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โครงการวสัดผุสมระหว่างพลาสติกกบัผงขี้เล้ือยไม้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ของภาคเอกชน  
1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืองคก์ร 

 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ PDCA หลกัฐาน

อา้งองิ 
1. มกีารด าเนินการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคเอกชน คอื 

บรษิทั ว ีพ ีวู๊ด จ ากดั อยา่งต่อเนื่อง โดยกระบวนการด าเนินโครงการวจิยั ตัง้แต่
ปี 2544 - 2555 (จ านวน 8 โครงการ) ดงันี้ 
1.1 การผลติและทดสอบวสัดุผสมพวีซีกีบัขีเ้ลื่อยไมใ้นกระบวนการอดัรดี โดยมี

แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและภาคเอกชน (บรษิทั ว ีพ ี
วู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนพฤศจกิายน 2544 – เมษายน 2546 

1.2 การพฒันาวสัดุผสมพวีซีแีละเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอดัรดี โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและภาคเอกชน (บรษิทั ว ีพ ี
วู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนมกราคม 2546 – ธนัวาคม 2547 

1.3 การศกึาวจิยักระบวนการการผลติและสมบตัิวสัดุผสมพอลโิอลฟิิน/เส้นใย
ธรรมชาต ิโดยมแีหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ภาคเอกชน  (บรษิทั ว ีพ ีวู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนกุมภาพนัธ ์
2546 – มกราคม 2548 

1.4 สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผลติภณัฑไ์มห้น้าตดักลวงจากวสัดุผสมระหว่างพลาสตกิกบัขีเ้ลื่อยไม้โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและภาคเอกชน  (บรษิทั ว ีพ ี
วู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนกนัยายน 2548 – กุมภาพนัธ ์2550 

1.5 การปรบัปรุงสมบตัิทางกลเชงิโครงสรา้งของผลติภณัฑจ์ากวสัดุผสมพวีซีี
และผงขีเ้ลื่อยไมโ้ดยการใชเ้สน้ใยสงัเคราะห์ โดยมแีหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคเอกชน  
(บรษิัท ว ีพ ีวู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ 1 สงิหาคม 2548 – 31 
มกราคม 2551  

1.6 สมบตัทิางวศิวกรรม การจ าลองทางคอมพวิเตอร ์และผลของความรอ้นและ
แสงยวูขีองผลติภณัฑจ์ากวสัดุผสมระหว่างพลาสตกิกบัผงขีเ้ลีอ่ยไม้ โดยมี
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 

P สมศ 
9.2.1.1- 
9.2.1.8  
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และภาคเอกชน  (บรษิทั ว ีพ ีวู๊ด จ ากดั) ระยะเวลาด าเนินการ 28 กนัยายน 
2550 – 27 กนัยายน 2552 

1.7 วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเชิงประกอบ
พลาสตกิและยาง โดยมแีหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคเอกชน  (บรษิัท วี พี วู๊ด จ ากัด) 
ระยะเวลาด าเนินการ 31 กรกฏาคม 2552 – 30 กรกฏาคม 2555 

1.8 การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการ
เสรมิแรงเชงิกล  โดยมแีหล่งทุนจากหน่วยงานภาครฐั ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคเอกชน  (บรษิัท วี พี วู๊ด จ ากัด) 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 สงิหาคม 2555 – 29 สงิหาคม 2558 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏบิตัิตามกิจกรรม ของโครงการทีด่ าเนินการในช่วง
ทีป่ระเมนิ คอื โครงการในข้อ 1.7 (รายงานฉบบัสมบูรณ์) และโครงการในข้อ 
1.8 (รายงานความก้าวหน้ารอบ 18 เดอืน)  

D สมศ  
9.2.1.9 
9.2.1.10  

3. ไดม้กีารประเมนิแผนการด าเนินงาน โดยคณะผูว้จิยั บรษิทัรว่มโครงการ และ 
สกว. ตามระยะเวลาการประเมนิ 

C  

4. ไดม้กีารน าผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒขิองโครงการในข้อ 1.7 ขยายผล/ต่อ
ยอดเป็นโครงการวจิยัในขอ้ 1.8 

A  

 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ หลกัฐาน

อา้งองิ 
โครงการทีด่ าเนินการในช่วงทีป่ระเมนิ คอื โครงการในข้อ 1.8 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 80 ตามรายงานความกา้วหน้า และบทความตพีมิพ ์ 

สมศ 
9.2.2.1 

 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ าหรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ หลกัฐาน

อา้งองิ 
โครงการวจิยัมกีารด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเริม่โครงการตัง้แต่ ปี 2544 ถึงโครงการ
ปจัจุบัน (ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2558) รวมระยะเวลา 12 ปี ช่วงเวลาดังกล่าวมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยงีานวจิยัสู่ภาคเอกชน เพื่อใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ ท าให้ภาคเอกชนมี
การเรยีนรู ้และสามารถน ามาผลติเชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ  

สมศ 
9.2.1.1- 
9.2.1.7 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่ อ งและยัง่ยืน  โดยคงอัตลักษณ์ 
และวฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ หลกัฐาน
อา้งองิ 

ภาคเอกชนที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากงานวจิยั ไดน้ าความรูท้ีไ่ด้มาใชใ้นการปรบัปรุง
กระบวนการผลติ สามารถสรา้งกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืโดยคงอตั
ลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร สามารถน าความรู้ที่ได้มาผลิตงานในเชิงพาณิชย์ คือ
ผลติภณัฑไ์มเ้ทยีม ภายใตช้ื่อการคา้ “Cabonyx” Wood Plastic Composite 

สมศ 
9.2.4.1 

 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ หลกัฐาน
อา้งองิ 

ผลกระทบที่เกดิประโยชน์ คอืผลติภณัฑไ์มเ้ทยีมซึ่งมสีมบตัทิี่ดเีทยีบเท่าไมจ้รงิ สามารถน ามา
ทดแทนไมจ้รงิ เป็นการลดการตดัไมจ้รงิ โดยน าไปใช้งานตกแต่งและงานโครงสรา้งในอาคาร
บ้านเรอืน รสีอร์ท โรงแรม จากผลการประเมนิมูลค่าของยอดขายภายหลงัการด าเนินการ
โครงการวจิยัของภาคเอกชนพบว่ามยีอดขายเพิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท/ปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87 

สมศ 
9.2.5.1 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 5  ขอ้ 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:  5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
สมศ. 9.2.1.1  โครงการ การผลติและทดสอบวสัดุผสมพวีซีกีบัขีเ้ลื่อยไมใ้นกระบวนการอดัรดี  
สมศ. 9.2.1.2  โครงการ การพฒันาวสัดุผสมพวีซีแีละเสน้ใยธรรมชาตใินกระบวนการอดัรดี  
สมศ. 9.2.1.3  โครงการ การศกึาวจิยักระบวนการการผลติและสมบตัวิสัดุผสมพอลโิอลฟิิน/เสน้ใย 
  ธรรมชาต ิ 
สมศ. 9.2.1.4  โครงการ สมบตัทิางวศิวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัผลติภณัฑไ์ม้ 

หน้าตดักลวงจากวสัดุผสมระหว่างพลาสตกิกบัขีเ้ลื่อยไม ้
สมศ. 9.2.1.5  โครงการ การปรบัปรงุสมบตัทิางกลเชงิโครงสรา้งของผลติภณัฑจ์ากวสัดุผสมพวีซีแีละผง 

        ขีเ้ลื่อยไมโ้ดยการใชเ้สน้ใยสงัเคราะห ์ 
สมศ. 9.2.1.6  โครงการ สมบตัิทางวศิวกรรม การจ าลองทางคอมพวิเตอร์ และผลของความรอ้นและแสงยูวี

ของผลติภณัฑจ์ากวสัดุผสมระหว่างพลาสตกิกบัผงขีเ้ลีอ่ยไม ้ 
สมศ. 9.2.1.7  โครงการ วสัดุลกูผสมและการพฒันากระบวนการผลติส าหรบัวสัดุเชงิประกอบ 
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สมศ. 9.2.1.8  การพฒันาวสัดุในงานสุขอนามยั การทนทานต่อการสกึหรอและการเสรมิแรงเชงิกล  
สมศ. 9.2.1.9  รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการ สมศ. 9.2.1.7 
สมศ. 9.2.1.10  รายงานความกา้วหน้าโครงการในรอบ 18 เดอืน สมศ. 9.2.1.8  
สมศ. 9.2.2.1 ผลการด าเนินงานของโครงการ สมศ. 9.2.1.8 
สมศ. 9.2.4.1  โบวช์วัรผ์ลติภณัฑไ์มเ้ทยีม "Cabonyx" 
สมศ. 9.2.5.1  ผลประเมนิมลูค่าโครงการวจิยัของบรษิทัผูร้ว่มวจิยั (บรษิทั ว.ีพ.ี วู๊ด จ ากดั) 
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องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมและด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม

นกัศกึษา 
3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา  
6. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นทีย่อมรบัใน

ระดบัชาต ิ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1           คณะฯ ให้ความส าคัญกับงานด้านการท า นุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม โดยก าหนดเป็นภารกจิของคณะฯ และแผนงาน
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมตามทีป่รากฏในบทสรุปผูบ้รหิารแผนกล
ยุทธ์คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัดุฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) (เอกสารหมายเลข 6.1.1.1) รวมถึงตัง้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมของคณะประจ าปี
งบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลข 6.1.1.2) และให้การ
สนับสนุนผ่านโครงการส่งเสรมิการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกับการเรยีนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 

6.1.1.1 บทสรปุผูบ้รหิารแผน
กลยทุธค์ณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุฉบบัที ่11 
(พ.ศ.2555-2559)  
 
6.1.1.2 สรปุแผนงบประมาณ
ระยะปานกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

(เอกสารหมายเลข 6.1.1.3) 6.1.1.3 โครงการส่งเสรมิ
การบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการ
เรยีนการสอน ประจ าปี
การศกึษา 2556 

2          ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารย ์
และนกัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดจ้ากรายวชิามาปรบัใชก้บังานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ
ส่งเสรมิการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.1) ส่งผลให้เกิดงานวจิยัที่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์
ด้านพลังงานและวัสดุกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้จากการเรียนใน
รายวชิา MTT 642 โลหะวทิยาของโลหะผสมนอกกลุ่มเหลก็ มาใช้
ในโครงการการพฒันาส่วนผสมของลวดทองเหลอืงส าหรบังาน
เชื่อมประกอบชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการ
ผลติกบังานวจิยั ทุน สกว.-เทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยน าความรู้
ที่ได้มาใช้ส่ งเสริมการสร้างงานพุทธศิลป์  ด้วยการพัฒนา
กระบวนการเชื่อมพระพุทธรูปทองเหลือง (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.2) รวมถึงส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการน าความรู้
จากวชิาขา้งต้นมาจดัท าของทีร่ะลกึเพื่อมอบแก่ผูเ้กษยีณอายุและ
ผู้ร่วมงานในกจิกรรมแสดงมุทติาจติผู้เกษียณอายุประจ าปี 2557 
เพื่อแทนค าขอบคุณทีผู่เ้กษยีณอายุไดทุ้่มเทและสรา้งคุณค่าให้แก่
คณะฯ มาอย่างยาวนาน (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) นอกจากนี้ 
คณะฯ ยงัสนับสนุนให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนมาสร้างประโยชน์แก่สงัคม โดยการช่วยติดตัง้
แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาสถานปฏิบัติธรรม ณ 
หมูบ่า้นชยัมงคล อ.บา้นตาก จ.ตาก เพื่อผลติไฟฟ้าส าหรบัใหแ้สง
สว่างไว้ใช้ในศาลาปฏบิตัิธรรมช่วงกลางคนื (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.4)  
          ด้านการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมเข้า
กบักจิกรรมนักศกึษา คณะฯ  ไดจ้ดักจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัวฒันธรรม 
ประเพณีที่ดงีามแต่เดมิของไทยมาอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู  สบืสาน และ

6.1.2.1 โครงการส่งเสรมิ
การบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการ
เรยีนการสอน ประจ าปี
การศกึษา 2556 
 
6.1.2.2 เอกสารขยายเวลา 
และเอกสารสญัญาโครงการ
การพฒันาส่วนผสมของลวด
ทองเหลอืงส าหรบังานเชื่อม
ประกอบชิน้ส่วน 
 
6.1.2.3 เอกสารโครงการ
จดัท าของทีร่ะลกึงาน
เกษยีณอายรุาชการประจ าปี 
2557 
 
6.1.2.4 โครงการสรา้งหลงัคา
ศาลาปฏบิตัธิรรมและตดิตัง้
แผงโซล่าเซลลแ์สงอาทติยบ์น
หลงัคาธรรม  
 
6.1.2.5 รายงานสรปุผลการจดั
กจิกรรมดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
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ส่งเสรมิให้เกิดความรกั ความเคารพ  และความสามคัคีเป็นน ้า
หนึ่งใจเดยีวกนัในหมู่คณะ เช่น กจิกรรมงานวนัไหวค้รู, กจิกรรม
ท าบุญตกับาตร-ถวายภตัตาหารพระปีใหม่,  กจิกรรมประเพณี
สงกรานต ์เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 6.1.2.5) 

3            คณะฯ เผยแพรก่จิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน ทาง Website และ Facebook ของ คณะพลงังานฯ 
และผ่านข่าวประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั (เอกสารอ้างอิง 
6.1.3.1 และ 6.1.3.2) 

6.1.3.1 ขา่วเผยแพรกจิกรรม
ต่อสาธารณชนทาง face book 
และ website ของ คณะ
พลงังานฯ  
 

6.1.3.2 Who’s News 
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมดา้น
ศลิปวฒันธรรมของคณะฯ 

4            คณะฯ ประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการ งาน
ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนกัศกึษา ผ่านการประชุมสรุปผลการด าเนินงานดา้น
ศลิปวฒันธรรมของคณะประจ าปีการศกึษา 2556 ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประชุมคณะท างานองค์ประกอบที่ 6 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมของคณะฯ ในปีการศกึษาทีผ่่านมา 
และหารอืถงึแนวทางพฒันาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 6.1.4.1) 
           นอกจากนี้ คณะฯ ยงัประเมนิผลการบูรณาการกบัการ
จดัการเรยีนการสอนตามวตัถุประสงค์ และตวัชี้วดัรายกจิกรรม
ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อประเมนิทศันคติด้านการเห็น
คุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) และประเมินผลการบูรณาการกับ
กิจกรรมนักศึกษาผ่านเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เพื่อน าผลมาปรับปรุงในปีต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 6.1.4.3)  

6.1.4.1 เอกสารสรปุการ
ประชุมคณะท างาน
องคป์ระกอบที ่6 ประจ าปี
การศกึษา 2556     
  
6.1.4.2 สรปุกจิกรรมการบูร
ณาการงานดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีน
การสอนของคณะฯ ประจ าปี
การศกึษา 2556  
 
6.1.4.3 เอกสารสรปุผลการจดั
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม
ของคณะฯ 
 

5          คณะฯ น าความเหน็จากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ด้านศิลปวฒันธรรมของคณะประจ าปีการศึกษา 2556 มาสรุป
แผนพฒันา/ปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม
ของคณะฯ ในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 6.1.5.1)          
 

6.1.5.1 เอกสารสรปุการ
ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน
ดา้นศลิปวฒันธรรมของคณะฯ 
ประจ าปี 2556  
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6 ไมม่กีารด าเนินการ  

 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ขอ้  

 

จดุแขง็/แนวทางเสริม จดุอ่อน/แนวทางพฒันา 
จดุแขง็ 
1.  คณะฯ มนีโยบายสนับสนุน, แผนงานและกจิกรรมดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

ใหบุ้คลากรของคณะและนกัศกึษาไดม้สี่วนรว่ม 
2.  คณะฯ มเีครอืขา่ยนกัศกึษาปจัจบุนัทีใ่หค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรม 
 
แนวทางเสริม 
1. สรา้งเครอืขา่ยกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยั 
2. ส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมนอกสถานที ่
3. สนบัสนุนใหน้กัศกึษาและบุคลากรในคณะฯ เขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ 
 
จดุอ่อน 
1. ประชาคมในคณะฯ ยงัใหค้วามสนใจในกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมค่อนขา้งน้อย 
 
แนวทางพฒันา 
1.  ประชาสมัพนัธก์จิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมผ่านสื่อทนัสมยัต่าง ๆ เช่น Facebook คณะฯ,  
    Website คณะฯ, Website กลุ่มวจิยั รวมถงึแจง้ขา่วสารภายในคณะฯ ผ่านทางบอรด์ตดิประกาศและ 
    ทาง E-mail  
2. ส่งเสรมิการท ากจิกรรมแบบบรูณาการรว่มกบัองคป์ระกอบอื่น ๆ  
3. อาศยัเครอืขา่ยภายใน มจธ. เพื่อต่อยอดงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมรว่มกบัชุมชน 
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ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชน 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน: 
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1         คณะมกีารด าเนินงานดา้นการส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้น

ศลิปะและวฒันธรรม ตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถว้นทัง้ 4 

ดา้นดงันี้                

        1.1 ดา้นการวางแผน (Plan) คณะได้ก าหนดนโยบายให้มี

โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั ฉบบัที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(เอกสารหมายเลข 10-1.1) และจดัท าแผนกิจกรรมประจ าปีให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกับสนับสนุน

งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 

10-1.2) รวมถงึส่งเสรมิการบูรณางานดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม

กบัการเรยีนการสอนผ่านโครงการสนับสนุนของคณะฯ (เอกสาร

หมายเลข 10-1.3)   

10-1.1 บทสรปุผูบ้รหิารแผนกลยทุธ์

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 

10-1.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณและ

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมของ

คณะพลงังาน (พ.ศ. 2555-2559) 

10-1.3 โครงการส่งเสรมิการบรูณา
การงานดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน 
ประจ าปีการศกึษา 2556  
 
10-1.4 เอกสารสรุปผลการจดั
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมของ

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม  
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       1.2 ดา้นการด าเนินการ (Do) ในปีการศกึษา 2556 คณะฯ 

จดักิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เช่น พิธีไหว้ครู

ประจ าปี, ท าบุญเลี้ยงพระปีใหม่, งานวนัสงกรานต์,  งานแสดง

กตเวทติาจติกบัท่านอวุโสผูเ้กษยีณอายุ ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 

10-1.4 และ 10-1.5)  

 1.3 ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) 
คณะฯ ติดตามข้อมูลที่ได้ร ับหลังจัดกิจกรรม ผ่านการใช้
แบบสอบถามปลายเปิด (เอกสารหมายเลข 10-1.6) และการสรปุ 
ขอ้มูลหลงัการจดักจิกรรมในรูปแบบรายงาน (เอกสารหมายเลข 
10 -1.4 )  และจัดการประชุมสรุปผลการด า เนินงานด้ าน
ศลิปวฒันธรรมประจ าปี เพื่อทบทวนการด าเนินงานของคณะฯ 
ในปีที่ผ่านมา และหารอืถึงแนวทางพฒันาการด าเนินงานในปี
การศกึษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 10-1.7)  
 

 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) คณะฯ ทบทวน

ปญัหา และอุปสรรคของการจดักจิกรรม ผ่านการประชุมสรุปผล

การด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมประจ าปี โดยน าขอ้มลูที่ไดร้บั

หลงัจดักจิกรรมมาสรุปผล และวางแผนพฒันาการจดักจิกรรมใน

ปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 10-1.8)      

คณะฯ  
 
10-1.5 ขา่วเผยแพรกจิกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลงังานฯ 
  
10-1.6 สรปุกจิกรรมการบรูณาการ
งานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบั
การเรยีนการสอนของคณะฯ 
ประจ าปีการศกึษา 2556  
 
10-1.7 เอกสารสรุปการประชุม
คณะท างานองคป์ระกอบที ่6 
ประจ าปีการศกึษา 2556      
  
10-1.8 เอกสารสรุปการประชุม
สรปุผลการด าเนินงานดา้น
ศลิปวฒันธรรมของคณะฯ ประจ าปี 
2556   

2           ปีการศกึษา 2556 คณะฯ ไดก้ าหนดแผนการจดักจิกรรม
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม จ านวน 3 กจิกรรม (เอกสารอ้างองิ 10-
2.1) และสามารถจดักจิกรรมไดจ้ านวนมากกว่าแผนทีก่ าหนดไว ้
โดยมรีายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 
           2.1 กจิกรรมพธิไีหวค้รปูระจ าปีการศกึษา (เอกสาร
หมายเลข 10-2.2) 
           2.2 กจิกรรมถวายพุ่มสกัการะพระบดิาแห่ง
วทิยาศาสตรไ์ทย (เอกสารหมายเลข 10-2.3) 
          2.3 กจิกรรมวางพานพุ่มวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (เอกสารหมายเลข 10-
2.3) 
 

10-2.1 เป้าหมายเชงิปรมิาณและ
งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมของ
คณะพลงังาน (พ.ศ. 2555-2559) 
 
10-2.2 เอกสารสรุปผลการจดั
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมของ
คณะฯ 
 
10-2.3 ขา่วเผยแพรกจิกรรมต่อ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลงังานฯ  
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          2.4 กจิกรรมท าบุญเลีย้งพระปีใหม ่(เอกสารหมายเลข 
10-2.2)  
          2.5 กจิกรรมสบืสานวฒันธรรมประเพณไีทย วนั
สงกรานต ์(เอกสารหมายเลข 10-2.2) 
          2.6 งานมทุติาจติและเลีย้งอ าลาในโอกาสเกษยีณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2556 (เอกสารหมายเลข 10-2.3)  
          2.7 โครงการทีค่ณะพลงังานฯ จดัขึน้เพื่อผลกัดนัแนวคดิ
ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานให้กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รทีด่ขีอง
บุคลากรภายใน มจธ. และถ่ายทอดแนวคดิออกสู่สงัคมเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิความตื่นตวัและเลง็เหน็ถงึความส าคญัดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังาน (เอกสารหมายเลข 10-2.4) 
 

10-2.4 โครงการส่งเสรมิการ
ประหยดัพลงังานของกลุ่มวจิยั 
EnconLab 
 

3   คณะฯ ให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรมอย่างสม ่าเสมอ โดยมหีลายกิจกรรมที่คณะจดัขึ้น

อย่างเป็นประจ าทุกปี เช่น พธิไีหว้ครูประจ าปี, บุญปีใหม่, งานวนั

สงกรานต,์ (เอกสารหมายเลข 10-3.1)    

10-3.1 ตวัอยา่งกจิกรรมดา้น
ศลิปวฒันธรรมทีค่ณะฯ จดัเป็น
ประจ าทุกปี 

4          นอกจากคณะพลังงานฯ จะให้ความส าคัญกับกิจกรรม

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมตามที่กล่าวมาแล้ว คณะฯ ยงัมุ่งเน้นสร้าง

วฒันธรรมการอนุรกัษ์พลงังานแก่ชุมชนและสงัคม เพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการให้ความรู้ด้านการ

อนุรกัษ์พลงังานแก่บุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลทัว่ไป โดยเริม่

จากการสร้างวฒันธรรมการองค์กรด้วยการรณรงค์ให้บุคลากร

ของคณะ ฯ ลดการใชพ้ลงังานทีไ่มเ่กดิประโยชน์ เช่นเชญิชวนให้

ปิดเครื่องปรับอากาศและงดใช้ไฟฟ้าตอนพักเที่ยง (เอกสาร

หมายเลข 10-4.1) มกีารประชาสมัพนัธด์า้นอนุรกัษ์พลงังานผ่าน

ทาง website และป้ายบริเวณรอบอาคารคณะฯ (เอกสาร

หมายเลข 10-4.2) รวมถึงจดัสร้างห้องปรดีา วบิูลย์สวสัดิ ์เพื่อ

เป็นหอ้งเรยีนตน้แบบและเป็นหอ้งตวัอย่างส าหรบัศกึษาดา้นการ

ประหยดัพลังงาน (ยงัเอกสารหมายเลข 10-4.3) และน าเอา

10-4.1 การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวน
ใหบุ้คลากรในคณะลดการใชพ้ลงังาน
ทีไ่ม่จ าเป็น 
 
10-4.2 การประชาสมัพนัธด์า้นการ
อนุรกัษ์พลงังานผ่านทาง website 
และป้ายบรเิวณรอบอาคารคณะฯ 
 
10-4.3 เอกสารโครงการจดัสรา้งและ
ขา่วกจิกรรมเปิดหอ้งปรดีาวบิลูย์
สวสัดิ ์ 
 
10-4.4 โครงการส่งเสรมิการ
ประหยดัพลงังานของกลุ่มวจิยั 
EnconLab 
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วฒันธรรมการอนุรกัษ์พลงังานออกเผยแพร่สู่สงัคมและชุมชน

เพื่อสร้างจติส านึกการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่าแก่บุคคลทัว่ไป 

ผ่านการประชาสมัพนัธ์โครงการต่าง ๆ ที่คณะจดัขึ้น (เอกสาร

หมายเลข 10-4.4) 

 

5          ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะพลงังานฯ ได้สร้างความ

เชื่อมัน่ในการเป็นตน้แบบดา้นอนุรกัษ์พลงังาน โดยนักศกึษาของ

คณะพลังงานฯ ร่วมกับทีม มจธ. เข้าแข่งขันออกแบบและ

ก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน

โครงการ Solar Decathlon Europe 2014 (SDE2014) ที่

ประเทศฝรัง่เศส และไดร้บัรางวลัที ่2 ในประเภท Public Choice 

Online (Popular Vote) จากการเข้าร่วมโครงการดงักล่าว 

(เอกสารหมายเลข 10-5.1) 

10-5.1 เอกสารประชาสมัพนัธก์าร
เขา้รว่มโครงการ Solar Decathlon 
Europe 2014  

 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ขอ้  
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ประเดน็การพิจารณา   

1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
2. อาคารสถานที ่สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสุนทรยี ์
3. ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4. มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 
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1  คณะฯ ได้น าวฒันธรรมและประเพณีที่ดงีามของชาติ

มาส่งเสริมให้บุคคลในคณะฯ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดวฒันธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบไป 

เช่น กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมเพื่อให้มีความผูกพัน ความ

เคารพรกัระหว่างคร ู อาจารยแ์ละลูกศษิย์, กจิกรรมตกับาตรปี

ใหม ่เพื่อสบืทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นการสรา้ง

กุศลให้ตนเอง และความเสยีสละในทรพัย์อนัพงึจะต้องใช้ใน

การจบัจ่ายเพื่อการซือ้สิง่ของตกับาตร, งานประเพณีสงกรานต ์ 

เพื่อให้เกดิการสบืทอดวถิชีวีติมนุษยท์ี่งดงาม และการขอพร

จากผู้ใหญ่ก็เป็นสริมิงคลกบัชวีติ (เอกสารหมายเลข 11-1.1 

และ 11-1.2 )   

11-1.1 เล่มรายงานสรปุการจดั
กจิกรรมดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
 
11-1.2 ขา่วเผยแพรกจิกรรม
ต่อสาธารณชนทาง face book 
และ website ของ คณะ
พลงังานฯ  
 
 
 
 

2  เพื่อให้บริเวณอาคารคณะฯ มคีวามสะอาดและถูก

สุขลกัษณะอยู่เสมอ  คณะฯ ได้ด าเนินการจ้างเหมาท าความ

11-2.1 เอกสารการจา้งเหมาท า
ความสะอาดภายในอาคาร 
 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  
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สะอาดภายในอาคาร และติดตามการปฏบิตัิงานของผู้รบัจ้าง

เพื่อให้การดูแลรกัษาความสะอาดมีมาตรฐานตามที่คณะฯ 

ก าหนด โดยมีก า รป ระชุ ม ร่ ว มกับผู้ ร ับ จ้ า งทุ ก เ ดือ น 

(เอกสารอ้างองิ 11-2.1) มกีารจดัวางถงัขยะภายในอาคารอย่าง

ทัว่ถงึ พรอ้มทัง้ขอความร่วมมอืบุคลากรในคณะใหแ้ยกขยะก่อน

ทิ้ง ซึ่งได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างด ี(เอกสารหมายเลข 11-

2.2)           

 นอกจากนี้เพื่อสรา้งบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาต ิและ

เกดิความสุนทรยีใ์นการปฏบิตังิาน คณะฯ ไดจ้ดัใหม้ปีระดบัต้นไม้

ภายในอาคารในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณทางเดิน, หน้าห้อง

ประชุม, รมิระเบยีง พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลอย่างสม ่าเสมอ 

(เอกสารหมายเลข 11-2.3)           

11-2.2 การประชาสมัพนัธก์าร
แยกขยะ  
 
11-2.3 ภาพการประดบัต้นไม้
บรเิวณสถานทีต่่าง ๆ ภายใน
อาคาร 

3             เพื่อทศันีย์ภาพที่สวยงามน่ามองของพื้นที่รอบอาคาร

คณะฯ และเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

คณะฯ จงึปรบัปรุงพื้นที่บรเิวณอาคารอยู่เสมอโดยค านึงถึง

สภาพภมูทิศัน์ทีค่วามสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั (เอกสารหมายเลข 11-3.1)   

11-3.1 การปรบัปรงุทศัยภาพ
และความปลอดภยับรเิวณ
อาคารคณะฯ  

4  คณะฯ ได้จดัพื้นที่ที่ เอื้อต่อการจัดและกิจกรรมทาง
วฒันธรรม พรอ้มกบัสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบั
ใช้งาน เช่น ห้องปรดีา, ห้องบูรพาจารย์, ลานอเนกประสงค ์
ชัน้ 1 (เอกสารหมายเลข 11-4.3) และด าเนินการรจดักจิกรรม
ด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ (เอกสาร
หมายเลข 11-4.1 และ 11-4.2) 

11-4.1 เล่มรายงานสรปุการจดั
กจิกรรมดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
 
11-4.2 ขา่วเผยแพรกจิกรรม
ต่อสาธารณชนทาง face book 
และ website ของ คณะ
พลงังานฯ  
 
11-4.3 ภาพสถานทีส่ าหรบัท า

กจิกรรม  
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5         คณะพลงังานฯ ส ารวจความคดิเหน็ดา้นสุนทรยีภาพใน

มติิทางศิลปะและวัฒนธรรมจากบุคลากรและนักศึกษาผ่าน

แบบสอบถาม โดยผลส ารวจในปีการศึกษา 2556 ได้ร ับ

คะแนนความพงึพอใจอยู่ที่ 3.74 คะแนน (เอกสารอ้างองิ11-

5.1)    

11-5.1 สรปุแบบส ารวจความ
พงึพอใจดา้นสุนทรยีภาพในมติิ
ทางศลิปะและวฒันธรรม   

  
 

การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 5 ขอ้   
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องคป์ระกอบท่ี 7  การบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะของผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดบั 
   ของคณะหรือเทียบเท่า 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเอง
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า  

2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั 
มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาคณะ 

3. ผู้บรหิารมกีารก ากบั ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้สามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยงับุคลากรในคณะ 

4. ผูบ้รหิารสนับสนุนใหบุ้คลากรในคณะมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสนิใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์
ของคณะเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. มกีลไกการประเมนิผลการบรหิารงานของผู้บรหิารคณะโดยอธกิารบด ีและผูบ้รหิารคณะน าผล

การประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม (ผลลพัธจ์ะปรากฏในตวับ่งชี ้สมศ.ที ่13) 
 

หมายเหต ุ  : 
1. หากจะประเมนิผ่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานขอ้ที ่6 นัน้ ต้องแสดงขอ้มลูการบรหิารงานตามหลกั     

ธรรมาภบิาลครบถว้นทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศพัทท์ีร่ะบุไว ้ซึง่สอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
2. เสนอใชก้ลไกการรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดอืนของคณะ เป็นกลไกการประเมนิผลการ

บรหิารงานของผู้บรหิารคณะโดยอธกิารบด ีและให้ตรวจประเมนิเฉพาะการน าผลประเมนิการปรบัปรุงการ
บรหิารงานของคณบด ี(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินงาน 7 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้ 
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1             คณะกรรมการประจ าคณะมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตามแบบที่ให้
ประเมนิล่วงหน้า คณะกรรมการประจ าคณะพลงังาน
สิง่แวดล้อมและวสัดุไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายครบถ้วน 
ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าดว้ย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2543 ขอ้ย่อยที ่10 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) ตามพระราชบญัญตั ิมาตรา 
33 ซึง่ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
           -  ไดม้กีารจดัวางนโยบายและแผนงานของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.2)  ใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) เช่น คณะไดม้กีารระดมสมอง
ประจ าปีเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวชิาการและการ
บรหิารของคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ ซึ่งได้มกีาร
เชญิกรรมการประจ าคณะ และบุคลากรของคณะเข้าร่วม
ประชุมด้วย และการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกล
ยทุธข์องคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4)  
           - ได้วางระเบยีบและออกขอ้บงัคบั เช่น เกณฑ์
ภาระงานทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ของนักศกึษาคณะพลงังาน
สิง่แวดล้อมและวสัดุ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5 และ
เอกสารหมายเลข 7.1.1.6)       
           - ได้วางหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลกัสตูรส าหรบัคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เช่น 
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน (เอกสารหมายเลข 7.1.1.7) 
            - ไดว้างระเบยีบและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการศกึษา
ของคณะฯ เช่น แนวทางการสอบวดัคุณสมบตัินักศึกษา
ปริญญาเอกของ คณะพลังงานฯ (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.8) 
 

 7.1.1.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรวี่าดว้ย 
คณะกรรมการประจ าคณะ  พ.ศ. 2543 
ขอ้ยอ่ยที ่10   
 
7.1.1.2 บทสรปุผูบ้รหิารแผนกลยทุธข์อง
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุที่
รายงานในแผนกลยทุธม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 
(พ.ศ.2555-2559) 
 
7.1.1.3 แผนพฒันาเชงิกลยุทธฉ์บบัที ่11 
(พ.ศ.2555-2559) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
7.1.1.4 ภาพถ่ายการจดัประชุมสมัมนา
ประจ าปี คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ ประจ าปี 2556 พรอ้มภาพข่าว ณ 
โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรงุเทพฯ 
 
7.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 9/2556 วาระระดม
สมอง เรือ่ง เกณฑภ์าระงานทีป่รกึษา
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
 
7.1.1.6 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่10/2556 วาระที ่3.1 
เรือ่งสบืเนื่องภาระงานทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
 

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี    KMUTT  158 

 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

            - เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของ ดร.เกา้กนัยา สุดประเสรฐิ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9) 
และการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารยไ์ดร้บัเงนิเดอืนขัน้
สูงของ ศ.ดร.สนัทดั ศิรอินันต์ไพบูลย์ (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.10) 
            - จดัการวดัผล ประเมนิผล และควบคุมการศกึษา
ของคณะฯ เช่น คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาของวชิาคณะฯ จดัการเรยีนการสอนในทุกภาค
การศกึษา (เอกสารหมายเลข 7.1.1.11) รวมทัง้ควบคุม
คุณภาพการศึกษา เช่น พิจารณาแบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และคุณสมบัติของกรรมการ
วทิยานิพนธ ์(เอกสารหมายเลข 7.1.1.12)  พจิารณาอนุมตัิ
ผลงานการตีพิมพ์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดย
พิจ ารณาจากคุณภาพ  และจ านวนผลง านตีพิมพ์
วทิยานิพนธ์ของนักศกึษาเพื่อขออนุมตัิผลงานการตพีมิพ์
ซึง่เป็นเงื่อนไขในการส าเรจ็การศกึษา (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.13) 
              - ใหค้ าปรกึษาและเสนอความคดิเหน็ต่อคณบด ี
เช่น คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เติม
ในการปรับปรุงชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.14) แนวทางการสอบวดัคุณสมบตัขิอง
นกัศกึษาปรญิญาเอก (เอกสารหมายเลข 7.1.1.8) 
              - ด าเนินการอื่นใดที่สภามหาวทิยาลยั สภา
วชิาการ หรอือธกิารบดมีอบหมาย เช่น ให้ความเหน็ชอบ
ในการปรบัแก้ไขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยพีลงังาน/การจดัการฯ/วสัดุ/สิ่งแวดล้อม/อุณห
ภาพ ฉบบัปี พ.ศ.2554 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.15)  
              - แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ เช่น แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิผลการสอนของบุคลากรที่ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9 และเอกสารหมายเลข 

7.1.1.7 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 1/2557 วาระที ่4.5 
ปรบัปรงุหลกัสตูร วศ.ม. และวท.ม. 
เทคโนโลยพีลงังาน 
 
7.1.1.8 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 8/2556 วาระที ่4.11 
แนวทางการสอบวดัคุณสมบตันิกัศกึษา
ปรญิญาเอกของคณะพลงังานฯ 
 
7.1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 10/2556 วาระที ่4.7 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 
7.1.1.10 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 11/2556 วาระที ่4.1 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ศาสตราจารยไ์ดร้บัเงนิเดอืนขัน้สงู 
 
7.1.1.11 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ วาระพเิศษ พจิารณาผล
สอบ ภาคการศกึษาที ่2/2556 วนัองัคาร
ที ่3 มถุินายน พ.ศ. 2557 
 
7.1.1.12 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที่ 10/2556 วาระที ่
5.10-5.11 แบบเสนอโครงการการ
ศกึษาวจิยัและวทิยานิพนธร์ะดบั
บณัฑติศกึษา 
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7.1.1.10) แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ  Qualifying 
Examination (เอกสารหมายเลข 7.1.1.16) และมีการ
ประเมนิตนเองตามแบบทีใ่หป้ระเมนิล่วงหน้า รวมทัง้มผีล
การประเมนิ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.17 และ เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.18) 
 

7.1.1.13 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่10/2556 วาระที ่4.2 
เรือ่งอนุมตักิารตพีมิพผ์ลงานวจิยัใน
วารสารวชิาการนานาชาต ิเพื่อขอส าเรจ็
การศกึษา 
 
7.1.1.14 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่2/2557 วาระที ่5.1 
เรือ่งการขอปรบัปรงุหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
  
7.1.1.15 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่4/2557 วาระที ่4.7 
เรือ่งการปรบัแกไ้ขหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน/
การจดัการฯ/วสัดุ/สิง่แวดลอ้ม/อุณหภาพ 
ฉบบัปี พ.ศ.2554 
 
7.1.1.16 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่4/2557 วาระที ่4.2 
เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 
Qualifying Examination 
 
7.1.1.17 แบบประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการประจ าคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี 
 
7.1.1.18 ผลการประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
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2      ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ และได้ก าหนดทศิทาง แผนการ
ด าเนินงานรวมทัง้มกีารถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับ
ตัง้แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคคลากรในคณะฯ และ
กรรมการประจ าคณะ มกีารจดัท าแผนกลยุทธใ์นการพฒันา
คณะฯ ในด้านต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2 และ 
7.1.1.4) ผู้บริหารได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่ เ ป็น
ฐานขอ้มลูมาใชใ้นการปฏบิตักิาร พฒันาคณะฯ รวมทัง้การ
ติดตามและประเมินผล เช่นระบบบัญชี 3 มิติ ทางด้าน
แผนงาน กองทุน และหน่วยงาน (Axapta), ระบบวเิคราะห์
ค่าเล่าเรยีน(Tuition Fee Analysis), ฐานข้อมูลแหล่ง
รวบรวมสารสนเทศ (KISS) (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1)  
     นอกจากนี้  ในการประชุมคณะกรรมการคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและ
ภายนอกไดร้่วมระดมสมองใหค้วามคดิเหน็เรื่องการบรหิาร
และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อันน าไปสู่ แผนงาน 
กฎระ เบียบ ต่ าง  ๆ  เพื่ อ ให้ เ กิดก ารบริหา รอย่ า งมี
ประสทิธภิาพ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5)  

7.1.1.2 วสิยัทศัน์และแผนกลยทุธข์อง
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุที่
รายงานในแผนกลยทุธม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11 
(พ.ศ.2555-2559) 
 

7.1.1.4 ภาพถ่ายการจดัประชุมสมัมนา
ประจ าปี คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ ประจ าปี 2556 พรอ้มภาพข่าว ณ 
โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรงุเทพฯ 
 
7.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่9/2556 วาระระดม
สมอง เรือ่ง เกณฑภ์าระงานทีป่รกึษา
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 
7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอ้มลูทีใ่ช้ 
ในการบรหิาร – Axapta, TFA, KISS 

3             ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามทีม่อบหมายรวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของคณะไปยงับุคลากรในคณะ เช่น  

- มกีารประชุมผูบ้รหิารคณะเป็นประจ าทุกครึง่เช้า
วันอังคาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) เพื่อติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

- มกีารตดิตามการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตาม
แผน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2 และ เอกสารหมายเลข
7.1.3.3) และส่ง e-mail แจง้ให้บุคลากรดูคะแนนผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของตน ในระบบ my evaluation 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.4)   

- มกีารสื่อสารไปยงับุคลากรของคณะฯ หลาย
ช่องทาง เช่น ผ่านการประชุมระดมสมองประจ าปี (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.4) และรายงานผลการด าเนินงานของ

7.1.1.4 ภาพถ่ายการจดัประชุมสมัมนา
ประจ าปี คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ ประจ าปี 2556 พรอ้มภาพข่าว ณ 
โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรงุเทพฯ  
 
7.1.3.1 รายงานสรปุการประชุมประสาน
บรหิารของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ (ตวัอยา่ง วนัองัคารที ่3 กนัยายน
2556) 
 
7.1.3.2 ก าหนดการจดัท าแบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานเพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้
ที ่2 วนัที ่1 ตุลาคม 2556  
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คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) 
 

7.1.3.3 ก าหนดการจดัท าแบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานเพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้
ที ่1 วนัที ่1 เมษายน 2557 
 
7.1.3.4  e-mail แจง้เขา้ดผูลการประเมนิ
การปฏบิตังิานของขา้ราชการและ
พนกังานกลุ่มวชิาการ 
 
7.1.3.5 เอกสารสมัมนาคณะพลงังานฯ
ประจ าปี 2556 

4             ผู้บรหิารสนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการ โดยได้ให้อ านาจในการตดัสนิใจตามความ
เหมาะสม ผูบ้รหิารรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาคณะฯ และการปรบัปรุงระบบการปฏบิตัิงานอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุมระดมสมอง
ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) คณะฯไดเ้ปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกคนในคณะมีส่วนรวมในการเสนอความ
คิดเห็น โดยให้เป็นคณะท างานในแต่ละด้านตามความ
สมคัรใจ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1)    และผูบ้รหิารไดใ้ห้
บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัต ิ
คุณลักษณะ และภารกิจที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะ
พลงังานฯ ในการสรรหาคณบดคีณะพลงังานสิง่แวดล้อม
และวสัดุ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.2) 
 
 

7.1.1.4 ภาพถ่ายการจดัประชุมสมัมนา
ประจ าปี คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ ประจ าปี 2556 พรอ้มภาพข่าว ณ 
โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรงุเทพฯ 

 
7.1.4.1 ค าสัง่คณะฯ เรือ่งแต่งตัง้
คณะท างานจดัท ารายงานประเมนิตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมนิปี 2556)  

 
7.1.4.2 บนัทกึขอ้ความเรือ่ง เสนอ
ขอ้คดิเหน็ คุณสมบตั ิคุณลกัษณะ และ
ภารกจิทีพ่งึประสงคข์องคณบดคีณะ
พลงังานฯ 

5           ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่ ง เสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศกัยภาพ โดยผู้บรหิารได้มกีารเชญิบุคลากร
ของคณะทุกระดบัมารวมเป็นคณะท างานในด้านต่างๆ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการถ่ายทอดและเรยีนรู้ประสบการณ์ท างาน
จากเพื่อร่วมงาน และพฒันาความสามารถในการท างาน 
การคดิวเิคราะห์ การแสดงความคดิเห็น ผ่านกระบวนการ
ท างานร่วมกัน นอกจากจะได้การถ่ายทอดความรู้และ

7.1.4.1 ค าสัง่คณะฯ เรือ่งแต่งตัง้
คณะท างานจดัท ารายงานประเมนิตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมนิปี 2556) 
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ประสบการณ์การท างานแล้ว ยงัเป็นส่งเสรมิความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างบุคลากร ท าให้เกิดความเข้าใจและเหน็ใจกนั 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพฒันาคณะฯ ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 

6           ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดย
ค านึงถงึหลกัดงัต่อไปนี้  

- หลกัประสิทธิผล ผู้บรหิารคณะฯ ได้มกีาร
ควบคุม ติดตามผลการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป
ตามแผนปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บังบประมาณ โดยมกีารประชุม
ประสานบริหารเป็นประจ าในเช้าวันอังคาร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.1) มกีารรายงานสถานภาพรายจ่ายเงนิ
งบประมาณประจ าทุกเดอืน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) เพื่อ
ควบคุมและติดตามให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสทิธผิล  

- หลักประสิทธิภาพ การบริหารงานของ
คณะฯได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานเพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานและท าการใช้เวลาและแรงงานได้
อย่างเกดิประโยชน์สูงสุด (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) และมี
การตดิต่อสื่อสารและจดัเวยีนเอกสารทาง internet/intranet 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.2) 

- หลักการตอบสนอง  เช่น การเลื่อนขัน้
เงนิเดือนผู้บรหิารสามารถด าเนินได้ภายในก าหนด ท าให้
บุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมคีวามมัน่ใจ
ได้ว่าจะได้รบัเงนิเดอืนตรงตามเวลา  ผู้บรหิารได้จดัท าแผน
ก าหนดการเลื่อนเงนิเดอืนที่ชดัเจน และได้มกีารก ากบัให้มี
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน โดยได้มีการก าหนดการ
จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และการเลื่อนเงนิเดอืน  รวมทัง้มกีารแจ้งผล
ประเมนิการปฏบิตังิานใหบุ้คลากรรบัทราบก่อนและมกี าหนด
ระยะเวลาใหม้กีารทกัทว้งผลประเมนิไดก่้อนน าผลประเมนิไป
พจิารณาขึน้เงนิเดอืน นอกจากนี้ไดม้กีารก าหนดแนวปฏบิตัิ

7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอ้มลูทีใ่ช้ 
ในการบรหิาร – Axapta, TFA, KISS 
 
7.1.3.1 รายงานสรปุการประชุมประสาน
บรหิารของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ (ตวัอยา่ง วนัองัคารที ่3 กนัยายน
2556)  
 
7.1.3.3 ก าหนดการจดัท าแบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานเพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้
ที ่2 วนัที ่1 ตุลาคม 2556 
 
7.1.3.5  e-mail แจง้เขา้ดผูลการประเมนิ
การปฏบิตังิานของขา้ราชการและ
พนกังานกลุ่มวชิาการ 
 
7.1.4.1 ค าสัง่คณะฯ เรือ่งแต่งตัง้
คณะท างานจดัท ารายงานประเมนิตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมนิปี 2556) 
 
7.1.6.1 รายงานสถานภาพรายจา่ยเงนิ
งบประมาณประจ าเดอืน (ตวัอยา่งเดอืน
กนัยายน 2556)  
 
7.1.6.2 ตวัอยา่งการจดัเวยีนเอกสารทาง 
internet 
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ส าหรบัผูด้ าเนินการล่าชา้ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3 และ 
7.1.3.5 และเอกสารหมายเลข 7.1.6.3)  

- หลักภาระรบัผิดชอบ ผู้บริหารได้มีการ
แสดงความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น ตามแผนก าหนดการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนของบุคลากรในคณะฯ ถ้าผูบ้รหิารไม่สามารถปฏบิตัิ
ได้ตามแผนแล้วส่งผลการเลื่อนเงนิเดอืนให้มหาวทิยาลยัไม่
ทันตามก าหนด คณบดีเสนอให้ตนเองได้ร ับการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนในวงเงนิ 0.5 ของเปอร์เซนต์ที่มหาวิทยาลยัใช้ใน
การก าหนดกรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครัง้ 
เช่นเดียวกับแนวปฏิบตัิที่ใช้กับบุคลากรในคณะฯ ที่ส่งผล
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนล่าช้า 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.3) 

-  หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารมีความ
โปร่งใสในการปฏบิตั ิมกีระบวนการที่เปิดเผยตรงไปตรงมา
สามารถทกัท้วงและซกัถามได้ เช่น ในการประเมนิเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรในคณะฯได้ด าเนินการเสร็จแล้ว คณะฯจะแจ้งให้
บุคลากรทีถู่กประเมนิเขา้ไปดูผลการประเมนิได ้และสามารถ
ทกัท้วงหรอืสอบถามขอ้สงสยัในผลประเมนิได้หากพบว่าไม่
เป็นธรรม ก่อนที่จะน าผลคะแนนดังกล่าวมาใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  (เอกสารหมายเลข 7.1.3.4) 
นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณและการใชจ้่ายเงนิคณะฯ มี
การแจง้รายงานสถานภาพการใชจ้่ายเงนิงบประมาณประจ าปี
ทุกเดือน เพื่อให้ร ับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) 

- หลักการกระจายอ านาจ คณบดีได้ให้
อ านาจการตดัสนิใจ ดา้นทรพัยากร และภารกจิในการบรหิาร
สายวชิา หลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน แก่ประธานสาย
วชิา และในส่วนงานบรหิารส่วนกลางของคณะฯ ได้มอบให้
หวัหน้าหน่วยงานในส านักงานคณบดเีป็นผูบ้รหิาร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.4)   

 

7.1.6.3 ขอ้ก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัการ
เลื่อนเงนิเดอืนบุคลากรทีส่่งผลการ
ปฏบิตังิานล่าชา้ 
 
7.1.6.4 โครงสรา้งบรหิารงานของคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 
7.1.6.5 รายงานการประชุมครัง้ที ่2/2557 
วาระที ่1.1 ผลการพจิารณาการให้
ทุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ระดบั
ปรญิญาโท) ทุนแรกเขา้ ทุนจา้งงาน คณะ
พลงังานฯ ประจ าภาคการศกึษาที ่
1/2556  
 
7.1.6.6 รายงานการประชุมครัง้ที ่8/2556 
วาระที ่4.10 ขอยกเลกิสญัญารบัทุนแรก
เขา้ 
 
7.1.6.7 ตวัอยา่งใบลงรายมอืชื่อของ 
ขา้ราชการและพนกังานทุกระดบั รวมทัง้
ลกูจา้งของคณะพลงังาน 
 
7.1.6.8 ตวัอยา่งใบลาปฏบิตังิานนอก ลา
กจิ ลาปว่ย ลาพกัผ่อน ของผูบ้รหิาร
คณะฯ  
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- หลกันิติธรรม ผูบ้รหิารคณะฯ ไดใ้ชอ้ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัในการบรหิารงานอย่าง
เป็นธรรมไม่เลือกปฏบิตัิ และค านึงถึงสทิธิเสรภีาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเช่น คณะฯได้พิจารณาผลการศึกษาของ
นักศึกษาผู้ที่ ได้ร ับทุนของคณะฯ เป็นประจ าทุกภาค
การศกึษาว่าผลการศกึษาเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคบัของผู้ที่
ได้รบัทุนหรอื ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ให้ระงบัการให้ทุน 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.5 และ 7.1.6.6 ) การลงเวลามา
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ทุกคนรวมทัง้ผู้บริหาร
จะต้องลงเวลามาปฏบิตังิาน ณ.สถานที่และในแฟ้มเดยีวกนั
ตามช่วงเวลาที่ เลือกมาปฏิบัติงาน ทัง้นี้ ต้องไม่ขัดต่อ
ภาระหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน(เอกสารหมายเลข 7.1.6.7) 
และในการปฏบิตัิงานนอกสถานที่ การขอลากิจ ลาป่วย ลา
พกัผ่อน ของบุคลากรทุกคนในคณะฯ รวมทัง้ผูบ้รหิารจะต้อง
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั (เอกสารหมายเลข 7.1.6.8) 

- หลักความเสมอภาค บุคลากรในคณะ
ได้รบัการปฏบิตัทิี่เท่าเทยีมไม่มกีารแบ่งแยก เช่น บุคลากร
ในคณะทุกคนทุก ต าแหน่ง ทุกเพศทุกวยั ได้รบัเชญิให้เข้า
ร่วมเป็นคณะท างานระดมสมองเพื่อพฒันาคณะฯ และได้ให้
สิทธิในการเลือกเป็นคณะฯท างานในแต่ละกลุ่มตามความ
สมคัรใจ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 

- มุ่งเน้นฉันทามติ ในการหาขอ้ตกลงทัว่ไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผู้บริหารคณะฯ 
ผู้บรหิารคณะฯ ได้สอบถามข้อคดิเหน็เพื่อให้ได้ฉันทามตใิน
การน าไปก าหนดเป็นขอ้ปฏบิตัขิองกลุ่มบุคคลทีม่สี่วนไดส้่วน
เสียที่จะได้ร ับผลกระทบโดยตรง เช่น ในการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนของบุคลาการในคณะฯ มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหม้ี
การตัดเกรดซึ่งจะต้องน าผลงานของบุคลากรทุกคนมา
พจิารณาร่วมกนั ดงันัน้หากผู้ใดส่งผลการปฏบิตังิานล่าช้าก็
จะส่งผลให้ผู้อื่นได้รบัการเลื่อนเงนิเดือนช้าไปหมด ดงันัน้
ผูบ้รหิารคณะฯ จงึไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่ส่ งผลการปฏิบัติงานล่าช้า   
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.3)   
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7           มกีลไกการประเมนิผลการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
คณะ และผูบ้รหิารคณะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการ
บรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม โดยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจะ
เป็นผูป้ระเมนิการบรหิารงานของคณบด ีซึง่จะพจิารณาจาก
ผลการด าเนินงานของคณะฯโดยใหค้ณบดรีายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะฯ ต่ออธกิารบดแีละทมีผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยั เช่น รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ 
2556 (เอกสารหมายเลข 7.1.7.1) และผูบ้รหิารคณะไดน้ า
ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการบรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม 
เช่น ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัไดใ้หข้อ้คดิเหน็ดา้นคุณภาพ
งานวจิยั รวมทัง้อยากทราบทศิทางงานวจิยัและปญัหา
อุปสรรคในการท างานวจิยัของกลุ่มวจิยัต่างๆ และอยากมา
เยีย่มชมกลุ่มวจิยั ซึง่คณบดไีดเ้ชญิกลุ่มวจิยัต่างๆ ของคณะ
พลงังานมาประชุมเพื่อใหก้ลุ่มวจิยัเตรยีมน าเสนอขอ้มลูใน
ประเดน็ต่างๆ ดงันี้ ชื่อกลุ่มวจิยั/หอ้งปฏบิตักิารวจิยั  สมาชกิ
ของกลุ่ม ทศิทางงานวจิยั แผนและเป้าหมายของกลุ่ม/
หอ้งปฏบิตักิาร แหล่งทุนวจิยัทีส่นบัสนุน  เครือ่งมอื/อุปกรณ์
วจิยัของกลุ่มวจิยั ผลงานวจิยัของกลุ่ม และจดุแขง็ของกลุ่ม/
หอ้งปฏบิตักิาร (เอกสารหมายเลขที ่7.1.7.2)  และไดม้ี
ก าหนดการด าเนินงานการก าหนดทศิทางงานวจิยัของคณะ
พลงังานฯ โดยไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมารว่มให้
ขอ้คดิเหน็ในการก าหนดทศิทางงานวจิยัของคณะฯ รวมทัง้
การจดัระดมสมองในประชุมประจ าปีของบุคลากรคณะ
พลงังาน (เอกสารหมายเลขที ่7.1.7.3  และเอกสารหมายเลข
ที ่7.1.7.4) และคณะพลงังานฯ ยงัคงหาแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพบณัฑติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่
มหาวทิยาลยัไดใ้หไ้วโ้ดยในปีนี้คณะพลงังานฯ ไดก้ าหนด
แนวทางการสอบวดัคุณสมบตันิกัศกึษาปรญิญาเอกของ 
คณะพลงังานฯ เพื่อใหส้ะทอ้นถงึการวดัคุณสมบตัขิอง
นกัศกึษามากขึน้ และใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.8) 

7.1.1.8 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครัง้ที ่8/2556 วาระที ่4.11 
แนวทางการสอบวดัคุณสมบตันิกัศกึษา
ปรญิญาเอกของคณะพลงังานฯ 
 
7.1.7.1 รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะฯ ปี 2556 
 
7.1.7.2  บนัทกึรายงานการประชุมเตรยีม
ความพรอ้มการเยีย่มชมและเตรยีมขอ้มลู
ของกลุ่มวจิยัคณะพลงังานฯ 
 
7.1.7.3  ก าหนดการด าเนินการก าหนด
ทศิทางงานวจิยัของคณะพลงังานฯ และ
การประชุมประจ าปี 
 
7.1.7.4 แผนภาพ mind map เพื่อเตรยีม
ขอ้มลูการจดัท า roadmap ของคณะ
พลงังานฯ 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้: 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  การพฒันาคณะสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์อง

คณะอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั

อยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
3. มีการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏบิตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด  

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียู่ในตวับุคคลและแหล่งเรยีนรู ้ 
อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏบิตัทิี่ดมีาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรูท้ี่ไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)    
ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินงาน 5 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้ 
ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1           คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุไดม้กีารแต่งตัง้คณะท างาน
การจดัการความรู้ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) และมกีารก าหนด
ประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบั
แผนกลยุทธข์องคณะพลงังานฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2) โดยมี
เป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ พฒันาคุณภาพบณัฑติและการเรยีน
การสอน ผลิตงานวิจยัที่มคีุณภาพในระดบันานาชาติและสอดรบั
ความต้องการของประเทศ และด้านการบรหิารจดัการคณะฯให้มี
คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ โดยในการก าหนดประเด็นความรู้ได้

7.2.1.1 ค าสัง่คณะฯ เรือ่ง แต่งตัง้
คณะท างานการจดัการความรู ้
(KM)  
 
7.2.1.2  เอกสารแผนกลยทุธข์อง
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ
ฉบบัที1่1 (2555-2559) (ใช้
เอกสารเดยีวกบั 7.1.1.2) 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
พจิารณาจากเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เช่น 1. การผลติ
บณัฑติทีม่คีุณภาพ 2. การเสรมิสรา้งศกัยภาพใหน้ักศกึษา 3. การ
ส่งเสรมิการสรา้งและเผยแพร่ผลงานวจิยั 4. การส่งเสรมิการบรหิาร 
เพื่อให้เกิดการท างานที่คล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานการจดัการความรูข้องคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 
7.2.1.3) ได้น าเสนอในการประชุมประสานบรหิารวนัที่ 3 กนัยายน 
2556 (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4 )         

7.2.1.3 เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน KM ของคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
2556-2557 
 
7.2.1.4 รายงานการประชุม
ประสานบรหิารของคณะฯ  
วนัที ่3 กนัยายน 2556 

2          คณะฯ ได้มกีารก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรูแ้ละทกัษะ  ส าหรบัดา้นพฒันาคุณภาพบณัฑติ กลุ่มเป้าหมาย
หลกัได้แก่ นักศึกษา และคณาจารย์  ด้านงานวิจยั กลุ่มเป้าหมาย
หลัก ได้แก่ คณาจารย์ และนักวิจ ัย ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ 
บุคลากรทุกระดบัในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.3) 
         ตวัอย่างของการก าหนดบุคลากรเป้าหมายและกิจกรรมเช่น 
การจดัการความรูใ้นการพฒันาทกัษะดา้นการเขยีนบทความวจิยัเพื่อ
น าผลงานวทิยานิพนธ์ ซึ่งได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  
       การจดัพฒันาบุคคลกรดา้นการเรยีนการสอน เช่น คณะฯ ไดจ้ดั
ประชุมคณาจารยแ์ละนักวจิยัเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารสอนแบบเชงิ
รุกหรอื การสอนแบบ Active learning และการวดัผลประเมนิผลการ
เรยีนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในรายวิชาต่างๆ 
นอกเหนือจากวชิาวทิยานิพนธ์และสมัมนา และบทบาทของอาจารย์
ผู้สอนจะเสมอืนเป็นผู้แนะน าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด และ
พฒันาทกัษะต่างๆ ทัง้การท างานเป็นทีม และทกัษะการสื่อสารได้
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวจิยั (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.2)        

7.2.1.3 เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน KM ของคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
2556-2557 
 
7.2.2.1 ภาพข่าวการจดัโครงการ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีน
รายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์ประจ าปีการศกึษา 
2556 
 
7.2.2.2 ภาพการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารสอน
แบบเชงิรกุ คณะพลงังานฯ 
 
 
 
 

3      คณะฯ มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของ
ผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีาม
ประเด็นความรูท้ี่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด เช่น 
         คณะพลงังานฯ ไดจ้ดัใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารสอนแบบ 
Active learning (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1 และเอกสารหมายเลข 
7.2.3.2) 

7.2.2.1 ภาพการจดัโครงการ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีน
รายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์ประจ าปีการศกึษา 
2556 
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
         กลุ่มวิจ ัยแต่ละกลุ่มได้มีการจัดประชุมเ ป็นประจ าเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจยั ทัง้ด้านเทคนิคและการบริหาร
งานวิจยัเพื่อได้แนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ตดิตามความก้าวหน้าของกลุ่มวจิยั เช่น กลุ่มวจิยั P-PROF (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.3) 
          การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยั 
และวทิยานิพนธใ์หก้บันักศกึษา ป.โท และป.เอกซึ่งไดม้กีารรวมรวบ
ขอ้ผดิพลาดที่คณะกรรมการตรวจรูปเล่มวทิยานิพนธ์ พบบ่อยมาให้
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูผ้่านการอบรม (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) 
        คณะพลงังานฯ ไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “APEC Policy 
Workshop  for Energy Efficient Building Envelopes and Training 
Workshop for Window Thermal Performance Testing and 
Rating โดยผูแ้ทนจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ( UNDP) 
ได้ให้ความรูเ้กี่ยวกบัความส าคญัของการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน
ของอาคาร นอกจากนี้ผู้บรรยายจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก 
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) เช่น สหรฐัอเมรกิา ,
เมก็ซโิก,นิวซแีลนด,์จนี,ไทย,สงิคโ์ปร,์เกาหล,ีออสเตรเลยี,รสัเซยี และ
ฮ่องกง ได้น าเสนอนโยบายของการท าเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
หน้าต่างและการสนับสนุนของรฐับาล พร้อมกับมกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูป้ระสบการณ์ของประเทศต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.2.2.4) 
            
           ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ หวัหน้าโครงการ "การพฒันา
ฐานข้อมูลดชันีการอ้างอิงวารสารส าหรบัประเทศในกลุ่มอาเซียน" 
(ACI)ได้ร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักพิมพ ์
Elsevier ได้จดั "การประชุมเพื่อสรา้งเครอืข่ายการพฒันาคุณภาพ
วารสารวชิาการไทยครัง้ที่ 8" (8th TCI Symposium on Thai 
Scholarly Journals)  เมื่อวนัศุกรท์ี่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ หอ้ง 
Grand ballroom ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จรูี ่ปารค์, ราชปรารภ, กรงุเทพฯ 
ผู้เข้าร่วมในการประชุมครัง้นี้ประกอบด้วยบรรณาธิการและกอง
บรรณาธกิารวารสารวชิาการจากทัว่ประเทศ  โดยในการประชุมได้มี
การบรรยายพเิศษหวัขอ้ต่างๆ ของหวัหน้าศูนย์ TCI และนักวจิยั, 
ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนัคลงัสมองของชาติ, ผู้แทนจากส านักพมิพ ์

7.2.3.1 ภาพการประชุม การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารสอนแบบ 
Active learning คณะพลงังานฯ 
 
7.2.3.2 ภาพการประชุมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเรยีนรู้
แบบเชงิรกุและการวดัผล
ประเมนิผลการเรยีนรู ้
 
7.2.3.3 ภาพการประชุมกลุ่มวจิยั
การผลติและขึน้รปูพอลเิมอร ์( P-
PROF) ประจ าเดอืนมถุินายน 
 
7.2.3.4 ภาพข่าวคณะพลงังานฯ 
จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร APEC 
Policy Workshop  for Energy 
Efficient Building Envelopes 
and Training Workshop for 
Window Thermal Performance 
Testing and Rating 
 
7.2.3.5  ภาพการจดัประชุมเพื่อ
สรา้งเครอืข่ายการพฒันา
คุณภาพวารสารวชิาการไทยครัง้
ที ่8" โรงแรมเซน็จรูี ่ปารค์      
30 พฤษภาคม 2557 
 
7.2.3.6 บนัทกึขอ้ความสรุป
จ านวนชัว่โมงและขอบคุณที ่ดร.
นภฉตัร ธารลีาภ ไดใ้หค้ าปรกึษา
การจดัระบบการท างานของงาน
อาคารคณะฯ 
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
Elsevier และผูแ้ทนจากส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอข้อคดิเห็น
ของผูเ้ขา้รว่มประชุม  (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5)  
           การจดัการความรู้ด้านบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิจยัของ
คณาจารย ์นักวจิยัและวทิยานิพนธ์ของนักศกึษาของคณะพลงังานฯ 
กลุ่มงานบรหิารและคลงัได้เรยีนเชญิ ดร.นภฉัตร ธารลีาภ อาจารย์
ประจ าของคณะพลงังานฯ มาถ่ายทอดประสบการณ์การด้านที่ได้
ศกึษาในประเทศองักฤษและเยอรมนั ให้แก่ช่างเทคนิคและหวัหน้า
กลุ่มงานบริหารและคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จดัการงานอาคารของคณะฯ เพื่อพฒันาศักยภาพของช่างเทคนิค 
และจดัระบบพฒันาโรงประลองเพื่อใหส้ามารถสนับสนุนงานวจิยัของ
คณะพลงังานฯได้อย่างปลอดภยั รวมไปถึงขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
รายงานการปฏบิตังิาน (เอกสารหมายเลข 7.2.3.6 ) 
 

4           คณะฯ มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ ัง้ที่มอียู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและ
จดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยมกีารก าหนดผู้รบัผดิชอบ รวบรวมและ
จัด เก็บ  และ เผยแพร่ออกมาเ ป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit 
knowledge) เช่น 
           ศ.ดร.สมชาต ิโสภณรณฤทธิ ์ได้น าประเดน็ความรูท้ี่ได้จาก
งานวจิยัมาจดัท าเป็นคู่มอืเพื่อเป็นแนวปฏบิตัทิี่ด ีเช่น คู่มอืการแปร
รปูกลว้ยอบกรอบดว้ยเทคนิคพฟัฟิง  คู่มอืการผลติขา้วกลอ้งสุขภาพ  
คู่มอืการผลติขา้วกล้องงอกคุณภาพสูง (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) 
และได้มีการจัดเก็บในรูปเอกสาร และเผยแพร่ไว้ในกล่องหน้า
หอ้งปฏบิตักิารกลุ่มวจิยัอบแหง้ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 1 อาคาร 12 ชัน้
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) 
          ศ.ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ ได้น าประเด็นความรู้และ
ประสบการณ์จากการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการประเมนิผลโครงการภายใต้แผนอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน มาจดัรวบรวมเขยีนเป็นหนังสอืสรุปผลการเยีย่ม
ชม เพื่อให้ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และได้พมิพ์เผยแพร่โดย
กระทรวงพลงังาน (เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) รวมทัง้ได้น ามาแจก
อาจารยใ์นภาควชิาและไวใ้นหอ้งเอกสารสารวชิา  

7.2.2.1 ภาพการจดัโครงการ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีน
รายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์ประจ าปีการศกึษา 
2556 
 
7.2.4.1 ภาพถ่ายคู่มอืการแปรรปู
กลว้ยอบกรอบดว้ยเทคนิคพฟัฟิง 
คู่มอืการผลติขา้วกลอ้งสุขภาพ  
คู่มอืการผลติขา้วกลอ้งงอก
คุณภาพสงู  
 
7.2.4.2 ภาพถ่ายกล่องใส่คู่มอืฯ 
ทีเ่ผยแพรห่น้าหอ้งปฏบิตักิาร
กลุ่มวจิยัเทคโนโลยกีารอบแหง้ 
 
7.2.4.3 ภาพถ่ายหนงัสอืสรุปผล
การเยีย่มชมโครงการดา้น
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
          ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ และคณะฯ ศาสตราจารยค์ณะ
พลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ ไดถ่้ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่อง 
แนวทางการเลอืกวารสารนานาชาตทิี่สามารถใช้ตีพมิพ์ผลงานวจิยั
เพื่อขอส าเรจ็การศกึษาระดบั ป.เอก  ได้มกีารจดัเก็บในรูปแบบของ
ไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์และไดม้กีารจดัเผยแพร่ความรูใ้น website ของ
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.4)  
          คณะฯ  ได้มีก ารรวมรวบข้อผิดพลาดจากการ เขียน
วทิยานิพนธ์และรายงานการศกึษาวจิยั ที่กลุ่มวจิยั P-PROF คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ พบบ่อยมาจดัท าเป็นเอกสารขอ้แนะน า
การท าวจิยัส าหรบันกัศกึษา (เอกสารหมายเลข 7.2.4.5) และเผยแพร่
ใน website www.kmutt.ac.th/p-prof/ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.6)   
และคณะฯได้จดัท าเป็นรูปเล่ม(เอกสารหมายเลข 7.2.4.7) โดยได้
เผยแพร่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.1)   
         

พลงังานในประเทศไทย 
 
7.2.4.4 ภาพหน้า website ของ
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ
เผยแพรค่วามรูเ้รือ่ง แนวทางการ
เลอืกวารสารนานาชาตทิีส่ามารถ
ใชต้พีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอ
ส าเรจ็การศกึษาระดบั ป.เอก 
 
7.2.4.5 เอกสารรวบรวม
ประสบการณ์ทีพ่บขอ้ผดิพลาด
จากการเขยีนรายงานการวจิยั
และวทิยานิพนธ ์
 
7.2.4.6 หน้า website ทีเ่ผยแพร่
และสามารถ download เอกสาร
การรวมรวบขอ้ผดิพลาดทีพ่บ
บ่อยจากการเขยีนวทิยานิพนธ ์ที่
จดัท าโดยกลุ่มวจิยั P-PROF 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 
7.2.4.7 หน้าปกเล่มขอ้แนะน า
การท าวจิยัส าหรบันกัศกึษา คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  

5           ได้มกีารน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษา
ปจัจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ เช่น 
         คณะฯได้จดัการเรยีนรู้จากข้อผดิพลาดในการเขยีนรายงาน
การศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ ” ในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิารการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยั และวทิยานิพนธ์ซึ่งได้มี
การรวมรวบข้อผดิพลาดโดยกลุ่มวจิยั P-PROF ที่พบบ่อย มาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

7.2.2.1 ภาพการจดัโครงการ
เสรมิความรูด้า้นการเขยีน
รายงานการศกึษาวจิยัและ
วทิยานิพนธ ์ประจ าปีการศกึษา 
2556 
 
7.2.3.5  ภาพการจดัประชุมเพื่อ
สรา้งเครอืข่ายการพฒันา
คุณภาพวารสารวชิาการไทยครัง้
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.5 และเอกสารหมายเลข 7.2.2.1) 
         คณะฯ ได้มกีารน าประสบการณ์จากการถ่ายทอดความรูผ้่าน
การประชุมวารสารวชิาการของไทยโดยได้น าเอาประเดน็ระดมสมอง
และประสบการณ์จากการตพีมิพเ์ผยแพร่มาพฒันาการจดัการความรู ้
ดา้นวารสารวชิาการไทยเพื่อพฒันาการจดัท าฐานขอ้มลูส าหรบัสบืคน้
ขอ้มลูการตพีมิพผ์ลงานวจิยัและขอ้มลูการอ้างองิของวารสารวชิาการ
ไทย รวมทัง้รายงานค่าดชันีชี้วดัคุณภาพวารสารวชิาการไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวจิยัในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัและ
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5)  
        คณะได้มกีารจดัการความรูด้้านบรหิารเพื่อสนับสนุนงานวจิยั
ของคณาจารย์ นักวิจ ัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาของคณะฯ 
ตามที่กลุ่มงานบรหิารและคลงัได้เรยีนเชญิ ดร.นภฉัตร ธารลีาภ มา
ถ่ายทอดประสบการณ์การด้านจดัการโรงประลองและบทบาทของ
ช่างเทคนิคของสถาบนัวจิยั Max-Planck Institute for Iron 
Research ประเทศเยอรมนัและ University of Birmingham ประเทศ
องักฤษ ใหแ้ก่ ช่างเทคนิคของคณะฯ ดงัทีไ่ดก้ล่าวรายละเอยีดมาแลว้
ในขอ้ที ่4 จากนัน้เจา้หน้าทีไ่ดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจาก ดร.
นภฉัตร มาหาแนวทางและร่วมระดมความคิดในการปรับปรุง
แบบฟอรม์ต่างๆ ส าหรบัประยุกต์ใชใ้นการจดัท าระบบการบรหิารโรง
ประลองแบบใหม่ โดยยังคงมี ดร.นภฉัตร มาร่วมพัฒนาและให้
ค าปรกึษาเป็นประจ าทุกสปัดาห ์(เอกสารหมายเลข 7.2.3.6) ตวัอย่าง
แบบฟอรม์สัง่งานและประเมนิความเสีย่ง (เอกสารหมายเลข 7.2.5.1) 
และตัวอย่างการจัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
ยานพาหนะของคณะพลงังานฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.5.2)  
 

ที ่8" โรงแรมเซน็จรูี ่ปารค์      
30 พฤษภาคม 2557 
 
7.2.3.6 บนัทกึขอ้ความสรุป
จ านวนชัว่โมงและขอบคุณที ่ดร.
นภฉตัร ธารลีาภ ไดใ้หค้ าปรกึษา
การจดัระบบการท างานของงาน
อาคารคณะฯ 
 
7.2.4.5 เอกสารรวบรวม
ประสบการณ์ทีพ่บขอ้ผดิพลาด
จากการเขยีนรายงานการวจิยั
และวทิยานิพนธ ์ 
 
7.2.5.1 แบบฟอรม์สัง่งานและ
ประเมนิความเสีย่ง 
 
7.2.5.2 การจดัท าขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานการใหบ้รกิาร
ยานพาหนะของคณะพลงังานฯ 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้: 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารตดัสินใจ  
                                              (คณะไม่ต้องท าใช้ผลการประเมินระดบัสถาบนั) 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 
ผลการด าเนินงาน: 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:  
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   (ข้อท่ี 1-4 สามารถใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้) 

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทน
ที่รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน (ให้คะแนนพื้นฐานขอ้นี้โดย
อตัโนมตั)ิ 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างน้อย 3 ดา้น ตามบรบิท
ของคณะ ตวัอยา่งเช่น (ใหค้ะแนนพืน้ฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั)ิ 

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร สถานที)่                  
- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธ์ของคณะ 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏบิตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลกัสูตร การ

 บรหิารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  

 อาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ในขอ้ 2 (ใหค้ะแนนพืน้ฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั)ิ 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มรีะดบัความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน (ให้คะแนน
พืน้ฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตั)ิ 

5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรบัแผน
หรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป 
 
หมายเหต ุ    :  

1. การให้คะแนนพื้นฐานขอ้นี้โดยอตัโนมตัิของเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1-4 จะพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานทีก่องแผนงานเป็นผูร้วบรวมขอ้มลู (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. คะแนนการประเมนิจะเท่ากบั 0 หากพบว่าเกดิเหตุรา้ยแรงขึน้ภายในคณะในรอบปีการประเมนิที่
ส่งผลกระทบต่อชวีติและความปลอดภยัของนกัศกึษา คณาจารย์ บุคลากร หรอืต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอื
ความมัน่คงทางการเงนิของคณะ อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม หรอืจดัการกับ
ความเสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบทีช่ดัเจน 

ตวัอยา่งความเสีย่งรา้ยแรงทีใ่หผ้ลประเมนิเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น 
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1. มกีารเสยีชวีติและถูกท าร้ายร่างกายหรอืจติใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในคณะ ทัง้ ๆ ที่อยู่ในวสิัยทีค่ณะสามารถป้องกนัหรอืลดผลกระทบในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้ แต่ไม่พบ
แผนการจดัการความเสีย่งหรอืไมพ่บความพยายามของคณะในการระงบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

2. คณะหรอืหน่วยงานเสื่อมเสยีชื่อเสยีงหรอืมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่ด ีอนัเน่ืองมาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น 
คณาจารย ์ นักวจิยัหรอืบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานหรอืกฎกระทรวง 
และเกดิเป็นขา่วปรากฏใหเ้หน็ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์ขา่ว online เป็นตน้ 

3. คณะหรอืหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงนิจนท าให้ต้องปิดหลกัสูตรหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ส่งผล
กระทบต่อนกัศกึษาปจัจบุนัทีเ่รยีนอยูอ่ยา่งรนุแรง 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
 

** หากมคีณะใดคณะหนึ่งไดค้ะแนนการประเมนิเป็นศูนย ์(0) แลว้ มหาวทิยาลยักจ็ะไดค้ะแนนการ
ประเมนิเป็นศูนย ์(0) ดว้ยเช่นกนั หากเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
 การไมเ่ขา้ขา่ยทีท่ าใหผ้ลการประเมนิไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่ 

1. คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรบัเพื่อลด
ผลกระทบส าหรบัความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิเรือ่งรา้ยแรงดงักล่าวไวล้่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวสิยั อยูน่อกเหนือการบรหิารจดัการ (การควบคุมหรอืการป้องกนั) ของคณะ 
3. เหตุการณ์รา้ยแรงดงักล่าวมคีวามรุนแรงทีล่ดน้อยลงมากจากแผนรองรบัผลกระทบทีไ่ดก้ าหนด

ไวล้่วงหน้า 
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินงาน 6 ขอ้ ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี้ 
ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1         คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มกีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1)  และไดม้ี

การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน 

7.4.1.1 เอกสารหนงัสอื

แต่งตัง้คณะท างานบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน 
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

2         คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุไดจ้ดัมกีารวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งในดา้นต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 7.4.2.1) ดงันี้  
      1. ความเสีย่งดา้นทรพัยากร  

 งบประมาณดา้นรายรบัจากนกัศกึษา 
 ดา้นอาคารสถานที ่ไมม่บีนัไดหนีไฟอาคารตกึกลมและโรง

ประลอง ลฟิทเ์สื่อมสภาพตามอายกุารใชง้าน 
 ดา้นความปลอดภยั 

-  จากสารเคมแีละวตัถุอนัตรายทีไ่ม่รูท้ ีม่า  
-  ขาดการเตรยีมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน จากการ
ปฏบิตังิาน การเจบ็ปว่ยกะทนัหนั การเกดิอคัคภียั ภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิ

   -       2. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  
 ดา้นการบรหิารงานวจิยั 

- ผลงานตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตไิมไ่ดม้าจากบุคลากร
ทุกคนในคณะฯ 
- ผลงานวจิยัของนกัศกึษาถูกน าไปตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการนานาชาตทิีเ่ป็น Open Access และไม่มี
ค่า impact factor 

 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
- การรบันกัศกึษาไมไ่ดต้ามแผน 
- การสอบวดัคุณภาพ (Qualifying examination) 
- ขาดแคลนบุคคลากรสายวชิาการ  

      3. ความเสีย่งดา้นบุคลากร 
 การขาดแคลนบุคลากรสายสนบัสนุนเนื่องจากเกษยีณอายุ  

4. ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
 หลกัสตูรพลงังาน/สิง่แวดลอ้ม/วสัดุมเีปิดสอนในหลาย

มหาวทิยาลยัมากขึน้  

 

 

7.4.2.1  แผนบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2557  และ 
รายงานการตดิตามผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 
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ขอ้ที ่ ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

3          คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดม้กีารประเมนิโอกาสและ

ผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์

ในขอ้ที ่2 (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2557 และ 
รายงานการตดิตามผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 
 

4          คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ไดจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

และด าเนินการตามแผน(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1  แผนบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2557  และ 
รายงานการตดิตามผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 

5          มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และ

รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

7.4.2.1  แผนบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2557  และ 
รายงานการตดิตามผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 
7.4.5.1 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ครัง้ที ่5/2557 วาระ
ที ่1.3  

6 มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ไปใช้ในการปรบัแผนหรอืวเิคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี 2557ดงันี้ ด้าน
การเกดิอคัคภียั ที่ประชุมเสนอให้ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารอย่างสม ่าเสมอ ตรวจสอบเรื่องระบบการเตือนภยั แผนบรหิาร
ความเสีย่งดา้นบุคลากรสายสนับสนุน ไดป้รบัใหม้กีารจดัท าแผนการจา้ง
พนกังานทดแทนใหม้าเรยีนรูง้านก่อนมผีูเ้กษยีณอายุ และจดัท าคู่มอืการ
ท างาน (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

7.4.5.1 รายงานการ

ประชุมกรรมการประจ า

คณะฯ ครัง้ที ่5/2557 วาระ

ที ่1.3 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้: 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 6 ขอ้ 
 
จดุแขง็/แนวทางเสริม จดุอ่อน/แนวทางพฒันา 
จดุแขง็ 
1. มทีรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพและมคีวามมุง่มัน่ในการท างานโดยส่วนใหญ่      
2. เป็นคณะเลก็สามารถสื่อสารไดร้วดเรว็และมคีวามยดืหยุน่   
3. บุคลากรมคีวามสามารถในการหาแหล่งทุนจากภายนอกทัง้ทางดา้น งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ และ
ทุนนกัศกึษา ท าใหม้กีารใชท้รพัยากรภายนอกในการด าเนินงานดา้นงานวจิยั ท าใหป้ระหยดังบลงทุนและ
งบด าเนินการ 
4. เปิดโอกาสใหบุ้คคลากรมสี่วนรว่มในการบรกิารงานของคณะ  
 
แนวทางเสริม 
1. ส่งเสรมิใหก้ลุ่มวจิยัมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ ใหม้กีารก าหนดทศิทางและเป้าหมายงานวจิยั 
2. ส่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อใหเ้อือ้ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การ 
ท างานและวชิาการ ซึง่เป็นวธิทีางหนึ่งในการจดัการความรู ้และการพฒันาคุณภาพในการบรหิารจดัการ  
 
จดุอ่อน 
1.เริม่มบีุคลากรเกษยีณอายุทุกปี ท าใหบุ้คลากรผูม้ปีระสบการณ์มจี านวนลดลง 
2. คณะฯ มพีืน้ทีจ่ ากดั ซึง่อาจเป็นขอ้จ ากดัในการสรา้งหอ้งวจิยั/กลุ่มวจิยัใหม่ 
 
แนวทางพฒันา 
1. จดัจา้งพนกังานใหม่มาเรยีนรูง้านก่อนบุคลากรผูน้ัน้เกษยีณอาย ุและในการท างานใหจ้ดัท าคู่มอืเพื่อให้

พนกังานใหมส่ามารถเรยีนรูง้านไดด้ว้ยตนเอง 
2. คณะฯจะตอ้งมรีะบบการตรวจสอบและจดัสรรการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์และเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องคณะ 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิ และการพฒันาคณะและ

บุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและ

ความมัน่คงของคณะอยา่งต่อเนื่อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงนิให้เ ป็นไปตาม

ระเบยีบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัก าหนด (ให้คะแนนพื้นฐานข้อนี้โดยอตัโนมตั)ิ (ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเข้าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 

 
หมายเหต ุ  :   

แผนกลยุทธท์างการเงนิ เป็นแผนระยะยาวทีร่ะบุทีม่าและใชไ้ปของทรพัยากรทางการเงนิของคณะ
ทีส่ามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของคณะใหส้ามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงนิจะสอดรบัไปกบั
แผน กลยุทธข์องคณะ คณะควรประเมนิความต้องการทรพัยากรทีต่้องจดัหาส าหรบัการด าเนินงานตามกล
ยทุธแ์ต่ละกลยทุธ ์และประเมนิมลูค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงนิทุนทีต่้องการใช ้ซึง่จะเป็นความต้องการ
เงนิทุนในระยะยาวเท่ากบัเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการใหก้ลยุทธ์นัน้บงัเกดิผล จากนัน้จงึจะก าหนดให้
เห็นอย่างชดัเจนถึงที่มาของเงนิทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจดัหาได้จากแหล่งเงนิทุนใด เช่น รายได ้
ค่าธรรมเนียมการศกึษา งบประมาณแผ่นดนิ หรอืเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เงนิทุนสะสมของหน่วยงาน เงนิ
บรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศษิยเ์ก่า หรอืคณะจะต้องมกีารระดมทุนด้วยวธิกีารอื่น ๆ อกีเพิม่เติม 
ระยะเวลาของแผนกลยทุธท์างการเงนิจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยทุธข์องคณะ 
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เกณฑก์ารประเมิน : 

 

ผลการด าเนินงาน: 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมกีารด าเนินการครบทัง้ 7 ขอ้ตามเกณฑส์กอ. ดงันี้ 
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1         คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุมแีผนกลยุทธ์ทางการเงนิของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2)  โดยมี
เจา้หน้าที่ของกลุ่มงานบรหิารและคลงั  ซึ่งประกอบด้วย เจา้หน้าทีด่้าน
งานนโยบายและแผนฯ  ด้านการเงนิและบญัช ีเป็นผู้ประสานงานเพื่อ
ช่วยวเิคราะหก์ารเงนิและงบประมาณของคณะฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

8.1.1.1 แผนกลยทุธท์าง
การเงนิของคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ. 
8.1.1.2 แผนกลยทุธ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ีฉบบัที ่11  
(ปี 2555 – 2559) คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  
หน้า 103-110 

2          คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มกีลยุทธ์ทางการเงนิในการ
จัดหาทรัพยากรเชิงรุกจากหน่วยงานภายนอก นอกเหนือจากเงิน
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจากมหาวทิยาลยัฯ  โดยสนับสนุนใหอ้าจารย์
และนักวจิยัจดัท าข้อเสนอโครงการวจิยั เพื่อขอรบัเงนิสนับสนุนไปยงั
องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  รวมทัง้การให้บรกิารวชิาการจาก
หน่วยงานภายนอก  (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1)   คณะฯ มหีลกัเกณฑ์
การจดัสรรเงนิแบบมสี่วนร่วม  โดยผู้บรหิารคณะฯ มกีารประชุมหารอื
ร่วมกนัในการจดัท างบประมาณหมวดครุภณัฑแ์บบรวมศูนยเ์พื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์โดยรวมต่ออาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษาของคณะฯ ซึง่ใชก้าร
จดัล าดบัความส าคญัพรอ้มเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงานเป็นส าคญั 
(เอกสารหมายเลข 8.1.2.2)  และคณะฯ มกีารวางแผน การใชเ้งนิอย่างมี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามที่ไดก้ าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
ทางการเงนิของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1)  

8.1.1.1 แผนกลยทุธท์าง
การเงนิของคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ. 
8.1.2.1 ประกาศมจธ. เรือ่ง
โครงการ ส่งเสรมิการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใน
อาคาร ปีท ี2  ปีงบประมาณ 
2556, ประกาศมจธ.เรือ่ง 
โครงการการตรวจสอบและออก
ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม
ตามพระราชบญัญตักิารพฒันา
และส่งเสรมิพลงังาน พ.ศ.2535 
ปีงบประมาณ 2556   และ
บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
รบังานบรกิารวชิาการ 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

 
8.1.2.2  สรปุการประชุม
ประสานบรหิาร วนัองัคารที ่20 
พฤศจกิายน 2555  

3           คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มกีารจดัท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารโดยครอบคลุมทุกพนัธกจิ ไดแ้ก่ 
แผนงานผลติบณัฑติ แผนงานสนับสนุนการผลติบณัฑติ แผนงานวจิยั 
แผนงานบรกิารวชิาการ แผนงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  โดยจดัท า
ร่วมกนัระหว่าง คณบด ีรองคณบด ีประธานสายวชิาฯ และหวัหน้ากลุ่ม
งานฯ ภายในคณะฯ    พร้อมทัง้จดัท างบประมาณส าหรบัการพฒันา
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.3.1 และเอกสารหมายเลข 8.1.3.2)  และ
มงีบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากรในแต่ละปี (เอกสารหมายเลข 8.1.3.3 
และเอกสารหมายเลข 8.1.3.4)   

8.1.3.1 รายละเอยีด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 คณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 8.1.3.2 สรปุแผนรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  
ของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ 
8.1.3.3  รายงานงบประมาณ
รายจ่ายคงเหลอืแยกตาม
กองทุน (พฒันาบุคลากร) และ
แผนงาน (ผลติบณัฑติและ
สนบัสนุนการผลติบณัฑติ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1.3.4  เอกสารอนุมตัิ
งบประมาณเพื่อเขา้รว่มประชุม/
อบรม/สมัมนา 

4   คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ  มกีารจดัท ารายงานการเงนิ

อย่างเป็นระบบ โดยสรุปสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น

ประจ าเดอืนทุกเดอืนในรูปแบบของ Microsoft Excel และระบบบญัช ี

Axapta  (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1) และรายงานต่อคณบด ีเพื่อใช้

ประกอบในการตดิตามการด าเนินงาน และตดัสนิใจส าหรบัการบรหิาร

จดัการกิจกรรมของคณะฯ   มกีารส าเนาแจ้งทุกสายวชิาฯ ให้ทราบถึง

สถานภาพทางการเงนิด้านรายรบัและรายจ่าย และตรวจสอบการใช้

จ่ายเงนิให้เป็นไปตามแผนทีส่ายวชิาฯ ได้ก าหนดไว ้  มกีารรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นการเงนิ (เอกสาร

8.1.4.1 รายงานสถานภาพ
รายจ่ายเงนิงบประมาณ
ประจ าปี 2556 ระหว่างเดอืน 
ตุลาคม 2555 – กนัยายน 2556 
 
8.1.4.2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
ครัง้ที ่ 6/2556, 7/2556 และ 
8/2556 
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หมายเลข 8.1.4.2) 

 

 

5                   คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   ได้มีการน าข้อมูลทาง
การเงนิจากระบบบญัช ีAxapta (ระบบการบรหิารการเงนิแบบ 3 มติ)ิ 
(เอกสารหมายเลข 8.1.5.1)  ของมหาวทิยาลยัฯ  มาใชใ้นการวเิคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความมัน่คงของคณะฯ 
อย่างต่อเนื่อง  โดยจดัท าทุกไตรมาสและน าเสนอผู้บรหิารเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบ และใช้เป็นแผนในการท า
งบประมาณในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 8.1.5.2)  อีกทัง้ได้มกีาร
วิเคราะห์ เกี่ยวกับเงิน เหลือจ่ายในแต่ละหมวด เพื่ อน ามาโอน
เปลี่ยนแปลงให้การบริหารงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 8.1.5.3)  รวมทัง้มีการจดัท าแผน-ผลการจดัซื้อ
ครุภณัฑข์องคณะฯ  เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ ตดิตามและตรวจสอบการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะฯ ให้เป็นไปตามแผน (เอกสารหมายเลข 
8.1.5.4)  

8.1.5.1 รายงานสรปุ
งบประมาณรายจ่าย มติิ
หน่วยงาน  ตัง้แต่วนัที ่
1/10/2012 ถงึวนัที ่30/6/2013 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
8.1.5.2  สรปุงบประมาณ
รายรบัทีไ่ดร้บัจดัสรร-รายจ่าย
จรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และการวเิคราะหค์่าใชจ้่าย  
ไตรมาสที ่3 (1 ตุลาคม 2555 – 
30 มถุินายน 2556) 
 
8.1.5.3 เอกสารวเิคราะห์
งบประมาณคงเหลอืของ
เงนิเดอืน/ค่าจา้งประจ า/ค่าจา้ง
ชัว่คราว 
 
8.1.5.4 แผนปฏบิตักิารจดัซือ้/
จดัจา้ง/เบกิจา่ย คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ีปีงบประมาณ 
2556 
  

6 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้แก่ งานคลงัและพสัดุคณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.6.1)  เพื่อท า

หน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้เงนิของสายวิชาฯ ให้เป็นไปตาม

ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัฯก าหนด ก่อนการส่งขอ้มลูทัง้หมด

8.1.6.1 โครงสรา้งของคณะ
พลงังานฯ 
8.1.6.2 เอกสารการรบังานของ
งานคลงัฯ ทีม่ขีอ้ผดิพลาด
ประจ าปี 2556 
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ให้ส านักงานคลงัของมหาวิทยาลยัด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป (เอกสาร

หมายเลข 8.1.6.2)  โดยไดม้กีารรวบรวมข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เพื่อน ามา

หาแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข เพื่อให้ข้อผิดพลาดนัน้ลดน้อยลง 

(เอกสารหมายเลข 8.1.6.3 ) พร้อมทัง้มหีน่วยงานตรวจสอบภายนอก

คณะฯ ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ของ มจธ. )  (เอกสาร

หมายเลข 8.1.6.4)  หน่วยงานตรวจสอบภายนอกของแหล่งทุน (เอกสาร

หมายเลข 8.1.6.5)  และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท าหน้าที่ตรวจ

ตดิตามการใชจ้า่ยเงนิของคณะฯ  

 

8.1.6.3 สรุปขอ้ผดิพลาดในการ
ตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่าย 
ประจ าปี  2556  พรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะ 
8.1.6.4 โครงสรา้งของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี
8.1.6.5 ระเบยีบคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังานว่าดว้ยการเกบ็รกัษา
เงนิและทรพัยส์นิ และการ
เบกิจา่ยเงนิกองทุน พ.ศ.2553 
 
 

7  ผู้บรหิารคณะฯ มกีารติดตามแผนและผลการใช้เงนิให้เป็นไป

ตามเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใช้

ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 

8.1.4.1)  ตลอดจนวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบั

แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1.7.1) 

การเปลีย่นแปลงเงนิงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 8.1.7.2)   การเพิม่

วงเงนิงบประมาณจดัสรรรายจ่ายภายในบงัคบัจ่าย (เอกสารหมายเลข 

8.1.7.3) 

 

8.1.4.1  รายงานสถานภาพ
รายจ่ายเงนิงบประมาณ
ประจ าปี 2556 ระหว่างเดอืน 
ตุลาคม 2555 – กนัยายน 2556 
8.1.7.1 การปรบัแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1.7.2 ใบโอนเปลีย่นแปลงเงนิ
งบประมาณ (แบบ กค.15) 
ปีงบประมาณ 2556 
8.1.7.3 การเพิม่วงเงนิ
งบประมาณจดัสรรรายจา่ย
ภายในบงัคบัจ่าย 
  

 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้: 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้: 7 ขอ้ 
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จดุแขง็/แนวทางเสริม จดุอ่อน/แนวทางพฒันา 
จดุแขง็ 
1. คณะฯ มกีารรายงานสถานภาพการเงนิทางดา้นรายรบั-รายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ และมี

การวเิคราะหเ์สนอผูบ้รหิารคณะฯ เป็นรายไตรมาส   
2. ผูบ้รหิารคณะฯ มกีารตดิตามแผนและผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองทุกเดอืนและได้

น าขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ 
3. คณะฯ ไดด้ าเนินการเบกิจา่ยและจดัซือ้ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 
4. คณะฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยของคณะ 
5. มกีารวเิคราะหห์าสาเหตุของขอ้ผดิพลาดเพื่อน ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหข้้อผดิพลาดน้อยลงโดยการแนะน า

ใหบุ้คลากรสายวชิาฯ ทราบ 
6. มรีะบบสารสนเทศรองรบัการบนัทกึบญัชรีายรบัและรายจา่ยของคณะฯ (ระบบบญัช ีAxapta) 
 

จดุอ่อน 
1.  เจา้หน้าทีก่ารเงนิและงบประมาณท างานหลากหลายนอกเหนือจากงานประจ า   
2.  มเีจา้หน้าทีน้่อยซึง่มโีครงการมหาวทิยาลยัวจิยัเพิม่ขึน้มาก ท าใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งรบัภาระงานมาก เพื่อให ้
    การเบกิจ่ายไดท้นัตามก าหนด และอาจล่าชา้ขึน้ได ้
 

แนวทางการพฒันา 
1.  จดัหางบประมาณเพื่อหาบุคลากรมาช่วยงานในภาระงานเฉพาะกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
2.  ส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรมเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะทางดา้นการเงนิและงบประมาณใหม้ากยิง่ขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและ

พฒันาการของคณะ ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของคณะ 
3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของคณะ  
4. มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) การ

ควบคุมตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ (2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิ
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวทิยาลยัตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูล
ครบถว้นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีก่ าหนดใน CHE QA Online และ (3) การน าผลการ
ประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของคณะ 

5. มกีารน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลให้มกีาร
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้  9 
องคป์ระกอบคุณภาพ  

7. มสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของคณะ 

8. มเีครอืข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างคณะ และมกีจิกรรม
รว่มกนั 

9. มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาที่คณะพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

 

หมายเหต ุ  :   
คณะต้องก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยอาจพจิารณาจาก Super KPI ของ

คณะ และไม่ให้นับตวับ่งชี้อตัลกัษณ์ของ  สมศ. ที่เป็นของมหาวทิยาลยั “เก่งและด”ี แต่ให้บอกว่าภายใต ้
“เก่งและด”ี ของคณะสะทอ้นดา้นใด 
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เกณฑก์ารประเมิน : 

 
ผลการด าเนินงาน: 
 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุไดม้กีารด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 9 ขอ้ ซึง่สรปุผล
การด าเนินงานในแต่ละขอ้ไดด้งันี้ 
 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1  คณะใช้ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน ตาม
นโยบายและคู่มอืการประกนัคุณภาพที่มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
(เอกสารหมายเลข 9.1.1.1) และด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) โดยมคีู่มอื ตวับ่งชีแ้ละเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ
ภายใน เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด มี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ก ากบัดูแลและวาง
แผนการจัดท าประกันคุณภาพของคณะ (เอกสารหมายเลข 
9.1.1.2) รวมถึงคณะได้แต่งตัง้คณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3) ที่มปีระธาน เลขานุการ
และคณะท างานของแต่ละองค์ประกอบด าเนินการ โดยยึด
หลกัการการท างานอย่างมสี่วนร่วม มกีลุ่มงานบรกิารวิจยัและ
สารสนเทศ ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกคณะ เพื่อให้การบรหิารงาน การประสานงาน และการ
ติดตามงานเป็นไปอย่างต่อเนื่ องตามระบบที่ก าหนดอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารวางแผนการด าเนินงานจดัท าประกนัคุณภาพ
ประจ าปี มกีารจดัสรรงบประมาณทีเ่หมาะสม (เอกสารหมายเลข 
9.1.1.4) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (เอกสาร
หมายเลข 9.1.1.5)  เพื่อรบัการประเมินคุณภาพภายใน และ
ไดร้บัการตรวจประเมนิทุกปี 

9.1.1.1 คู่มือการประเมิน
คุ ณ ภ า พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี
รอบการประเมนิปี 2556 
9.1.1.2  ค าสัง่คณะฯ แต่งตัง้ 
( เ พิ่ ม เ ติม )  ผู้ บ ริห า ร คณะ
พลงังานฯ 
9.1.1.3 ค าสัง่คณะฯ แต่งตัง้
คณะท างานประกันคุณภาพ
การศกึษา ปี 2556 
9.1.1.4  โครงการงานประกนั
คุณภาพการศึกษา  รอบ ปี
ประเมนิ ปี 2556 แผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ
ประกนัคุณภาพ 
9.1.1.5  รายงานการประเมนิ
ต น เ อ ง  ค ณ ะ พ ลั ง ง า น
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  รอบปี
ประเมนิ 2556 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 หรอื 8 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

9 ขอ้ 
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2 ผู้บริหารสูงสุดของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้ให้
ความส าคญัต่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยคณบดี
ไดเ้สนอวสิยัทศัน์และระบุเป้าหมายของคุณภาพไวเ้ป้าหมายหน่ึง
คอื “Total Quality Management (TQM) is a must” (เอกสาร
หมายเลข 9.1.2.1) และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพในทางปฏบิตั ิ
โดยมกีารตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกนัคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง ทัง้อีเมล์แจ้งการด าเนินงาน การติดตามการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง การรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.2.2) กอปรกบัเพื่อสนองนโยบาย
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.)   ที่น า
หลกัการของระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อใหเ้กดิคุณภาพ (Total 
Quality Management, TQM) มาประยุกต์ ใชใ้นระบบการบรหิาร
ของ มจธ. และในรอบประเมนิปี 2556 มหาวทิยาลยั มนีโยบาย
ให้ทุกคณะน าโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ที่ได้มกีาร
ประเมนิโดยผู้บรหิารมหาวทิยาลยัใส่ไว้ในรายงานการประเมนิ
ตนเองด้วย(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9.1.2.3) เพื่อให้เกิดการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การพฒันาบณัฑติ งานวิจยั และ
งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ผู้บริหารของคณะได้ให้
ความส าคญัเรื่องประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ดงัจะเห็นได้
จาก การที ่คณบดคีณะพลงังานร่วมกบั ผูช่้วยคณบดฝี่ายประกนั
คุณภาพ และรองคณบดีฝ่าย ต่าง ๆ  เข้าร่วมอบรม TQA 
Criteria ของสถาบนัเพิม่ผลผลติ แห่งชาต ิ  โดยมวีตัถุประสงคใ์น
การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจทีต่รงกนัดา้น ลกูคา้ หลกัการ
บริหาร บทบาทหน้าที่ ความเข้าใจในคุณภาพการศึกษาใน
ปจัจุบนัและอนาคต ที่มหาวทิยาลยัและหน่วยงานคาดหวงั และ
เหน็ความ ส าคญัของการบรหิารใหเ้กดิคุณภาพตามแนวคดิหลกั
ของ TQM  รวมถึงส่งเสรมิให้บุคลากรของคณะและเจา้หน้าที่ที่
ปฏบิตังิานดา้นประกนัคุณภาพ เขา้ร่วมการอบรมกจิกรรมประกนั
คุณภาพ ซึ่งจดัโดยงานประกนัคุณภาพการศึกษาและโครงการ
จดัตัง้ส่วนพฒันาระบบของ มจธ. และหน่วยงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายนอก (เอกสารอา้งองิหมายเลข 9.1.2.4)  เพื่อให้
การประสานงานและการพฒันาการประกันคุณภาพของคณะฯ 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัมหาวทิยาลยั  

9.1.2.1  เอกสารการน าเสนอ 
รายงานผลการด า เนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
(ผลงาน 12 เดอืน:ต.ค.55-ก.ย.
56) คณะพลงังานฯ มจธ.  
(หน้า 4) 
9.1.2.2 ตวัอย่าง E-mail แจง้
การด าเนินงาน การตดิตามการ 
ด าเนินงาน, การรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (ครัง้ที่ 2-57 วาระที่1.3   
หน้า 6) 
9.1.2.3 ข่าวการประเมนิโครง
ร่างเชิงองค์การ โดยผู้บรหิาร
มหาวทิยาลยั 
9.1.2.4 เอกสารและข่าวการ
เขา้ร่วมอบรมโครงการ “TQA 
Criteria” และข่าวการเขา้ร่วม
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศกึษา  



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
  

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี    KMUTT 188 

 

ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน  รายการหลกัฐานอ้างอิง 

3            คณะพลังงานฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม   
อตัลกัษณ์ของคณะ โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
พลงังานฯ ครัง้ที่ 3/2554 เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม 2554 รวมถงึได้
เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่ สมศ. และ มจธ. 
ก าหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.3.1) ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมการคณะพลงังานฯ ครัง้ที ่4/2554 เมื่อวนัที ่22 
เมษายน 2554 โดย อตัลกัษณ์ของคณะ (ดูทีผู่เ้รยีน) คอื “บณัฑติ
ที่มีคุณภาพระดับสากล (ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ) ” 
(เอกสารหมายเลข 9.1.3.2) ซึ่งตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์นี้ได้ก าหนด
ตวัชีว้ดั (KPI) ไวอ้ยา่งชดัเจน 

9.1.3.1 รายงานการประชุม
คณะฯ ครัง้ที่ 3/54 วาระที่ 4.5  
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา และหนังสือแจ้ง   
อตัลกัษณ์ของคณะฯ เพื่อเสนอ
สภามหาวทิยาลยั 
9.1.3.2 รายงานประชุมคณะฯ 
ครัง้ที่  4/2554: วาระตัวบ่งชี้
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

4          คณะพลงังานฯ ได้ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแผนงาน แนวปฏิบัติและก าหนดการตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1)  มกีารควบคุม
ติดตามการด าเนินงาน เพื่อจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ ผ่าน
ทางอเีมล์/ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.2)  มกีารจดัท ารายงานประเมนิคุณภาพประจ าปี ตามตวั
บ่งชีแ้ละเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีก่ าหนด
ใน CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3)  มี
คณะกรรมการตรวจรายงานประเมนิ SAR ภายในระดบัคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.4)  มกีารน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะและมหาวิทยาลยัตามก าหนด (เอกสารหมายเลข 
9.1.4.5) มีการน าผลประเมินไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.4.6)  

9 .1 .4 .1   ก าหนดกิจกรรม
ประเมนิคุณภาพการศกึษารอบ
ปี ป ร ะ เ มิ น  2 5 5 6  ข อ ง
มหาวทิยาลยัและของคณะ  
9.1.4.2 ตวัอย่าง E-mail แจง้
การด าเนินงาน การตดิตามการ 
ด าเนินงาน, การรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (ครัง้ที่ 2-56 วาระที่1.3   
หน้า 6) 
9 .1 .4 .3  การประชุมจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
รอบปีการประเมนิ 2556 พรอ้ม
ภาพขา่ว  
9.1.4.4 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ภายในระดบัคณะปี 2556 และ
องคป์ระกอบทีร่บัผดิชอบ 
9.1.4.5 รายงานการประชุม
คณะครัง้ที่  5 /57  วาระที่  1 
( ห น้ า  2 ) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ประเมินตนเองต่อกรรมการ
ประจ าคณะ  และบันทึกส่ ง
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รายงานประกันคุณภาพต่อ
มหาวทิยาลยัฯ 
9.1.4.6  แผนพฒันาคุณภาพ
ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นจดุอ่อน ปี 2556 

5          คณะพลงังานฯ มกีารน าผลประเมนิการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี ้ 
(เอกสารหมายเลข 9.1.5.1)   

9.1.5.1 เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผน 
 

6             คณะพลงังานฯ ใชข้อ้มลูการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศกึษาของส านักงานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั เพื่อเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. (เอกสารหมายเลข 
9.1.6.1) ร่วมกบัระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของ
หน่วยงานและผู้บรหิาร หรอืการประกนัคุณภาพการศกึษาได้ทัง้ 
9 องคป์ระกอบ เช่น ระบบบญัชสีามมติ ิ(Axapta), ระบบ KISS 
ระบบฐานขอ้มลูเพื่องานวจิยั  และเวบ็ไซดง์านประกนัคุณภาพ
ของ มจธ. สามารถเชื่อมต่อกบัหน่วยงานการประกนัคุณภาพจาก
ภายนอกได ้เช่น สกอ. สมศ. และระบบ CHE QA Online เพื่อใช้
ในการจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานและประเมินผลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของ สกอ. (เอกสารหมายเลข 9.1.6.2)    

9 . 1 . 6 . 1  ร ะบบฐานข้อ มู ล
ประกันคุณภาพการศึกษา 
มจธ. 
9.1.6.2 ระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลยัฯ (Intra Portal) 
ระบบ Axapta, ระบบ KISS, 
ระบบฐานขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
ระบบ CHE QA Online และ
เวบ็ไซดง์านประกนัคุณภาพ 
มจธ. 

7           คณะพลงังานฯ ได้มกีารส่งเสรมิ และเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศกึษา ดงันี้ 

- ในส่วนของนักศึกษา  มีการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการทางการศึกษา และประเมินผลการสอน (เอกสาร
หมายเลข 9.1.7.1)  

- ในส่วนของกรรมการประจ าคณะทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒจิาก
ภายนอก ร่วมระดมสมอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
ข้อมูลป้อนกลับ ในการประชุมคณะกรรมการคณะ (เอกสาร
หมายเลข 9.1.7.2) 
 - ในส่วนของผูใ้ชบ้ณัฑติ  มหาวทิยาลยัร่วมกบัคณะไดส้่ง
แบบส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง

9 . 1 . 7 . 1  ตั ว อ ย่ า ง ผ ล ก า ร
ประเมินการสอนของอาจารย ์
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ยนั ก ศึ ก ษ า 
9.1.7.2 วาระระดมสมอง ใน
การประชุมคณะกรรมการคณะ
ร่วมกับกรรมการคณะที่เ ป็น
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก  
9.1.7.3 ตัวอย่างแบบส ารวจ
และผลประเมนิความพงึพอใจ
ผู้ใช้บณัฑติ ที่มต่ีอผู้ส าเรจ็การ 
ศกึษาของคณะพลงังานฯ  
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ในการพฒันาคุณภาพบณัฑติ พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรอืผู้ใช้บณัฑติ และเป็นขอ้มูล
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.3) 

- ในส่วนของผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของคณะฯ ซึง่มพีนัธ
กิจหนึ่ งที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการกับหน่วยงาน หรือ
บุคคลภายนอกทัง้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ที่ผ่าน สวท. ได้
ใหข้อ้มลูป้อนกลบั โดยให้ผูใ้ช้บรกิารดา้นการทดสอบ/การบรกิาร
วชิาการของคณะฯ ประเมนิความพงึพอใจในการให้บริการด้าน
การวิเคราะห์ ทดสอบ การเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างท าวิจ ัย 
(เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) รวมถึงผู้ใช้บรกิารอบรม/ประชุม
วชิาการ ใหข้อ้มลูในแบบสอบถามการเขา้ร่วม (เอกสารหมายเลข 
9.1.7.5)  เพื่อน ามาปรบัปรงุ/พฒันาการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

9.1.7.4 ผลประเมนิการส ารวจ
ความพงึพอใจ ของผู้ใช้บรกิาร
วิชาการด้านการทดสอบ การ
วเิคราะห ์การสอบเทยีบ  
9.1.7.5 ผลประเมนิผู้ใช้บรกิาร
วชิาการด้านการอบรม/ประชุม
วชิาการ  

8  คณะพลังงานฯ มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามาตัง้แต่ปี 2554 และมี
กิจกรรมร่วมกันกับ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และคณะอื่น ๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง สจล. โดยกิจกรรมที่จดัขึ้นในปี 2556 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูต้วับ่งชี้ที่เป็น Best Practice และ
แนวทางการน าระบบสารสนเทศมาปรับปรุงการท าประกัน
คุณภาพ(เอกสารหมายเลข 9.1.8.1) การเขา้ร่วมประชุมประชา
พิจารณ์  “ ( ร่ า ง )  คู่ มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” ซึ่งเป็นการประชุม
เครอืข่ายอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง เรื่อง ตวับ่งชี้และเกณฑ์
การประเมนิภายในฯ พ.ศ. 2557 เพื่อรบัฟงัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากสถาบนัอุดมศกึษา (เอกสารหมายเลข 9.1.8.2) 

9.1.8.1 เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
การร่วมกิจกรรมเครอืข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านประกัน
คุณภาพกับเครือข่ายประกัน
คุณภาพและรปูภาพประกอบ 
9.1.8.2 การประชุมเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
เพื่อรับฟงัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

9           คณะพลังงานฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมนิคุณภาพภายใน รอบการประเมนิปี 2555 ได้ระบุไว้ใน
รายงานผลประเมนิ ว่าคณะพลงังานฯ มีผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และได้ร ับเกียรติบัตรและคะแนนสาขา
พลงังาน/การจดัการพลงังาน จาก สกว.ในระดบัดเียีย่ม (เอกสาร
หมายเลข 9.1.9.1) ซึ่งส่งผลให้ คณะพลงังานได้รบัรางวลั

9 . 1 . 9 . 1   ร ายง านผลกา ร
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะพลงังาน ปี 2555 
(หน้า 16 ระบุแนวปฏบิตัทิีด่ ีไว้
ในจุดแขง็ขององคป์ระกอบที ่9 
ขอ้ 2) 
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คุณภาพทัง้ดา้นผลงานวจิยัอย่างต่อเนื่อง โดยรอบประเมนิปี 56 
สกว.ยงัมอบโอกาสใหค้ณะพลงังานซึง่ไดร้บั Rating 5 ขอรบัการ
สนับส นุนทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย เชิง สถาบันด้ าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในวงเงนิ 3 ลา้นบาท/3ปี   (เอกสาร
หมายเลข 9.1.9.2) และเนื่องจากบรบิทของคณะเป็นคณะวจิยั ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงึได้รบัมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ ให้ศูนยด์ชันีการอ้างองิวารสาร
ไทย โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ ์สมบตัิสมภพ หวัหน้าคณะท างาน ท า
กจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัของประเทศ ใน โครงการ 
“การพฒันามาตรฐานและคุณภาพวารสารวชิาการไทย:  พฒันา
เกณฑแ์ละมาตรฐานส าหรบัวารสารวชิาการและวารสารวชิาการ
ไทยรบัใช้สงัคมไทย” (เอกสารหมายเลข 9.1.9.3) เพื่อพฒันา 
คุณภาพวารสารวชิาการไทย พฒันาเกณฑแ์ละมาตรฐานส าหรบั
วารสารวชิาการไทยรบัใชส้งัคมไทย ใหเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนั และ 
ได้รบัมอบหมายจากสกว. ให้ด าเนินการโครงการพฒันาและ
ยกระดบัวารสารไทยเขา้สู่มาตรฐานสากล 
          นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ยงัจดัท า Model ขัน้ตอน
การด าเนินงานจดัสรรทุนสนับสนุนงานวิจยั จดัอบรม/สมัมนา
เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพในการด าเนินงานวจิยั การติดตามและ
ประเมนิผล และเป็นที่ปรกึษาให้ค าแนะน า ในโครงการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจยั ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา น าไปใชป้ระโยชน์ ในการส่งเสรมิการผลติผลงานวจิยัทีม่ ี
คุณภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้พิม่ขึน้  และสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสรุปภาพรวมจาก
โครงการนี้  (ส.ค.  54 – ก.ย.56) ท าให้ มทร. ล้านนา มี
ผลงานวจิยัที่เกดิจากโครงการนี้เป็นบทความที่ได้รบัการตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบัชาต ิ50 บทความ และระดบันานาชาต ิ
11 บทความ (เอกสารหมายเลข 9.1.9.4) และจากการจดัท า
โครงการนี้ในระยะที ่1 ส่งผลให้อธกิารบด ีมทร. ลา้นนา มคี าสัง่
แต่งตัง้ให้ ศ.ณรงค์ฤทธิ ์และคณะฯ เป็นที่ปรึกษา โครงการ
ส่งเสรมิการผลิตผลงานวิจยั มทร. ล้านนา (ระยะที่ 2) พฒันา
คุณภาพต่อจากโครงการแรกและพฒันา Model ใหม่ ใหพ้ฒันา

9 . 1 . 9 . 2  ส ก ว . เ ชิญ เ ส น อ
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพ
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส ถ า บัน ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะทีไ่ดร้บั Rating 5 
9.1.9.3 ประกาศโครงการ “การ
พฒันามาตรฐานและคุณภาพ
วารสารวชิาการไทย:  พฒันา
เกณฑแ์ละมาตรฐานส าหรบั
วารสารวชิาการและวารสาร 
วชิาการไทยรบัใชส้งัคมไทย” 
พรอ้มรายงานฉบบัสมบรูณ์  
9.1.9.4 รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
โครงการส่งเสรมิการผลติผล
งานวจิยั มทร.ลา้นนา ปี 56 
(Model หน้า 4 และสรุปผลการ
ด าเนินงานหน้า 57) 
9.1.9.5 ค าสัง่แต่งตัง้คณะที่
ปรึกษาโครงการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจยั มทร.ล้านนา 
(ระยะที่ 2) และแนวคิดที่มา
ของโครงการฯ  
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ศกัยภาพนักวจิยั สรา้งผลงานวจิยัที่ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ งานวจิยั
ของสายสนบัสนุน R2R ฯ  ซึง่จะด าเนินการในปีงบประมาณหน้า 
(เอกสารหมายเลข 9.1.9.5)    

 
การประเมินตนเอง (SAR) 

คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 9 ขอ้   
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.2  ความส าเรจ็ของกระบวนการฝึกอบรมด้านคณุภาพในหน่วยงาน 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มีกลไกให้ความรู้ด้านคุณภาพ โดยมีนักวิชาการด้านคุณภาพ (Trainer) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านกังานประกนัคุณภาพ เป็นผูใ้หค้วามรูด้า้นคุณภาพ 

2. มกีารก าหนดแผนการฝึกอบรมด้านคุณภาพใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วม
ของนกัวชิาการดา้นคุณภาพ (Trainer) หวัหน้าหน่วยงาน และผูแ้ทนของส านกังานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารก าหนดแนวทางการสอนอยา่งเป็นรปูธรรม โดยการมสี่วนร่วมของนักวชิาการดา้นคุณภาพ 
(Trainer) หวัหน้าหน่วยงาน และผู้แทนของส านักงานประกนัคุณภาพ และสอดคล้องกบัแผนการฝึกอบรม
ดา้นคุณภาพของหน่วยงาน 

4. มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณภาพแก่บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรมดา้นคุณภาพ น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของแผนการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ 

5. มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณภาพแก่บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรมดา้นคุณภาพ มากกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
นิยามศพัท ์  : 
 นักวชิาการดา้นคุณภาพ (Trainer) หมายถงึ บุคลากรทัง้ภายในหรอืภายนอกหน่วยงานทีผ่่านการ    
เขา้ร่วมโครงการ train the trainer และมคีุณสมบตัแิละศกัยภาพทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นนักวชิาการดา้นคุณภาพ
ถ่ายทอดความรูด้า้นการบรหิารใหเ้กดิคุณภาพตามแนวคดิหลกัของ TQM 
 ความรูด้า้นคุณภาพ หมายถงึ ความรูด้า้นการบรหิารเพื่อใหเ้กดิคุณภาพตามแนวคดิหลกัของ TQM 
ประกอบดว้ย แนวความคดิของ TQM แนวคความคดิดา้นลูกคา้ การนิยามคุณภาพ กระบวนการทางธุรกจิ
และการจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ 
 
หมายเหต ุ : 
 ในรอบการประเมนิปี 2556 ใหป้ระเมนิตวับ่งชีน้ี้ แต่จะไม่น าผลการประเมนิไปรวมกบัตัวบ่งชีอ้ื่น ๆ 
ทัง้นี้การประเมนิในรอบการประเมนิปี 2556 มวีตัถุประสงคเ์พื่อดูผลสมัฤทธิก์ารด าเนินงานและเป็นการหา
ค่า Baseline ทัง้นี้ ในรอบการประเมนิปี 2557 ผลการประเมนิตวับ่งชีน้ี้จะถูกน าไปรวมกบัตวับ่งชีอ้ื่น ๆ 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน: 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 
1 คณะพลังงานฯมีกลไกให้ความรู้ด้านคุณภาพ โดยมีการส่ง

บุคลากรประจ าคณะเขา้ร่วมโครงการ Train the Trainer กบั
ส านักงานประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.2.1.1) ซึ่ง
นักวชิาการดา้นคุณภาพ (Trainer) ได้เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆตาม
ก าหนดการฝึกอบรม (เอกสารหมายเลข 9.2.1.2) เพื่อเป็นผู้ให้
ความรูด้า้นคุณภาพ 

9.2.1.1 บนัทกึขอ้ความ ขอความ
อนุเคราะหบ์ุคลากรประจ าคณะเขา้
รว่ม “โครงการ Train the Trainer” 
9.2.1.2 ก าหนดการฝึกอบรม 

2 คณะพลงังานฯมกีารก าหนดแผนการฝึกอบรมดา้นคุณภาพใหแ้ก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วมของนักวชิาการดา้น
คุณภาพ (Trainer) หวัหน้าหน่วยงาน และผูแ้ทนของส านักงาน
ประกนัคุณภาพ ดงันี้ 
 วนัที ่20 ธนัวาคม 2556 มกีารก าหนดแผนการฝึกอบรม

ดา้นคุณภาพให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการมสี่วน
ร่วมของนักวชิาการด้านคุณภาพ และผู้แทนของส านักงาน
ประกนัคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.2.2.1) ณ ส านักงาน
ประกนัคุณภาพ 

 วนัที ่7 มกราคม 2557 นักวชิาการดา้นคุณภาพไดม้กีาร
น าเสนอและแก้ไขแผนการฝึกอบรมฯในการประชุมระหว่าง
ผู้บรหิารคณะ ประกอบด้วย คณบดี ที่ปรกึษาคณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส่วนงาน และผู้แทนของ
ส านกังานประกนัคุณภาพ ณ หอ้งประชุมคณะพลงังานฯ 

 วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯครัง้ที่ 5/2557 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
อุปสรรค และปญัหาที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมด้านคุณภาพ 
และใหม้กีารปรบัแผนการด าเนินงานใหม ่ณ หอ้งประชุมคณะ
พลงังานฯ (เอกสารหมายเลข 9.2.2.2 และ 9.2.2.3) 

9.2.2.1 แผนการฝึกอบรม 
9.2.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ ครัง้ที ่5/2557
วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 
9.2.2.3 แผนการฝึกอบรม (ปรบั
แผน) 

3 คณะพลงังานฯมกีารก าหนดแนวทางการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการมสี่วนรว่มของนกัวชิาการดา้นคุณภาพ (Trainer) หวัหน้า
หน่วยงาน และผู้แทนของส านักงานประกันคุณภาพ และ
สอดคลอ้งกบัแผนการฝึกอบรมดา้นคุณภาพของหน่วยงาน โดย 
 20 ธันวาคม 2556 มีการก าหนดแนวทางการสอน

เบือ้งตน้ โดยการมสี่วนรว่มของนักวชิาการดา้นคุณภาพ และ

9.2.3.1 เอกสารการบรรยายในวนัที ่
7 มกราคม 2557 
9.2.3.2 ภาพข่าวการทดลองสอน
ครัง้ที ่2 วนัที ่21 มนีาคม 2557 
9.2.3.3 ภาพข่าวการทดลองสอน
ครัง้ที ่3 วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 
9.2.3.4 เอกสารการบรรยาย
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ผู้แทนของส านักงานประกันคุณภาพ ณ ส านักงานประกัน
คุณภาพโดยแนวทางการสอนเบื้องต้นจะจดัการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มบุคลากรตามภาระงานใกลเ้คยีงกนั 

 7 มกราคม 2557 นักวิชาการด้านคุณภาพได้มีการ
น าเสนอแผนการฝึกอบรมฯ และได้บรรยายสรุปที่มาและ
เหตุผลการน าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ
หรอื Total Quality Management (TQM) มาบูรณาการใน
ระบบการบรหิารของมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องทีน่ าไปสู่การพฒันาบณัฑติ งานวจิยั และงานบรกิาร
วชิาการที่มคีุณภาพ และการน าเกณฑ ์Education Criteria 
for Performance Excellence หรอื EdPEx มาใชเ้ป็นกรอบ
ในการผลกัดนัให้เกดิ TQM ส าหรบัการบรหิารเพื่อให้เกิด
คุณภาพภายในมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.2.3.1) ใน
การประชุมระหว่างผู้บรหิารคณะ ประกอบด้วย คณบดี ที่
ปรกึษาคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส่วนงาน 
และผูแ้ทนของส านกังานประกนัคุณภาพ ณ หอ้งประชุมคณะ
พลงังานฯ 

 นักวชิาการด้านคุณภาพ ได้มกีารทดลอง จ านวน 3 ครัง้ คอื
วนัที่ 21 มกราคม 21 มนีาคม และ 30 พฤษภาคม 2557 ณ 
ห้องประชุมสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  โดยมีผู้แทนของ
ส านักงานประกนัคุณภาพ และบุคลากรของคณะจ านวน 4  
ท่าน เช้าร่วมรบัฟงัการทดลองสอน เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะแก่นักวิชาการด้านคุณภาพเพื่อปรบัการสอน 
และเอกสารการสอน ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 9.2.3.2) 

ปรบัปรงุล่าสุด 

4 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณภาพแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ คอื 
 บรรยายภาพรวม 1 ครัง้ ใหก้บัผูบ้รหิาร 
 ทดลองสอน จ านวน 3 ครัง้ 
กจิกรรมที่ด าเนินการน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนการฝึกอบรม
ดา้นคุณภาพ  

 

5 ไมม่กีารด าเนินการ - 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ  ประจ าปี 2556 
  

 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี    KMUTT 196 

 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้:   4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้:  4  ขอ้ 
 
จดุแขง็/แนวทางเสริม จดุอ่อน/แนวทางพฒันา 
จดุแขง็ 
 คณะพลงังานฯ มกีารประเมนิคุณภาพ โดยจดัท าขอ้มูลการรายงานผลและการน าเสนอดชันีชี้วดั
สมรรถนะ (KPIs) เพื่อเสนอผูบ้รหิารของคณะและมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากบรบิทของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่เป็นคณะวิจยั ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
บุคลากรของคณะจงึได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานหลกัของรฐั ให้จดัท า/ตดิตามนโยบาย และด าเนินการ
พฒันามาตรฐานและเกณฑค์ุณภาพในระดบัประเทศ โดยเฉพาะทางดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และ
การประกนัคุณภาพการศกึษา  
 


