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คํานํา 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) สําหรับรอบการประเมินป 2554 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการดําเนินงานตาม
องคประกอบที่ เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 9 
องคประกอบ รวม 23 ตัวบงชี้ โดยใชเกณฑการประเมิน ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคูมือประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รอบการประเมินป 2554 
และประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. จํานวน 10 ตัวบงชี้  ขอมูลที่เก็บรวบรวมเปนขอมูลทั้งในชวง
ปการศึกษา 2554   (1 มิถุนายน 2554 – 30 มิถุนายน 2555) ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 
กันยายน 2554) และปพุทธศักราช 2554  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรอบเวลาในการเก็บ 
ขอมูลของแตละตัวบงชี้  

 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดสรางผลงานที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ และการผลิตผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่โดดเดน ตอบสนองความตองการของ
ประเทศดานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดลอม และวัสดุ อันสืบเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงของ
บูรพาจารยในอดีต ประกอบกับความมุงมั่นในการทําวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยในปจจุบัน ซึ่งสงผลใหผล
งานวิจัยของคณาจารย/นักวิจัย และนักศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
คณาจารยของคณะฯ ไดนําองคความรูที่ไดจากการเรียนการสอนและการวิจัย ไปใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย
และเชิงพาณิชย และสรางชื่อเสียงใหเปนที่ประจักษ   แกคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และประเทศ โดยในป 2554 
ไดรับรางวัลอาจารยดีเดน ปอมท. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ รางวัลอื่น ๆ  ซึ่งความสําเร็จเหลานี้ เกิดจากความรวมแรงรวมใจของ
บุคลากรในคณะ ซึ่งกระผมขอขอบคุณทกุ ๆ ทาน มา ณ โอกาสนี้ 

 

 
           (ดร.พัฒนะ รักความสุข) 

          คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

            4 กรกฎาคม 2555 
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สรุปผูบริหาร คณะพลังงานฯ 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีพันธกิจ คือ ให
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนนงานวิจัยทางดานพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดลอม  ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดกําหนดวิสัยทัศนของคณะฯ  “มุงเปนองคกรสรางและแสวงหา
ความรูเพื่อความเปนเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับ
สากล”  
 ในปการศึกษา 2554 คณะฯ ไดเปดสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีวัสดุ 
และหลักสูตรพิเศษดานการผลิตแบบบูรณาการ รวม 12 หลักสูตร  มีบุคลากรวิจัยจํานวน 39 คน 
แบงเปนอาจารยประจํา 37 คน และนักวิจัย 2 คน มีขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราว ซ่ึงเปนบุคลากรสายสนับสนุนรวม 26 คน  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 837 คน แบงเปนระดับ
ปริญญาโท 555 คน และระดับปริญญาเอก 282 คน 
 สําหรับรอบการประเมินป 2554 ไดมีการกําหนดเอกลักษณและอัตลักษณของคณะฯ ผาน
คณะกรรมการคณะและสภามหาวิทยาลัย  โดยเอกลักษณของคณะฯ คือ “เปนองคกรที่ มีขีด
ความสามารถในการสรางความรูและแกปญหาโจทยดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และวัสดุ โดยบูรณาการ
ผานกระบวนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ” และอัตลักษณของคณะฯ คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับ
สากล” (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และวัสดุ) ตั้งแตกอตั้งคณะฯ จนถึงปจจุบันไดผลิตบัณฑิตมากกวา 
2,500 คน เพ่ือไปรับใชสังคม พรอมกับไดสรางงานวิจัยและบริการวิชาการ สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ จนเปนที่ประจักษแกสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอยางตอเน่ือง 
 
 ผลการดําเนินงานโดยรวมของทั้ง 9 องคประกอบสรุปไดดังน้ี 
 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธในทุกพันธกิจหลัก เพ่ือพัฒนาคณะ 
ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคํานึงถึง
แผนกลยุทธในการบริหารที่ มีประสิทธิภาพควบคูไปกับการใชกระบวนการ PDCA 
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ คณะฯ ไดอาศัยการมีสวนรวมพรอมกับใหนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือให
แผนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2556) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยตาม KMUTT Road Map 2020  คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูแผนการปฏิบัติการที่มีเปาหมายอยางชัดเจนในแตละประเด็น มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ผานการ
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ประชุมประสานบริหาร การประชุมกรรมการประจําคณะฯ และเวทีระดมสมองบุคลากรคณะในวาระตางๆ  
พรอมกันนี้คณะฯ ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดมอบหมายใหผูชวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพฯ นําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมกลุมตางๆ ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําป แลวนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารคณะ 
 
องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 12 
หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยางละ 6 หลักสตูร  โดยมีการแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซ่ึงมีตัวแทนบุคลากร
แตละหลักสูตรประกอบอยูดวย เพ่ือจัดทําหลักสูตร ติดตาม และประเมินผลการจัดทําหลักสูตร  พัฒนาทุก
หลักสูตรใหเนนการทําวิจัย (มีการทําวิทยานิพนธ)  โดยคณะฯ มีอาจารยทั้งหมด 37 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 91.89 % ของอาจารยทั้งหมด ดํารงตําแหนงวิชาการ เปนศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย 11 
คน และผูชวยศาสตราจารย 13 คน คิดเปน 75.67 % ของอาจารยทั้งหมด ในการดําเนินการดานการผลิต
บัณฑิตใหมีคณุภาพ ผูบริหารและกรรมการคณะไดกําหนดระบบการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุนตามกลไกของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการพัฒนาเพิ่มพูนความรู สวัสดิการ สุขภาพ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 

คณะฯ มีหองบรรณสารสนเทศและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูนักศึกษา มีระบบการจัดการเรียน
การสอน โดยการทําแผนการศึกษาและเอกสารเผยแพรใหนักศกึษาทราบตั้งแตนักศึกษาเริ่มเขาเรียน 
ไดแก ขอกําหนดการทําวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการสําเร็จการศึกษา  ทุกหลักสูตรสงเสริมให
นักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเองผานทางวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ และโครงการวิจัยตางๆ  สงเสริมให
นักศึกษาเรยีนรูจากการปฏบิัติจริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่  และมีการเรยีนการสอนที่พัฒนาจาก
งานวิจัย และมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก ทั้งในและตางประเทศมาบรรยายในรายวิชา
ตาง ๆ 

คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนของบัณฑติ โดยการสอบถามผูใชบัณฑติ
ทุกรอบระยะเวลา  การศกึษาแตละหลกัสูตรมีการสนบัสนุนทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี เชน ระบบ 
LAN และ Wireless   จัดสรรเงิน FTERO ใหกับนักศึกษาผานทางการใหทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ดีและทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา   มีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและการให
โอวาทในพิธวีนัไหวครู เชน การเรียนการสอนเปนไปตามกําหนดในดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่
ระบุไวในหลักสูตร (มคอ. 2), นักศึกษาที่ไดรับทุนคณะพลังงานฯ จะตองเปนผูมีคณุธรรม และจริยธรรม 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาควบคูไปกับการเรียน

การสอน มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ มีกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่จัดใหนักศึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการ และแนะแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย   มีการใหบริการขอมูลขาวสารตอ
นักศึกษา เชน กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน โครงการสนับสนุน
นักศึกษาไปทํางานวิจัยที่ตางประเทศ การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา เปนตน 

คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา รวมถึงมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะและระหวางคณะ 
เชน รวมกับบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) และกิจกรรมรวมกันวันสงกรานต 
และงาน SEEM DAY  อีกทั้งยังมีการสรางเครือขายการทําวิจัยหรือแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมวิจัยใน
คณะฯ และกลุมวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น เปนตน 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะพลังงานสิ ่งแวดลอมและวัสดุ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที ่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ แผนการดําเนินงาน และแผน
งบประมาณวิจัยของคณะประจําป 2554  โดยมีคณะทํางานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาคณะฯ  ทําหนาที่
ถายทอดแผนลงสูภาคปฏิบัติ มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  

คณะฯ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยโดยผานกลไกตางๆ เชน การใหคําปรึกษาผาน
ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง, สนับสนุนใหเขารวมการอบรม สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  ใน
ป 2554 คณะฯ ไดรับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย (NRU) จาก สกอ. ทุนวิจัยแกนนําจาก สวทช. และ
ทุนเมธีวิจัยอาวุโสจาก สกว. เพ่ือสรางสรรคผลงานวิจัยระดับสูงที่มีศักยภาพในวงวิชาการ  มีการ
สนับสนุนพันธกิจดานงานวิจัย มีเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 ลานบาท/คน/ป  มีการตีพิมพเผยแพรความรูจากงานวิจัยในวารสารและการ
ประชุมวิชาการทุกระดับจํานวน 137 เรื่อง (ในวารสารวิชาการนานาชาติจํานวน 51 เร่ือง) การเขียน
บทความลงในนิตยสาร หนังสือพิมพ การจัดประชุม/อบรมถายทอดความรูสูสาธารณชน การจดสิทธิบัตร 
เปนตน  จากศักยภาพดานการวิจัยดังกลาว สงผลใหป 2554  ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดรับรางวัล
รางวัลอาจารยดีเดน ปอมท. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี นักศึกษาไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย
ดีเดนทั้งในและตางประเทศ  
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีระบบและกลไกการบริการวิชาแกชุมชนและสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีแผนการบริการทางวิชาการ โดยการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานวิชาชีพ ซ่ึงนําไปสูความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพือ่การเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมในหลากหลายรูปแบบ เชน การเปนที่ปรึกษาโครงการ การจัดทํา
โครงการเพื่อแกปญหา การจัดฝกอบรม การวิเคราะหทดสอบ  คณะฯ ไดนํางานบริการทางวิชาการ
ดังกลาวมาบูรณาการกับการเรียน การสอน และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาการบริการวิชาการของคณะฯ 
ไปสูมาตรฐานสากล เชน นํามาเปนกรณีศึกษาในวิชาเรียน นํามาตอยอดเปนงานวิจัยของนักศึกษาระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก และการจัดตัง้หองปฏิบัติการดานผลิตและขึ้นรูปพอลเิมอร  และศนูยทดสอบ
และรับรองประสิทธิภาพพลงังานของวัสดุอาคาร ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เปนตน  คณะได
นําความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการมาเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบของบทความ และการจัด
ประชุม/อบรม  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาคณะฯ มีการประเมินผลสําเร็จ และนําผลที่ไดมาประกอบการพัฒนา
ระบบและกลไกในปการศึกษาถัดไป 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ  โดยมี
การกําหนดนโยบายและงบประมาณสนับสนุน  แตงตั้งคณะทํางานจากบุคลากรในคณะฯ เพ่ือวางแผน
จัดทํากิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับนักศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดป  อีกทั้งบูรณา
การงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน ผานทางการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา และมีการประชาสัมพันธเผยแพรอยางตอเน่ืองผานทางเว็บไซด
คณะฯ, Facebook, เว็บไซดของสายวิชา  รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจหลังการทํากิจกรรมตางๆ ทุกครั้ง 
ซ่ึงไดนําผลไปใชพิจารณาประกอบการจัดกิจกรรมในปตอไป  
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ผูบริหารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีวิสัยทัศน ซ่ึงไดกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
ไดถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยการจัดประชุม ในการวางแผนกลยุทธของคณะฯ ไดดําเนินการ
ผานกลไกการประชุมระดมสมองเพื่อใหบุคลากรในคณะฯ  ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน  การบริหารงานของคณะฯ ไดใชระบบขอมูลสารสนเทศมาเปนฐานในบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ  และไดใชการประชุมประสานบริหารของคณะฯ ในเชาวันอังคารเพื่อหารือ วิเคราะห กํากับ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  คณะฯ  ไดสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะฯ  ไปยัง
บุคลากรใหรับทราบผานหลายชองทาง ทั้งการจัดประชุม รายงานประจําปของคณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ รายงานประจําคณะฯ   ผูบริหารคณะฯ  ไดสนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ  มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ และไดใหอํานาจในการตัดสินใจในการกําหนดแนวปฏิบัติในการทํางานแกบุคลากร โดยรับ
ฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ แนะ  นอกจากนี้ผูบริหารไดถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 
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เพ่ือใหสามารถทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะฯ  โดยไดใชกลไกการทํางานรวมกันเปนกลุม หรือ
เปนคณะฯ ทํางาน   ผูบริหารคณะฯ  ไดใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชนของ
คณะฯ  และผูมีสวนไดสวนเสีย มีการควบคุมภายในเพื่อความโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงโดยได
จัดทําการประเมิน จัดทําแผน ติดตามและรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะ
เปนผูประเมินการทํางานของผูบริหารคณะฯ  โดยใชกลไกของมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการรายงานผล
การดําเนินงานของคณะฯ  ปละ 2 ครั้ง และผูบริหารคณะฯ  ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานของคณะฯ  อยางเปนรูปธรรม ในสวนคณะกรรมการประจําคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไวลวงหนา   

ในการจัดการความรูของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ คณะฯ  ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน
การจัดการความรู และไดมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะพลังงานฯ โดยมีเปาหมายหลัก 3 ดาน ไดแก พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการเรียน
การสอน ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติและสอดรับความตองการของประเทศ และดานการ
บริหารจัดการคณะฯ ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิ ภาพ โดยจัดทําการระดมสมอง และมีการกําหนด
บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ  มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู  และรวบรวม
ความรูจากผูมีประสบการณ รวมทั้งนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใช 
          ผูบริหารคณะฯ  ไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ รวมเปนคณะทํางาน  มีการ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ดานทรัพยากร (การซอมฟน การสราง
บันไดหนีไฟ การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย) ดานการปฏิบัติงาน (การบริหารการวิจัย และการ
จัดการเรียนการสอน) ความเสี่ยงดานบุคลากร (การจัดหาบุคลากรทดแทนผูเกษียณ) มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง มีการติดตามการดําเนินการตามแผน และมีการรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีฉบับที่ 10   โดยมีรอง
คณบดีฝายบริหาร และเจาหนาที่ของกลุมงานบริหารและคลัง ซ่ึงประกอบดวย งานนโยบายงานการเงิน
และบัญชี และพัสดุ เปนผูประสานงานเพื่อชวยวิเคราะหการเงินและงบประมาณอยางสม่ําเสมอ   คณะฯ  
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนรวมกันระหวาง
ผูบริหารของคณะฯ ในการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
นํามาใชรวมกันแบบรวมศูนยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีงบประมาณประจําปที่ครอบคลุมภารกิจ
กิจกรรมที่สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม ดานการพัฒนาบุคลากร และดานพัฒนาวิสัยทัศน คณะฯ  มีการจัดทําสรุปสถานภาพการใช
จายเงินงบประมาณประจําเดือนนําเสนอคณบดีในที่ประชุมประสานบริหารของคณะฯ  เพ่ือใชติดตามการ
ดําเนินงาน และการตัดสินใจสําหรับการบริหารจัดการกิจกรรมของคณะฯ    และสําเนาแจงทุกสายวิชาฯ 
และผูบริหารนําเสนอตอกรรมการประจําคณะฯ ประกอบวาระที่เกี่ยวของกับดานการเงิน  คณะฯ  มีการ
นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะฯ อยาง
ตอเน่ือง มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูบริหารคณะฯ  มีการติดตามแผนและผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายอยางตอเน่ือง และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของคณะฯ  ตลอดจนวางแผนและตัดสินใจในเรื่องตางๆ   
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน โดยยึดตามนโยบาย
และคูมือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กําหนดโดย สกอ. และ สมศ.  มีการแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและ
คณะทํางานประกันคุณภาพจากทุกภาคสวนของคณะฯ โดยยึดหลักการทํางานแบบระบบการบริหาร
โดยรวมเพื่อใหเกิดคุณภาพ (TQM) มาประยุกตใช  มีกลุมงานบริการวิจัยและสารสนเทศทําหนาที่
ประสานงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลาในการตรวจรับประเมิน
คุณภาพภายใน รอบการประเมินป 2554  คณะฯ ไดมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ และปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมตัวบงชี้ (KPI) ที่สามารถวัดไดอยางชัดเจนตามอัตลักษณที่กําหนด  คณะฯ มีการจัดทํารายงาน
ประกันคุณภาพ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน เทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพ และนําขอมูลผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ มีการดําเนินงานและติดตาม KPI 
ของคณะอยางตอเน่ือง โดยใชขอมูลจากระบบสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัย ที่มีขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ เพ่ือใหผูบริหารใชประกอบในการตัดสินใจ 
 
จุดแข็ง/จุดออนของคณะ โดยรวม 
จุดแข็ง 
 1. คณะผูบริหารมีการทํางานรวมกันเปนเอกภาพ และไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี 
 2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ใหความสําคัญและมีความตั้งใจในการปรับปรุงการบริหารและ 
        คุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
     3. คณะพลังงานฯ มีการประเมินคุณภาพ โดยจัดทําขอมูลการรายงานผลและการนําเสนอดัชนีชี้วัด 
        สมรรถนะ (KPIs) เพ่ือเสนอผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองทุกป 
 
จุดออน 
 คณะฯ ไมมีอัตรากําลังสําหรับตําแหนงเจาหนาที่รับผิดชอบงานโดยตรงดานการประกันคุณภาพ 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  KMUTT 1 
 
                                                                                                                  

บทที่ 1 โครงรางองคกร  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

 
1.1  สภาพแวดลอมภายในองคกร 

 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นับเปนสถาบันการศึกษาแหง
แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดเปดหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยหลักสูตรที่เปด
สอนเปนหลักสูตรในระดับสูงกวาปริญญาตรีที่มุงเนนทางดานเทคโนโลยีที่กําลังเปนที่ตองการในการพัฒนาและแกไข
ปญหาเชิงเทคโนโลยีเรงดวนของประเทศทั้งสิ้น อันเปนผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณน้ํามันในป  พ.ศ. 2516   ทําให
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุดําเนินการเปดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานขึ้นเปน
หลักสูตรแรกในป พ.ศ. 2520 และไดทําการผลิตบัณฑิตมาเปนเวลา 35 ปแลว   ปจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  โดยบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ที่
คณะฯ ผลิตออกไปสูสังคมลวนแตเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม มีความพรอมทางวิชาการและตอบสนองตอความ
ตองการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ   นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลว  คณะฯ ยังให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยถือเปนนโยบายที่สําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน และพัฒนาประสิทธิภาพของคณาจารย ตลอดจนพัฒนาประเทศ โดยคณะฯไดมีการจัดใหมีกิจกรรมถายทอด
เทคโนโลยีและบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย ตลอดจนรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศอีกดวย 
 
ลักษณะพื้นฐานของคณะ 
 

พันธกิจหลักหรือหนาที่ตามกฎหมายของคณะ  
 1. ผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและ 
               วัสดุ 
 2. ผลิตงานวิจัยทางดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุง 
              ศิลปวัฒนธรรม 
 
 แนวทางและวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  มีแนวทางและวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการ เชน นักศึกษา, องคกร
ภาครัฐ, องคกรภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานภาคเอกชน โดยการพัฒนาระบบและสรางจิตสํานึกดานการบริการ
ใหกับบุคลากรเพื่อสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการทุกประเภท 
 

วิสัยทัศน 
 มุงเปนองคกรสรางและแสวงหาความรู เพื่อความเปนเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพในระดับสากล 
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เปาประสงคหลัก 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางดาน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีอุณหภาพ 

2. เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาเทคโนโลยี พ ลั ง ง า น  ส า ข า
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน สาขาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ ให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 วัฒนธรรม 
 บุคลากรของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีความซื่อสัตย รักการเรยีนรูอุทิศตนในการทํางานหนกัและ
ตอเนื่องเพื่อสัมฤทธิผลของงานที่ทํา 
 
  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในคณะ (ประเภทของบคุลากร ระดับการศึกษา  วุฒิการศกึษา ตําแหนง
ทางวิชาการ เปนตน 
 

  สถานภาพและ 

ลักษณะของงาน 

ปฏิบัติหนาที่ดานการสอน/วิจัย ปฏิบัติหนาที่ 

สายสนับสนุน 
รวม (คน) 

อาจารย นักวิจัย 

ขาราชการ 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

19 

19 

 

 

 7 

 

2 

5 

26 

19 

2 

5 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 

สายวิชาชีพอื่น 

18 

18 

2 

 

2 

10 

 

10 

30 

18 

12 

ลูกจาง 

ประจํา 

ชั่วคราว 

  9 

5 

4 

9 

5 

4 

รวม 37 2 26 65 
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ตารางแสดงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะ 

ป
การศึกษา 

จํานวน อ. และ ผศ. จํานวน รศ.และ ศ. 
อ: ผศ. : รศ.: ศ. 

อ. ผศ. รวม รศ. ศ. รวม 
ป 2551 13 11 24 11 4 15 13 : 11 : 11 : 4 
ป 2552 10 13 23 10 5 15 10 : 13 : 10 : 5 
ป 2553 10 13 23 10 5 15 10 : 13 : 10 : 5 
ป 2554 9 15 24 11 4 16 09 : 15 : 11 : 4 
 

ตารางแสดงวุฒิการศกึษาของบุคลากรภายในคณะ 
 

สถานภาพ 

ตํ่ากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

ขาราชการ 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

19 

 

 

83 

4 

2 

1 

1 

15 

11 

100 

17 

17 

17 

65 

89 

26 

19 

1 

66  

100 

100 

100 

100 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 

สายวิชาชีพอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

27 

 

 

80 

5 

 

3 

2 

17 

 

15 

20 

17 

 

17 

 

57 

 

85 

30 

 

20 

10 

100 

 

100 

100 

ลูกจาง 

ประจํา 

ชั่วคราว 

6 

5 

1 

67 

100 

25 

1 

 

1 

11 

 

25 

2 

 

2 

22 

 

50 

  9 

5 

4 

100 

100 

100 

รวม 7 10 17 25 10 14 35 51 65 100 
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เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน 
 

อุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการวิจัย 
 
ส่ิงอํานวยความสะดวก (สถานที่ใหบริการ สถานที่ทํางาน) 

สถานที ่ พ้ืนที่ (ตร.ม). 
1. หองเรียน 6 หอง                              392 
2. หองปฏิบัติการ 36 หอง                              1,708.8  
3. หองพักอาจารย 36 หอง                              583.8 
4. หองทํางาน 9 หอง                              258  
5. หองประชุม 6 หอง                              216  
6. หองเก็บวารสาร/หองสมุด 5 หอง                              122.5  
7. หองพักนักศึกษา 10 หอง                              384.15  
8. หองคอมพิวเตอร 4 หอง                              232  
9. หองเก็บเครือ่งมือ/เก็บของ/ครุภัณฑ13 หอง                              210.4  
10. โรงประลอง                              144  
รวมพื้นที่ใชงาน                              4,251.65  
มีพื้นที่หมุนเวียน                              2,253.14  
รวม                                    6,504.79  
 
การดําเนนิการภายใตกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับที่สําคัญ 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ เปนหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การ
ดําเนินงานของคณะฯ ยึดหลกัปฏิบัติเบื้องตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พรอมทั้งใชทุกกฎระเบียบที่
มหาวิทยาลัยฯ รับจากภาครัฐมาปฏิบัติ 
 
1.2 ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับหนวยงานทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยในดานความสัมพันธภายในนั้น คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารผานชองทางตางๆ ทั้งในรูปสิ่งพิมพ และ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการประชุมตามวาระตางๆ นอกจากนี้คณะฯ ยังไดจัดใหมีตางๆ เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสในการ
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเปนกัลยาณมิตรตอกัน อันจะสงผลตอการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          ดานความสัมพันธภายนอกนั้น คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ตระหนักอยางยิ่งวาพันธมิตรทางวิชาการ มี
สวนสําคัญอยางยิ่งในการผสานพลังงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น คณะฯ จึง 
ใหความสําคัญในการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีการลงนาม
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โครงสรางคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณบดี 

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

สายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ 

สายวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 

กลุมงานบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม 

กลุมงานวิจัยและสารสนเทศ 

กลุมงานบริหารและคลัง 

ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) อาทิเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา Chungbuk National 
University, Friedrich-Alexader Universitat 
 

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความสัมพันธที่ดีกับองคกรตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ ศูนยเทคโนโลยีโลหะแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สถาบันคลังสมองของชาติ ฯลฯ ซึ่งมีการใหความรวมมือทางวิชาการเพื่อนําความรูไปใชเปนประโยชนทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยี และการสรางนโยบายที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
 
           โครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชา  
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สํานักงานคณบดี 

 งานบริการการศึกษา 
 งานพัฒนาหลักสูตร 
 งานกิจการนักศึกษา 
 งานทุนการศึกษา 
 งานนวัตกรรมองคกร 

     งานสารบรรณ 
     งานการเจาหนาที่ 
     งานคลังและพัสดุ 
     งานงบประมาณและแผนงาน 
     งานอาคารสถานที่และพาหนะ 

 งานบริการวิจัย 
 งานพัฒนางานและ     
บุคคลากรวิจัย 
 งานพัฒนาระบบงาน   
และสารสนเทศ 
 งานประกันคุณภาพ 
 งานประชาสัมพันธ 

ที่ปรกึษาคณบดีฝายวชิาการ ที่ปรกึษาคณบดีฝายวจิัย 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ 

คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

หัวหนากลุมงานบริการ
วิชาการและพัฒนานวัตกรรม 

หัวหนากลุมงานวิจัย
และสารสนเทศ 

หัวหนากลุมงาน      
บริหารและคลัง 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน 

ประธานสายวิชาการออกแบบและผลิต
แบบบูรณาการ 

โครงสรางการบริหารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมผูรับบริการ ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรบับรกิาร และแนวทางและวิธีการส่ือสาร

ระหวางกันระหวางคณะฯ และผูรับบริการ  

กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหวางกัน 

1.นักศึกษา ใหความรู ทั้งในดาน
ของศาสตรเฉพาะทาง 
และความรูทางดาน
สังคม เชนการอยู
รวมกัน  ศีลธรรมและ
จริยธรรม 

สําเร็จการศึกษา และเปน
บัณฑิตที่ดีและเกง เปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน 
 

- การสื่อสารดวยวาจา กริยา
ทาทาง เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
- การจัดกิจกรรมสัมพันธ
ระหวางคณาจารย/นักวิจัย 
บุคลากร และนักศึกษา 
- การประพฤติตนเปนตัวอยาง
ที่ดี 

2. หนวยงานองคกร  
    ของรัฐ 

วิจัยและพัฒนา 
ใหบริการวิชาการ 
ถายทอดเทคโนโลยี 
วิเคราะห ทดสอบ ให
คําปรึกษา 

บริการเฉพาะทาง ที่มี
คุณภาพสูง รวดเร็ว และ
ประทับใจผูรับบริการ 

- มีการประชุม/ปรึกษาหารือ
รายไดบรรยากาศแหงความ
เปนกัลยาณมิตร 
- ใหคําปรึกษาและจัดทํา
รายงานทางเทคนิค/วิชาชีพ 
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กลุมผูรับบริการ บริการที่ให 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหวางกัน 

 

3. หนวยงานภาคธุรกิจ/ 
    เอกชน 

รวมวิจัยและพัฒนา 
ถายทอดเทคโนโลย ี
สรางนวัตกรรมการผลิต 

นําไปใชในเชิงพาณิชยได 
เพื่อแกปญหาของ
สังคมไทย 

- มีการประชุม/ปรึกษาหารือ  
- ใหคําปรึกษาและจัดทํา 
รายงานทางเทคนิค/วิชาชีพ 
- ลงมือปฏิบัติรวมกัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหวางกัน 

1.  นักศึกษา ใหความรู ทั้งในดาน
ของศาสตรเฉพาะทาง 
และความรูและทักษะ
ทางดานสังคมและ
ภาษา เชนการอยู
รวมกัน การสื่อสาร  
ศีลธรรมและจรยิธรรม 

- สําเร็จการศึกษามีความรู
และทักษะดานสังคมและ
ภาษา  
- เปนบัณฑิตที่ดีและเกง 
เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 

การสื่อสารดวยวาจา เอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส กริยาทาทาง
และ 
- จัดกิจกรรมสมัพันธ 
- การประพฤติตนเปนตัวอยาง
ที่ดี 

2. ผูปกครอง ใหความมั่นใจในเรื่อง
ของการใหความรู 
ประสบการณชีวิตและ
ความปลอดภัย  

สําเร็จการศึกษา และเปน
บัณฑิตที่ดีและเกง มี
ความสุขในการเรียน เปนที่
ตองการของตลาด แรงงาน  

ติดตอดวยวาจาและทาง
จดหมาย 

3. นายจาง บัณฑิตที่มีความรู มี
ทักษะดานสังคม และ
ความพรอมที่จะทํางาน 

รูในศาสตรของตน 
ภาษาตางประเทศ ทักษะ
การติดตอสื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 

สํารวจความตองการของ
นายจาง  
ติดตอโดยตรงกับคณะ 

4. ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ 

สรางองคความรู และ
เทคโนโลยี เพือ่ใหคนมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 
ประหยัดพลังงาน และ
รักษาสิ่งแวดลอม 

คณะ/มหาวิทยาลัยมีสวน
รวมในการแกปญหา ของ
ชุมชน สังคมประเทศชาติ 
รวมทั้งสรางองคความรู 
พัฒนานวัตกรรม เพื่อชีวิต
ที่ดีขึ้น 

การประชุมระดับนโยบาย 
เปนผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษา 
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  KMUTT 8 
 
                                                                                                                  

1.3 สภาพการแขงขัน 
 
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหคณะฯ ประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  

ประเภทการ
แขงขัน 

คูแขง ประเด็นการ
แขงขัน 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปจจุบันเมือ่

เปรียบเทียบกับคูแขง 

ปจจัยสําคัญที่ทําให
ประสบความสําเร็จ 

1. การแขงขนั  
   ภายในประเทศ 

1.มหาวิทยาลัย/
สถาบันที่เปดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรใกลเคียง/
หลักสูตรเดียวกัน
กับคณะ 
 
 
2. มหาวิทยาลัย/
สถาบันที่เปดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรใกลเคียง/
หลักสูตรเดียวกัน
กับคณะ 

- บุคลากรที่มี
ความรู
ความสามารถ
เฉพาะทางสูง 
 
 
 
 
- ความ
เขมแข็งดาน
การวิจัยและ
พัฒนา 

คณะฯ มีบุคลากรที่มี
คุณวุฒ ิ ประสบการณ และ
ความสามารถที่โดดเดน 
ทางดานพลังงาน 
สิ่งแวดลอม และวัสดุ 
 
 
 
- มีโครงการวิจยัและพัฒนา
ที่ไดรับเงินสนบัสนุนวิจัย
อยางตอเนื่องปละไมตํ่ากวา 
1 ลานบาท/คน/ป 
- มีจํานวนผลงานตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 1.4 บทความ/
คน/ป 
- มีกลุมวิจัยเฉพาะที่มี
งานวิจัยอยางตอเนื่อง         

- บุคลากรที่มีความมุงมั่น
และมีความชาํนาญเฉพาะ
ทางสูง 
- ความเข็มแข็งทางดานการ
ทําวิจัยดานพลังงาน 
สิ่งแวดลอมและวัสดุ 
- มีกลุมวิจัยเฉพาะทางที่มี
งานวิจัยอยางตอเนื่อง 
- มีกลุมวิจัยเฉพาะทางที่มี
งานวิจัยอยางตอเนื่อง 

2. การแขงขนั 
   ภายนอก 
   ประเทศ 

สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ 
 

ภาษา 
การไดงานทํา 

คณะฯ เปนอีก 1 ทางเลือก 
ในการศึกษาตอกับคณะที่
ใชภาษาอังกฤษ 

- คาบํารุงการศึกษาที่ไม 
สูงมากนัก 
- คณาจารยมีวุฒิปริญญา
เอก และสําเร็จการศึกษา
จากตางประเทศ 
- ความมีชื่อเสียง และเปนที่
ยอมรับของกลุมเปาหมาย 
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ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของคณะ  
ปจจัยแตละดาน ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

1. ปจจัยภายใน - กฎเกณฑ ระเบียบที่ยืดหยุน ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เอื้อและสงเสริมการ 
  ดําเนินการของคณะ เชน การสรางกลุมวิจัย 
- เครือขายการวิจัยระหวางคณะ 

2. ปจจัยภายนอก - สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผูรบับริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
- นโยบายของรัฐ  เชน การเปดใหตางชาติเขามาตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
  ตามขอตกลง FTA 
- นโยบายของ สกอ. เชน การจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม หรือ KPI ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- เศรษฐกิจ เชน การศึกษาที่ดําเนินการเชิงธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอน 
  งายตอการสําเร็จการศึกษา และเปนไปตามกําหนดเวลา  

 
 
แหลงขอมูลของขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันและขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิง

เปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขัน 

ประเภทการแขงขัน คูแขง 
แหลงขอมูล 

เชิงเปรียบเทยีบ 
และขอมูลเชิงแขงขัน 

ขอจํากัด 
ในการไดมาซึง่ขอมูล 

1. การแขงขนัภายใน 
ประเทศ 
 

คณะฯที่เปดหลักสูตร
ใกลเคียงกับที่มีอยูใน
คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวัสดุ 

1. ขอมูลจาก Website   
   หนวยงาน 
2. ฐานขอมูลของสกว. สกอ. และ 
   ของมหาวิทยาลัย 

- ความถูกตองและความ
ทันสมัยของขอมูล 
- Availability ของขอมูล 

2. การแขงขนัภายนอก
ประเทศ 
 

นักวิจัย นักวิชาการ
ตางๆ ที่ทํางาน
วิชาการในสาขาที่
คลายคลึงกับการ
วิจัยที่ทําอยูในคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ 

1. ขอมูลจาก Website  
   หนวยงาน 
2. ฐานขอมูลของสกว. สกอ. และ 
   ของมหาวิทยาลัย 
3. ขอมูลจากวารสารที่มีการ 
    เปรียบเทียบมหาวิทยาลัย 
    ตางๆ  

- ความถูกตองและความ
ทันสมัยของขอมูล 
- Availability ของขอมูล 
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1.4 บริบทดานกลยุทธ  
 ความทาทายเชิงกลยุทธของคณะดานปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคล 

ความทาทายเชิงกลยุทธ ส่ิงที่ทาทาย 
ดานพันธกิจ 
 

(ก) การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
(ข) ความสามารถในการนําผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไปใชเพื่อให

เกิดประโยชนตอสังคมและประเทศ 
(ค) การรับนักศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
(ง) การสรางเครือขายพันธมิตร พัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณคา 

ดานปฏิบัติการ 
 

(ก) การสรางบูรณาการความรูขามศาสตรเพื่อสรางงานวิจัยที่มีคุณคา 
(ข) ความสามารถในการบริหารองคกรภายใตการจัดสรรงบประมาณที่

จํากัด 
(ค) การสรางมาตรฐานเดียวใหเกิดขึ้นภายในองคกร 
(ง) งบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนเพิ่มพูนขดีความสามารถของ

คณาจารย นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน อยางตอเนื่อง 
ดานทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ 

     (ก) ประสทิธิภาพของการทํางานเปนทีม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน 
(ข) การทํางานอยางมีความสุข เพื่อประโยชนสูงสุดของคณะ 

 
1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะ เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีอยาง
ตอเนื่อง 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีแนวทาง และวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะ เพื่อใหเกิดผล
การดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง โดย 

1.  คณะกรรมการประจําคณะมีการนําหลักการธรรมมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการคณะอยางตอเนื่อง เชน 
หลักการมีสวนรวม หลกัความโปรงใส หลกัคุณธรรม และหลักความคุมคา เปนตน ซึง่ทําใหการดําเนินงานของคณะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มีการสงเสริม/สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ มาใชในการดําเนินงานเฉพาะอยาง เชน 
การนําโปรแกรม EndNote มาใชในการบริหารจัดการผลงานวิจัยของคณะฯ ทีม่ีการเผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ การสืบคนขอมูล และการแยกบทความตามสายวิชา ตามผูแตง ตามป เปนตน และการนําโปรแกรม Mind 
Map มาใชในการจัดทําแผนงานของกลุมงาน ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของงานในกลุมนั้น ๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
ความคิดไปยังงานอื่น ๆ หรืองานที่ตองมีการเพิ่มเติม 

3. มีการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของคณะ  เพื่อการสะดวกในการจัดเก็บและ งายตอการสืบคน และทํา
รายงาน เพื่อใชประกอบในการบริหารและตัดสินใจในการบริหารงานเบื้องตน หรอืนํามาวางแผนการดําเนินงานใน
อนาคต 

4.  มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของคณะ/สายวิชา/กลุมวิจัย ใหเปนแหลงกลางในการจัดเก็บและเผยแพร 
ผลงาน และกจิกรรมของคณะ รวมทั้งเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรทั้งภายในคณะ และภายนอก
คณะ 
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แนวทางในการเรียนรูขององคกร และการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร  
1.    มีการนําประสบการณจากตางประเทศมาถายทอดใหบุคลากรสายสนับสนุน นํามาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น และเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
 2. จัด SEEM Colloquium ปละประมาณ 2-3 ครัง้โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานทั้งจากภายในและ
ตางประเทศมาบรรยายใหความรูทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเขารวมการสัมมนา 

3.  สงเสริม/สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพใหบุคลากรของคณะไปเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
งานของตนและองคกรอยางตอเนื่อง 

4.  มีการแลกเปลี่ยนความรู  การปรับปรุงพัฒนางานวจิัย ในลักษณะการประชุมของกลุมวิจัยตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

5.    พัฒนาวฒันธรรมการเรยีนรูของบคุลากร ใหเปนผูใฝเรียนรู 
 

- คานิยมของคณะที่กําหนดไวคืออะไร  
 คนเปนทรพัยากร ที่มีคุณคามากที่สุดขององคกร  
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บทที่ 2 สวนสําคัญ 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะรายองคประกอบและตวับงชี ้

พรอมระบุจดุแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออน และแนวทางพัฒนา 
 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประจําคณะ โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรคณะและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมมหาวิทยาลัย กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554) และ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางดานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารประจําป 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
 คณะพลังงาน สิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนิน 8 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี  
 
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง

1 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดกําหนดปรัชญาและปณิธาน
ของคณะฯ และมีการจัดทํา ไวดังนี้ ปรัชญา   “ รูวิชา รูคุณคา รู
รักษา มีคุณธรรม นําชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ” หมายความ
ถึง การผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรูความสามารถ
และสรางผลงานวิจัยและการพัฒนาที่มีคุณภาพดานพลังงาน 
สิ่งแวดลอมและวัสดุ ที่นําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด และ
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความตองการ
ของประเทศ พรอมทั้งเผยแพรและใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะฯ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  10 (พ .ศ .  2551-2554) 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) 

1.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ  
ฉบับที่ 10 (ป 2550 -2554)  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
ผานคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) และ
การจัดสัมมนาคณะเพื่อถายทอดแผนกลยุทธใหกบับุคลากรทั้ง
คณะดวย (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2) 
 

1.1.2.1 บทสรุปผูบริหาร คณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.
2551-2554) และ แผนกลยทุธ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.2.2 รายงานการจัดประชุม 
Kick-off ระดมสมอง เพ่ือสราง
ความเข็มแขงทางวิชาการ 
 

3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัตกิารประจําป ครบ 4 พันธ
กิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ 
(strategic map) และมีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความ

1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
(พ.ศ.2551-2554) และ 2 ปหลัง 
 (2553-2554) คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ  
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สอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 
4 พันธกิจ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1 และ 1.1.3.2) 
 

1.1.3.2 ผลวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนการจัดทํา
ยุทธศาสตรคณะฯ กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2549-2563) 

4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงามตามแผนกลยุทธ 
แผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

1.1.2.1 บทสรุปผูบริหาร คณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.
2551-2554) และ แผนกลยทุธ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

5     คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจตามแผนที่วางไวทั้ง 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต  
ดานงานวิจัย ดานบริการวิชาการแกสังคมและดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต คณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคและปณิธานของคณะที่ตั้งไว 
เพ่ือใหไดบัณฑิตที่ดีและเกงตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตแรกเริ่มที่นักศึกษาเขามาในคณะฯ โดยการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา  เพ่ือแนะนําใหนักศึกษารูระเบียบ  หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการศึกษา เชน การลงทะเบียนเรียน 
การขอเปลี่ยนโปรแกรมการศึกษา การลา  การขอขยายเวลา
การศึกษา  การเสนอโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ  
รวมถึงการสอบความกาวหนา  การขอสอบโครงการการ
ศึกษาวิ จัยหรือวิทยานิพนธ  ทุนการศึกษา ฯลฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.1)    การแนะนําโครงสรางการบริหาร  การ
ใหบริการตางๆ ของคณะฯ    โดยไดจัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ดวยนอกจากนั้นยังมีคําแนะนํา ประสบการณใหมๆความ
ประทับใจ โดยการตอนรับของรุนพ่ีสโมสรนักศึกษาคณะพลังงาน
ฯ ซ่ึงคาดหวังวาเมื่อนักศึกษาไดทราบถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติดังกลาวแลว  ก็จะชวยใหการศึกษาและการปฏิบัติ
ตัวในระหวางที่เปนนักศึกษามีความสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้น  สามารถ
ลดปญหาและขอขัดของตางๆ ลงได   นอกจากนั้นมีการจัดตั้ง
อนุกรรมการพิจารณาแบบนําเสนอโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ 
(แบบ บ.1) เพ่ือกลั่นกรองงานวิจัยที่นักศึกษาจะศึกษาใหเปนไป
ตามกรอบงานสาขาของคณะพลังงานฯ  และไดนําเรื่องขั้นตอน

1.1.5.1 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2554,แบบฟอรมการลงทะเบียน
เรียน,แบบฟอรมการขอเปลีย่นโป
รมแกรมการศึกษา,แบบเสนอขอ
ขยายเวลาการศึกษา และ
แบบฟอรมประกอบการประเมินผล
ความกาวหนาทางการศึกษาของ
นักศึกษา 
 
1.1.5.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณารูปเลม
ตนฉบบัวทิยานิพนธ 
1.1.5.3 โครงการเสริมความรูดาน
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัย
และวทิยานิพนธ คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ ปการศึกษา 
2554 
1.1.5.4 ประกาศทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะ
พลงังานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
(ฉบับที่ 4) 
1.1.5.5 หลักเกณฑการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําบทความ
วิจัยของนักศกึษาระดับ
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การนําเสนอหัวขอโครงการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธเขาหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการ
นําเสนอหัวขอฯ ใหมีกระบวนการเพิ่มขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนา
มาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษา  รวมถึงการควบคุมระยะเวลาใน
การ ศึกษาวิจัยและไดมีแผนงานสรางความเขาใจ ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชมาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2552 จนถึงปจจุบัน   และใน
ขั้นตอนการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/โครงการการศึกษาวิจัยของ
นักศึกษานั้น  คณะฯ ไดมีการจัดตั้งอนุกรรมการพิจารณารูปเลม
ตนฉบับวิทยานิพนธ/โครงการการศึกษาวิจัย เพ่ือตรวจสอบ
ผลงานวิทยานิพนธกอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือ
พิจารณา แกไขรูปแบบและความถูกตองในเชิงวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.2)  และไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู
ดานการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ  ประจําป
การศึกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  เพ่ือแนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอสอบ  แตงตั้งกรรมการสอบ  ใหความรู
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ  และแนะนํา
เกี่ยวกับการจัดทํารูปเลมและประเด็นปญหาในการจัดทํารายงาน  
โดยมีการจัดทดสอบความรูกอนและหลังการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  ในสวนของการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน
การวิจัยของคณะฯ  ไดปรับปรุงเง่ือนไขการใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของคณะฯ ใหมีความ
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.1.5.4) สวนการ
สนับสนุนการจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษา  คณะฯ ได
มอบหมายใหคณะทํางานสง เสริมการวิ จัยคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวัสดุนําประกาศคณะพลังงานฯ เร่ือง เกณฑการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 ซ่ึงไดประกาศใชและถือปฏิบัติมาเปน
เวลา 2 ปแลวไปปรับปรุง  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและ
ปริมาณผลงานตีพิมพของบัณฑิตและสามารถนําผลงานดังกลาว
มาใชนับเปนดัชนีสมรรถนะ (KPI) ได (เอกสารหมายเลข 
1.1.5.5) ในดานการสงเสริมและการสรางความเขมแข็งการวิจัย 
คณะฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ี 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
                                             
 

6 ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักในดานตางๆ คณะฯ ไดมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ผานการประชุมประสานบริหารอยางตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข 

1.1.6.1 รายงานการประชุม
ประสานบริหาร 
1.1.6.2 รายงานผลการดําเนินงาน
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1.1.6.1) และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณาผานการประชุม
การรายงานผลการดําเนินงาน  นอกจากนี้คณะฯมีการรายงาน
สถานภาพทางการเงินของคณะฯ ทุกเดือน  เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานของแผนงาน
ดานตางๆ ใหเปนไปตามแผนที่ตั้งไว   และยังมีการรายงานผล
การดําเนินงานของคณะฯ  ประจําปงบประมาณ 2554 ตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง   (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2 ) 

ตามแผนงบประมาณป 2554 (ต.ค.
53-มี.ค.54) และ(ต.ค.53- ก.ย.54) 
 

7 คณะพลังงานฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ ในการรายงานผลตามแผน ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
2 ครั้งตอป (เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.7.1)และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ (เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.7.2) คณะพลังงานฯ มี
การนําผลการพิจารณา  ขอคิดเ ห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป ในทุกแผนงานหลักของคณะ ในการสัมมนาประจําป 
ของคณะ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้ตาง ๆ ใน
รอบป และงานที่จะตองทําในอนาคต  (เอกสารอางอิงหมายเลข 
1.1.7.3) ตัวอยางของการนําความเห็นของกรรมการคณะฯ 
ผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุง เชน กรรมการเสนอวาคณะควรมีระบบ
การสรางคนใหมเพ่ือทดแทนบุคลากรเดิมที่ใกลเกษียณ คณะก็ได
นําไปประชุมในที่ประชุมประสานบริหารเพื่อ วางแผนอัตรากําลัง
ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณ ซ่ึงกําลังดําเนินการ และเพื่อใหไม
เกิดปญหากับนักศึกษา  คณะไดกําหนดแนวทางการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธหรือโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา
ภ าย ใ ต ก า ร ค วบคุ ม ดู แ ล ขอ งคณาจ า ร ย ที่ ใ ก ล เ กษี ยณ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.7.4) และแจงใหคณาจารยที่ใกล
เกษียณดําเนินการ (เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.7.5)  นอกจากนี้ 
คณะยังนําความเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่องวาจะแสดง
ใหบุคคลภายนอก/สังคมทราบไดอยางไรวาเราเกงดานไหน  คณะ
ไดนําความเห็นมาจัดทําโครงการ KMUTT Energy Forum 
รวมกับงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนเวทีความรู

1.1.7.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2554  
 
1.1.7.2 รายงานการประชุม
ประสานบริหาร 
 
1.1.7.3 Presentation งานสัมมนา
ประจําปของคณะฯ  
 
1.1.7.4 แนวทางการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธหรือโครงการ
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยใกล
เกษียณ 
 
1.1.7.5 บันทกึขอความเรื่องเพ่ิม
คณาจารยในโครงการวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 
 
1.1.7.6 เอกสารโครงการ  
KMUTT Energy Forum  
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ด านพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อมให กั บประชาชนทุกระดับ  
(เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.7.6)   

8 คณะฯ  มี ก า รนํ า ผ ลก า รดํ า เ นิ น ง าน เ สนอต อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในวาระระดมสมอง อยางตอเน่ือง ซ่ึง
ในแตละการประชุม คณะฯ ไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ พรอมกับนําขอคิดเห็นเหลานั้นไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ ตัวอยางเชน ในการประชุมคราวที่(เอกสาร
หมายเลข 1.1.8.1 ) มีขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร และคณะฯ
ไดนําขอเสนอแนะเหลานั้นมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

1.1.8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 8 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม  จุดออนและแนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. คณะผูบริหารมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันและรวมมือทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประจําคณะใหความสาํคัญและสนใจในการปรับปรุงการบริหารและคุณภาพการศึกษา 
    ของคณะ 
แนวทางเสรมิ 
มหาวิทยาลัยใหโอกาสในการที่คณะไดรายงานผลการดําเนินงาน และใหคําแนะนาํในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตั้งไว  
จุดออน 
1. ผูบริหารมีหนาที่นอกเหนือจากการบริหารแลวยังตองทําหนาที่ดานการสอนการวิจัยและการบริการวิชา 
    การอาจมีผลทําใหการตดิตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตกิารไมไดเต็มที่เทาทีค่วร 
2. ขาดงบประมาณที่ใชในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางบุคคลกรภายในคณะ 
แนวทางพัฒนา 
มีการจัดสรรเวลา การจัดหาทรัพยากรและสรางความรวมมือของบุคคลากรทุกฝายภายในคณะเพื่อกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการและคุณภาพบัณฑิต 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ  
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตาม“ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ที่กําหนดในภาคผนวก ค สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดอยางครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กํ าหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 
5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการใหครบถวนทั้งขอ 1 ขอ2 และ ขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ4กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางคณะกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)  
หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผนก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให
ปดดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษา
น้ันๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 
เกณฑการประเมิน: 

เกณฑสถาบนักลุม ค1 ค2 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑ

มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 
 
ผลการดําเนินงาน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินงาน 7 ขอ ดังตอไปน้ี 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีระบบและกลไก

ในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการแจงขั้นตอน
การดําเนินการ และกรอบเวลาทุกปการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.1.1.1 และ 2.1.1.2) โดยคณะฯ มีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร 
ประกอบดวย ปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 6 หลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.3) โดยมหาวิทยาลัยไดรายงานสถานภาพ
การจั ดทํ าหลั กสู ต ร ให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงคณะฯ ไดดําเนินการ

2.1.1.1   ประกาศ มจธ. เรื่อง ระบบ
กลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร เกณฑการเสนอเปด
หลักสูตรใหม หลักสูตรปรบัปรุง และ
การยุบรวมหรือปดหลักสูตร  
2.1.1.2   บันทึกขอความจากกอง
บริการการพัฒนาหลักสูตร  เรื่อง การ
จัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ปรับปรุงหลักสูตรไปแลว 11 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.1.4)  
โดยมีหลักสูตรที่อยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตรอีก 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เอกสารหมายเลข 2.1.1.5 , 2.1.1.6 
และ 2.1.1.7) 

แหงชาติ พ.ศ. 2552 
2.1.1.3   Prospectus  ของคณะ 
2.1.1.4  สรุปหลักสูตรที่ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2.1.1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร วศ.ม./วท.ม. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.
2555 
2.1.1.6 บันทึกขอความจากคณะฯ 
เรื่อง การเสนอปรับปรุงหลกัสูตร  
วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการพลังงาน   
2.1.1.7  บันทึกขอความงานบริการ
การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง หลักสูตร 
วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการพลังงาน  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

2        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีระบบและกลไก
ในการปดหลักสูตร โดยมีการแจงขั้นตอนการดําเนินการ และกรอบ
เวลาทุกปการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1) 
        

2.1.1.1   ประกาศ มจธ. เรื่อง ระบบ
กลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร เกณฑการเสนอเปด
หลักสูตรใหม หลักสูตรปรบัปรุง และ
การยุบรวมหรือปดหลักสูตร  

3         ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ คือ มีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1, 
2.1.3.2) 

2.1.3.1  รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) 
2.1.3.2  รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 
 

4            คณะฯ มีคณะทํางานจัดทําหลักสูตรตาม TQF ซ่ึง
ประกอบดวย  คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการ  ที่ปรึกษาคณบดีฝาย
วิชาการ ประธานหลักสูตรและบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 2.1.4.1) โดยมีภาระหนาที่ในการจัดทําแผน  

2.1.4.1   คําสั่งคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานการจัดทําหลักสูตรตาม 
TQF 
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กําหนดเปาหมายพัฒนาหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการจัดทํา
หลักสูตรใหเปนไปตามแผนงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.4.2, 2.1.4.3, 
2.1.4.4)   
 

 

2.1.4.2 เปาหมายและแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF 
2.1.4.3 บันทึกขอความจากคณะฯ 
รวมปรึกษาหารือแนวทางการ
ดําเนินการหลักสูตรใหมๆและบันทึก
ขอความเรื่องการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
2.1.4.4 รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
หลักสูตร 
 

5            แตละสาขาวิชาในคณะฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทํา
หนาที่ ในการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) โดยคณะฯ ไดจัดทํา
แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณของคณะฯ ครอบคลุมใน
ทุกๆ ดาน (เอกสารหมายเลข 2.1.5.2)  ในดานการจัดการศึกษานั้น
คณะฯ มีการดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ทั้งสิ้น 12 หลักสูตร  โดยในการปรับปรุงหลักสูตร  มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร  และไดเสนอรางหลักสูตรให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา  และมีการจัดทําแบบสอบถามไปยัง
ผูใชบัณฑิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือเปนการระดมความคิดเห็น  
ความตองการของผูใชบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2.1.5.3)  แลวจึงนํา
ขอเสนอแนะและความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของคณะฯ มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม  นอกจากนั้นยังมีแผนงานในการ
กําหนดทิศทางงานวิจัยและหลักสูตรดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและ
วัสดุ ที่สอดคลองกับสภาวการณของประเทศและของโลก โดย ได
เรียนเชิญ ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ เปนวิทยาการปาฐกถาพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ควรทํา และแนวทางการจัดหลักสูตรแบบ Modular 
เพ่ือจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ  และ
กําหนดทิศทางงานวิจัยตอไป  (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4)   
 

2.1.5.1   คําสั่งคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
2.1.5.2 แผนการดําเนินงานและแผน
งบประมาณของคณะฯ 
2.1.5.3 สรุปความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวฒิุ
ภายนอกและบทสรุปการระดมสมอง
จากนักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม 
ผูใชบัณฑติ เพ่ือสํารวจความตองการ
ของผูใชบัณฑติจากแบบสอบถาม
2.1.5.4 เอกสารเรียนเชิญ ศ.ดร.ปรีดา  
วิบลูยสวสัดิ์ 
 

6 ไมมีการดําเนินการ 
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7  คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการวิจัย โดยมี
หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก)    มีจํานวนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา   (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) (เอกสารหมายเลข 
2.1.7.1)   
 

2.1.7.1   สรุปจํานวนหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก2  และหลักสูตร
ปริญญาเอก 
  

8  ในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในหลักสูตรที่เนน
การวิจัย ป.โท แผน ก, และ ป.เอก มากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 2.1.8.1) 

 2.1.8.1   ใบรายงานผลวิชาหมวด
วิทยานิพนธ ปการศึกษา 2554 

  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:   5   ตามเกณฑทั่วไป 
                                       2   ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชีท้ี่  2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้: ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0 – 5หรือ 
2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑสถาบันกลุม ค1 และ ง: 
1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  รอยละ60 

ขึ้นไป หรือ 
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ: 
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา เอก = 
 

 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได     = 
 
หรือ 

1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
เทากับรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาที่มีการประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาที่คํานวณไดในขอ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได= 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละของอาจารยที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก                       
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 5 

X 100 
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หมายเหตุ: 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงการศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับที่กรณีบางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ระบุไวในนิยามศัพท 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

 
ผลการดําเนินงาน:  

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1 ในป 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีจํานวนอาจารย

ทั้งหมด 37 คน โดยมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 34 คน 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) คิดเปนรอยละ 91.89 แปลงคารอยละที่
คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 7.658 คะแนน (91.89x5/60) 
 

2.2.1.1   สรุปขอมูลอาจารยคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ประจําป
การศึกษา 2554 
 
 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  5 คะแนน 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้: ปจจัยนําเขา 

 
เกณฑการประเมิน : คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
หรือ  

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 
เกณฑสถาบันกลุม ค1 และ ง : 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
รอยละของอาจารยประจําที่ 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได   =      
 

หรือ 
1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับที่ผานมา

เทากับรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ตํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 
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คะแนนที่ได=  

 
 

หมายเหตุ : 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง

เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1 ในป 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีอาจารยทั้งหมด 37 คน 

และมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 4 คน    
และ รองศาสตราจารย  จํานวน 11 คน (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1) 
คิดเปนรอยละ 40.60 และแปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 = 6.67 คะแนน (40*5/30)  
 

2.2.1.1   สรุปขอมูลอาจารยคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
ประจําปการศกึษา 2554 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทยีบ 
กับปที่ผานมา                                                                                                      
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบงชีท้ี ่ 2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขสภาพที่ดี และสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินงาน 6 ขอ ดังตอไปน้ี  
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1  คณะฯ มีแผนบริหารและพฒันาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 

2.1.5.1)  โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคณาจารยและ
สายสนับสนุนในแตละสายวชิาเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ประชมุวิชาการดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1)  และมี
การวัดผลการศึกษาแตละรายวิชาโดยรายงานผานคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2)  และมีการแจงใหบุคลากร
เขารวมอบรมพัฒนาความรูดานตางๆ และการระดมสมองเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางดานวิชาการและการบริหารของคณะฯ  (เอกสาร
หมายเลข 2.4.1.3)   

2.1.5.1 แผนการดําเนินงานและแผน
งบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2554  
และประจําป 2555 คณะพลงังาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 
2.4.1.1 ระบบการบริหารงานแบบ 
PBBS 
2.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งที่  
10/2554 
2.4.1.3 บันทกึขอความจาก
มหาวิทยาลัยสํารวจความตองการของ
บุคลากรในการอบรมตางๆ 
 

2  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยการสงเสริมใหเขารับการ
อบรม โดย มจธ. กําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1 และ  
 2.4.2.2)  โดยบุคลากรคณะฯ ไดเขารับการฝกอบรม (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2.3)  และคณะฯ มีแผนงานในการกําหนดทิศทาง
งานวิ จัยและหลักสูตร  ดานพลังงาน  สิ่ งแวดลอมและวัสดุ ที่
สอดคลองกับสภาวการณของประเทศและของโลก โดยคณะฯ ได
เรียนเชิญ ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ เปนวิทยากรปาฐกถาพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ควรทํา และแนวทางการจัดหลักสูตรแบบ Modular 
เพ่ือจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะฯ  เพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาของคณะฯ มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 
(เอกสารหมายเลข 2.1.5.4) และเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรได
ดําเนินการตามแผน มีการวิเคราะหงานตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงโดยใชระบบการประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบ มจธ. (My Evaluation) สําหรับพนักงานสายวิชาการ  
กรณีสายสนับสนุนนั้นมีการประเมินการปฏิบัติงานออกเปนสองสวน 
คือ งานประจํา 70% และงานพัฒนา 30%  (เอกสารหมายเลข 

2.1.5.4 จดหมายเชิญ  
ศ.ดร.ปรีดา  วิบลูยสวสัดิ์  
2.4.2.1 จดหมายอิเล็คทรอนิกสเชิญ
ระดมสมองประจําป 
2.4.2.2 เอกสารคูมือพนักงาน สวน
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร มจธ. 
2.4.2.3 รายงานการไปอบรมของ
อาจารยและสายสนับสนุน 
2.4.2.4 บันทกึการจัดทําการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
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2.4.2.4) 
3  มจธ. มีสวัสดิการใหกับบุคลากร โดยการตรวจสุขภาพ

ประจําป (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1) การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 
(เอกสารหมายเลข 2.4.3.2) และสรางขวัญกําลังใจใหกับคณาจารย
และสายสนับสนุนผานการจัดงานสังสรรคประจําป SEEM day และ
สวัสดิ์การของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.3)    

2.4.3.1 ตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําป 2554 รายชื่อผูประสงคพบ
แพทย  
2.4.3.2 แจงวนัฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 
2.4.3.3 เอกสาร SEEM DAY และ
รายงานการประชุมประสานบริหาร
เกี่ยวกับสวัสดิการที่ใหกับบุคลากร
ภายในคณะ  

4           มีระบบการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การเรียนการสอน อาทิเชน รศ.ดร.สรอยดาว วินิจนันทรัตน ไดนํา
ความรูจากการฝกอบรมเรื่อง water quality management ที่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปใชสอนในวิชา EEV 621 Water Quality 
and Treatment   (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1) และรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4.4.2)     

2.4.4.1 เอกสารรายการฝกอบรม และ
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 
EEV 621 
2.4.4.2 แบบฟอรมการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา 
 
 

5   มีการใหความรูดานจรรยาบรรณใหกับคณาจารยในคณะฯ 
และเผยแพรหลักปฏิบตัิดานจรรยาบรรณองคกร  (เอกสารหมายเลข 
2.4.5.1)  และมีการประชาสมัพันธการหามคัดลอกผลงานผูอ่ืน 
(เอกสารหมายเลข 2.4.5.2)    และมีการเชิญวทิยากรมาบรรยายให
ความรูเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย  ทรัพยสินทางปญญาและการ
ละเมิด  (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3)     

2.4.5.1 หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณ
องคกร  
2.4.5.2 ประชาสัมพันธการหาม
คัดลอกผลงานผูอ่ืน (plagiarism) 
2.4.5.3 บันทกึขอความเชญิวิทยากร
บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย  
ทรัพยสินทางปญญาและการละเมิด 

6            มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยมหาวิทยาลัย
กําหนดใหคณะฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะ  ประจําป
งบประมาณ 2554  ซ่ึงหน่ึงในประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ   คือ 
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  รวมไปถึงการสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
วิชาชีพ  (เอกสารหมายเลข 2.4.6.1)    

2.4.6.1  บันทึกขอความ เรือ่งรายงาน
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554 (ผลงาน 
12 เดือน : ต.ค.2553 – ก.ย.2554) 
 
 
 

7           ไมมีการดําเนินการ   
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:   6 ขอ  
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ตัวบงชีท้ี่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 (ใชผลการประเมินระดับมหาวิทยาลยั) คณะไมตองทํา 
ชนิดของตวับงชี:้ ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เครื่อง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานใหแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการทางกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปการณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืน ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอย
เร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
 
หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบยีนการใช wifiกับสถาบันดวย 

2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่
ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินการ  5 ขอ ดังตอไปน้ี 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1  คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  ในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีการจัดสัมมนา และทําวิทยานิพนธ  และมีกลไกในการประกัน
คุณภาพอยางเปนระบบ และขั้นตอน เชน มีเอกสารเผยแพร
ขอแนะนําเกี่ยวกับการบริการการศึกษา ตั้งแตการรับนักศึกษาเขา  
การนําเสนอแบบหัวขอโครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ (แบบ บ.
1) การจัดทํางานวิจัย  ขั้นตอนการสําเร็จการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.1)  และมีอนุกรรมการพิจารณาแบบ บ.1 (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.2) และมีการแตงตั้งอนุกรรมการตรวจรูปเลม
โครงการการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบเชิงวิชาการกอน
นําสงใหสํานักบัณฑิตศึกษา (เอกสาร 2.6.1.3)  และมีโครงการ
ฝกอบรมนักศึกษาเรื่องการเขียนรายงานศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ 
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.4 และ 2.6.1.5) 

2.6.1.1  เอกสารเผยแพร ขอแนะนํา
เกี่ยวกับบริการการศึกษา  
2.6.1.2  คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ (แบบ บ-1) 
2.6.1.3  คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณารูปเลม
ตนฉบบัวทิยานิพนธ 
2.6.1.4  สัมมนาเชิงปฏิบตักิารเสริม
ความรูดานการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ 
2.6.1.5  ขอแนะนําการทําวจัิยสําหรับ
นักศึกษา คณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสด ุ   

2  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชากอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทํา มคอ.3 ตามแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.6.2.2)    

2.1.1.4  สรุปหลักสูตรที่ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2.1.3.1  รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) 

3  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิทยาวิทยานิพนธ และวชิาสัมมนา 
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.1)   ที่สงเสริมทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง 
และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิทั้งในและนอกหองเรียน  
โดยใหนักศึกษาไปศึกษาดงูานนอกสถานที่ (เอกสารหมายเลข 
2.6.3.2) 

2.6.3.1  คําอธิบายรายวิชาของวิชา
สัมมนาและวชิาวิทยานิพนธของทุก
หลักสูตร 
2.6.3.2  จดหมายขอความอนุเคราะห
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  และรูป
ประกอบ 
 

4  มีการใหผู มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร เชน การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนมารวมประเมินและสอบโครงการการ
ศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ (เอกสารหมายเลข 2.1.7.1)  และมีการเชิญผู

2.1.7.1   สรุปจํานวนหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก2  และหลักสูตร
ปริญญาเอก 
2.6.4.1  จดหมายเชิญอาจารยพิเศษ 
2.6.4.2  ภาพขาว visiting professor 
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มีประสบการณจากภายนอก และ  Visiting Professor มารวมสอนใน
รายวิชาตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1, 2.6.4.2)  รวมทั้งมีการ
ทํางานวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ  (เอกสาร
หมายเลข 2.6.4.3)  และคณะฯ ไดจัด SEEM Colloquium เรื่อง A 
risk assessment of urban flood runoff with climate change and 
development of response urban planning technique ใหกับ
บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (เอกสารหมายเลข 
2.6.4.4) 

มาสอนในสายวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และรายละเอียดวิชา EEV 
621 Water Quality and Treament,  
EEV 642 Environmental Quality 
Managment 
2.6.4.3 การทํางานวิจัยรวมกับภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและตางประเทศ  
จดหมายขอความอนุเคราะหสง
นักศึกษาไปทาํวิจัยกับภายนอก  
2.6.4.4  เอกสารประชาสัมพันธ 
SEEM Colloquium และภาพขาว 
 

5            มีการจั ดการ เรี ยนรู ที่ พัฒนาจากการวิ จั ย  หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เชน วิชา 
MTT 641  Heat Treatment of Metals  (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1)  
และโครงการการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน
อุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็ง (เอกสารหมายเลข 2.6.5.2) 

2.6.5.1  สัญญาการรับทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. เลขที่ TRF-TQJTA 
525S006 และ Course Outline วิชา 
MTT 641 
2.6.5.2  บันทกึขอตกลงความรวมมือ
ระหวางสมาคมอาหารแชเยือกแข็ง
ไทยกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรีุ 

6 ไมมีการดําเนินการ  

7 ไมมีการดําเนินการ  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:   5 ขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
บัณฑติ 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม  : 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง ) 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

เกณฑสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑ

มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการครบ 5 
ขอตามเกณฑมาตรฐาน
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ผลการดําเนินงาน:    
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ  มีการดําเนินการ 6 ขอ ดังน้ี 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
2.7.1.1) และมีการสงเอกสารสอบถามผูใชบัณฑิตเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7.1.2)  โดยคณะฯ ไดจัดสง
แบบสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละหลักสูตรในการขอ
ความอนุ เคราะหตอบแบบสอบถาม  เ พ่ือนําผลจากการตอบ
แบบสอบถามไปใชในการปรับปรุง  จัดทําหลักสูตร  (เอกสาร
หมายเลข 2.7.1.3) 

2.7.1.1  แบบสอบถามความตองการ
ของผูใชบัณฑติ 
2.7.1.2  แบบสอบถามการปรับปรุง
หลักสูตร 
2.7.1.3  บันทึกขอความขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

2  มีการสงผลจากการตอบแบบสอบถามไปใหทุกหลักสตูรเพ่ือ
ใชในการปรบัปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7.2.1) 

2.7.2.1  สรุปแบบสอบถามการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3  คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ     โดยมีหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  
มีระบบ LAN และ wireless  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาใน
การคนควาขอมูล  (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1)    นอกจากนี้การที่
มหาวิทยาลัยไดสงเสริมงานวิจัยพัฒนาและงานทรัพยสินทางปญญา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหลายโครงการ (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.2)  ทําใหคณะฯ ไดรับการจัดสรรเงิน Full Time Equivalent 
Research Output (FTERO)  ซ่ึงเปนเงินที่ใช output จากงานวิจัย
ของหนวยงานในการคํานวณ  โดยเมื่อคณะฯ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณดังกลาว  ไดมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใชใน
การสนับสนุนงานวิจัยและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การวิจัย   เชน  งบประมาณสนับสนุนในการเสนอผลงานวิชาการ 
การทําวิจัยในตางประเทศของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.3) 
การสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิตโดยการใหทุนนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.4)  โดยมีรายละเอียดสรุปงบประมาณรายจาย
ประจําป 2554 และ 2555 ในแผนงานวิจัย  (เอกสารหมายเลข 
2.7.3.5)       นอกจากนี้คณะฯ ยังไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตในดานการใชภาษาอังกฤษอีกดวย  (เอกสาร
หมายเลข 2.7.3.6)        
 

2.7.3.1  รูปหองคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา 
2.7.3.2  ประชาสัมพันธโครงการ
สงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทาง
ปญญาของ มจธ. 
2.7.3.3  การเสนอผลงานวชิาการและ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา และการทํา
วิจัยในตางประเทศของนักศกึษา
ปริญญาเอก (ทุน คปก.) 
2.7.3.4 ประกาศเรื่องทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาของคณะฯ 
2.7.3.5  สรุปงบประมาณป 2554 และ
ป 2555  (แผนงานวิจัย) 
2.7.3.6  จดหมายขออนุมัติจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ 
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4 คณะพลังงานฯ ซ่ึงเปนคณะที่ จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 32.2.2  และ 32.3.3 คือ
นักศึกษาตองเสนอผลงานที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธตามระเบียบ
กอนสําเร็จการศึกษา และนักศึกษารับทราบระเบียบผานการเผยแพร
ใ น เ อกส า ร เ ผยแพร ข อ แน ะนํ า เ กี่ ย ว กั บบ ริ ก า รก า รศึ กษ า 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.1) นอกจากนั้นคณะฯ ยังไดออก
ระเบียบเพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัยฯ ถึงรูปแบบการตีพิมพผลงาน
เ พ่ื อขอสํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโทและปริญญา เอก 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.2 และ 2.7.4.3) เพ่ือใหคณาจารยและ
นักศึกษาไดรับทราบอยางชัดเจน คณะฯ ยังมีกลไกสงเสริมให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพผลงานเกินจากเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา ตามประกาศคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุวาดวย
เกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีการใหการสงเสริมและสนับสนุน
ใน รู ปแบบของค า ตอบแทนซึ่ ง ใ ห เ ฉพา ะนั กศึ กษา เท านั้ น 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.4) และมีการเตรียมพรอมใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยการจัดใหมีการประชุมการนําเสนอผลงานแบบปากเปลาทุกปใน
การศึกษาวิชาสัมมนา EEM 601 Research Methodology และ MTT 
602 Research Proficiency in Materials Technology 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.5) มีการสนับสนุนทุนใหนักศึกษานํา
ผลงานวิ จัยไปเสนอในการประชุมวิชาการทั้ง ระดับ ชาติและ
นานาชาติโดยกลุมวิจัยของคณะฯ  (เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.6) 
และมีการประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติใหนักศึกษาทราบ ผานทางเว็บไซดของกลุมวิจัย และ E-

2.7.4.1  เอกสารเผยแพร ขอแนะนํา
เกี่ยวกับบริการการศึกษา  
 
2.7.4.2  ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง
การตีพิมพผลงานวิจัยเพ่ือขอสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
โท พ.ศ. 2554  
 
2.7.4.3  ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง
การตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวชิาการนานาชาติเพ่ือขอ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก พ.ศ. 2554  
 
2.7.4.4  ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่อง
หลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2553 
 
2.7.4.5  เอกสารอางอิงวิชาสัมมนา 
EEM 601 Research Methodology  
 
2.7.4.6  เอกสารแสดงการใหความ
สนับสนุนนักศึกษาดานการนํา
ผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุม
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
2.7.4.7 การประชาสัมพันธการจัด
ประชุมวชิาการทั้งระดับชาตแิละ
นานาชาติใหนักศึกษาทราบ ผานทาง
เว็บไซดของกลุมวิจัย และ E-mail  
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mail (เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7.4.7) เพ่ือใหนักศึกษาสะดวกใน
การวางแผนสงผลงานไปนําเสนอ 

5  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยคณะฯ จัดพิธีไหวครู (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)
การใหความรูในเรื่องจริยธรรมการทําวิจัย (ในวิชาสัมมนา) การอบรม
นักศึกษาเกี่ยวการทําวิ จัยและการเขียนวิทยานิพนธ (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.5) 

2.6.1.5 เอกสารการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (ขอแนะนําการทําวิจัย
สําหรับนักศึกษา 
2.7.5.1  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พิธีไหวคร ู

6           ไมมีการดําเนินการ  
7           มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจาก

วิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 
(เฉพาะกลุม ง ) โดยมีการเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญดานวิธีการ
นํ า เ สนอและ เผยแพร ผลงานวิ จั ยมาบรรยายพิ เ ศษ  เ รื่ อ ง 
”Presentation Skill”  (เอกสารหมายเลข 2.7.7.1) 

2.7.7.1 เอกสารขอเชิญบุคลากรใน
สังกัดเปนวิทยากรบรรยาย 
 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:   5   ตามเกณฑทั่วไป 
            1   ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชีท้ี ่2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดใหกับ 
  นักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร  คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 

โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ

เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน     : 
 

 
ผลการดําเนินงาน: 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1 คณะมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา

ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร (เอกสารอางอิงหมายเลข 
2.8.1) ที่ประกาศเผยแพรตามสถานที่ตางๆ ภายในคณะฯ  การ
นําเสนอในการประชุมรายงานผลการดําเนินงานของคณะ การ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ซ่ึงเปนการถายทอดไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติจริงทั้ง 
อาจารยและนักศึกษา คณะยังไดนําพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมไป
กําหนดไวผาน เอกสารเผยแพรการเขาศึกษาตอในคณะพลังงานฯ 

2.8.1 ประกาศพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา  
2.8.1.1  Prospectus  ของคณะ 
2.8.1.2  เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา คณะพลังงานฯ  
2.8.1.3  เอกสารเรื่องบัณฑิตที่มี
คุณภาพของคณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสด ุ 
2.8.1.4 แผนที่แสดงการกระจายความ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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(Prospectus) (เอกสารหมายเลข 2.8.1.2)   เง่ือนไขการรับ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลังงานฯ    ที่ผูสมควรไดรับ
ทุนตองเปนผูมีความประพฤติดี  มีความตั้งใจเรียนสูง  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  (เอกสารหมายเลข 2.8.1.1)  รวมถึงในการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงของคณะฯ ทั้ง 12 หลักสูตร  (มคอ.
2)  จะมีการกําหนดใหมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู ร ายวิชา  (Curriculum 
Mapping) ใน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในที่ น้ีทุกรายวิชาอาจารยผู รับผิดชอบรายวิชาจะตอง จัดทํา 
Curriculum Mapping   เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบหลัก  ความ
รับผิดชอบรองดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่เปดสอนใน
คณะฯ   (เอกสารหมายเลข 2.8.1.3)  จากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาจะตองจัดทํา มคอ.3 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1) ที่มี
รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่ตองสอดคลองกับ มคอ.2  
ในที่น้ี คือ จะตองจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามที่ไดกําหนด
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรองในดานคุณธรรม จริยธรรม  
และจะมีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3.2) ทุกภาคการศึกษาวาเปนไปตามรายละเอียดของ
รายวิชาที่ไดวางแผน   

 

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ทั้ง 12 หลักสูตร 
2.1.3.1  รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) 
2.1.3.2  รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 
 

2  มีการติดประกาศ บณัฑิตที่มีคุณภาพของคณะพลังงาน 
ประกาศการรบัทุน พรอมเง่ือนไขของผูสมัคร ใหกับผูบริหาร  
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมอยางทั่วถึงทั้งคณะ (เอกสาร
หมายเลข 2.8.2.1) 

2.8.2.1 ประกาศการรับสมัครทุน 
 

3            คณะฯ มีการจัดกิจกรรมที่ เปนการสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การจัดพิธีไหวครูประจําป  
เพ่ือเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย และสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยกับนักศึกษาคณะพลังงาน

 2.8.3.1  เอกสารรายละเอยีดการจัด
พิธีไหวครู ประจําป 2554 
2.8.3.2  เอกสารรายละเอยีดการจัด
งานสงกรานต  ประจําป 2554   
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สิ่งแวดลอมและวัสดุ  และมีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสของ
คณะฯ  ในเทศกาลสงกรานต  เปนประจําทุกป  เพ่ือเปนการแสดงถึง
ความเคารพนบนอบตอผูใหญหรือผูที่เคารพนับถือและผูมีพระคุณ 
และแสดงความกตัญูพรอมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเปนสิริ
มงคลแกตัวเองเน่ืองในวันขึ้นปใหมไทย 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมาย  กลาวคือ คณะฯ มี
โครงการจัดพิธีไหวครู  ประจําป 2554  โดยคาดวาจะมีผูเขารวม
โครงการ 130 คน  และมีผูเขารวมโครงการจริง 142 คน  คิดเปน 
รอยละ 109.23  และจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต  ประจําป 
2554   โดยคาดวาจะมีผูเขารวมโครงการ 60 คน  และมีผูเขารวม
โครงการจริง 76 คน  คิดเปนรอยละ 126.67 

2.8.4.1 แบบประเมินผลโครงการจัด
พิธีไหวครู  ประจําป 2554   
2.8.4.2 แบบประเมินผลโครงการ
ประเพณีวันสงกรานต  ประจําป 2554 

5                ไมมีการดําเนินการ  
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:   4 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางพัฒนา จดุออน/แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรของคณะฯ เปนหลักสูตรทีต่อบสนองตอภาวะการณปจจุบันของประเทศ 
2. มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิสงู  มีความเชี่ยวชาญ  และงานวิจัยเปนทีย่อมรับและมีชื่อเสียงระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติอยูเปนจํานวนมาก 
3. เปนหนวยงานระดับบัณฑิตศึกษาที่ผลิตผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
4. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญของคณะฯ จะไดทํางานตามความรูที่ไดศึกษามา 
5. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาํวิทยานิพนธและศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
6. นักศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชา อาชีพและอายุ ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณที่กวางขวาง 
7. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหนักศึกษาทุกหลักสูตร 
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โอกาส 
1.  คณะฯ ไดรับทุนการศึกษา และทุนวิจัยจากภายนอกจํานวนมาก เชน ทุนจาก สกอ. สวทช. สนพ. พพ.

สกว.-อุตสาหกรรม สกว.-สมาคมผูคาเครือ่งประดับและอัญมณี ผานทางประธานหลักสูตร และอาจารยใน
คณะฯ 

มีครุภัณฑสําหรับการสาธิตการเรียนการสอนทุกสายวิชา  
2. มีระบบพ้ืนฐานทางดานสารสนเทศที่พรอมสําหรับการเรียนรู  
3. เปนหลักสูตรที่ตอบสนองตอสภาวการณปจจุบันของประเทศ 
4. มีอาจารยที่มีความชํานาญ และมีเครอืขายงานวิจัยทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
   อยูเปนจํานวนมาก 
6. ในบางหลักสูตร นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ิมเติมมากขึ้น สอดคลองกับแนวทาง on the 
    job Training ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
7. มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในการทําวิทยานิพนธที่เขมแข็ง 
8. อาจารยสวนใหญมีเวลาใหคําปรึกษาดานการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเต็มที่ 
 
จุดออน 
คณะฯ เปนหนวยงานระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเนนงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลัก ทําให
นักศึกษาไมมีกิจกรรมหลักที่เนนการพัฒนาทางดานจริยธรรม และคุณธรรม แตไดมีการสอดแทรกในการทํา
วิจัย การเรียนการสอน จากที่ผานมายังไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลดาน
คุณธรรม จริยธรรม ของหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 
คณะฯ สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาหรือสงกิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกบันักศึกษาเขา
รวมแขงขันกบัหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ
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เกณฑการพิจารณา 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceeding)  หรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

การดําเนินงาน 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ มีบทความวิจัยของวิทยานิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท 
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร ในป 2554 เปนไปตามเง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธจํานวน 12 หนวยกิต จะตองตีพิมพผลงานวิจัยหรือ
นําไปเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาต ิ1 เรื่อง อยางไรก็ตามเพื่อสนับสนุน/สงเสริมใหนักศึกษาผลติ 

ตัวบงชี้ที ่3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 (ปรับตามเกณฑใหม ตามประกาศ สมศ.  พฤศจิกายน 2554) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

 

      คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี KMUTT                                                                          43 
 

ผลงานทางวิชาการและนําไปตีพิมพเผยแพรเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา คณะได
จัดทําประกาศใหคาตอบแทนแกนักศึกษาที่ผลิตผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 
(เอกสารอางอิง 3-1.1)  เพ่ือเปนกลไกในการเพิ่มคุณภาพหรือจํานวนบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ   
  คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรใน 3 ระดับคุณภาพ
งานวิจัย โดยในป 2554 มีผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
15.50 (เอกสารอางอิง 3-1.2) และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในป 2554 จํานวน 46
คน (เอกสารอางอิง 3-1.3) คิดเปนรอยละ 33.70 (15.50x100/46) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 25 
เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันไดคะแนน เทากับ5 คะแนน (33.70 x5/25 ) 

 

 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

1. มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 
 

0    

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

27    

3. มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceeding)  หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0    

4. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ได รับการยอมรับใน
สาขา หรือในระดับสากล เชน ISI 
หรือ Scopus 

5    
 
 
 
 

5. ผลรวมถวงน้ํ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ 

18.50    

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอยละ 20 รอยละ 33.70 บรรลุเปาหมาย 5.00  

 
 
วิธีการคํานวณ 

 
 

 

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
3-1.1    ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องใหคาตอบแทนบทความวิจัยแกนักศึกษาปริญญาโท-เอก 
3-1.2 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
3-1.3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทประจําป พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

 

 

6. จํ านวนผู สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด  
 

46    

7. ร อยละของผลงานของผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพ 
 

40.22    

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
ของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X 100 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดรวม 3 ปการศึกษา 
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เกณฑการพจิารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISIหรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 

ตัวบงชีท้ี่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพมิพหรือเผยแพร  
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การดําเนินงาน 
 คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพจากผลงานวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก สูงกวาเกณฑ
มาตฐาน สมศ. เน่ืองจากคณะฯ มีแนวปฏิบัติที่เนนคุณภาพของผลงานตีพิมพใหนักศึกษาปริญญาเอกที่จะ
สําเร็จการศึกษา ตองมีผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวปฏิบัติของ
คณะพลังงานฯ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย โดยที่1 ในผลงานที่จะขอใชสําเร็จการศึกษา ตองตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยูในฐานของ ISI และมี Impact Factors อยางนอย 1 บทความ 
ทั้งน้ีผลงานตีพิมพของนักศึกษาปริญญาเอกมีอยูใน 5 ระดับคุณภาพงานวิจัย โดยในป 2554 มีผลรวมถวง
นํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก19.25และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดในป 2554 จํานวน11คน (เอกสารอางอิง 4-1.1) คิดเปนรอยละ 175 (19.25 
x100/11) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน 
   
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน :  

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

1. ผลงานที่ มี การตี พิมพ ในรายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ  

0    

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

10    

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

1    

4. ผ ล ง า น ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ มีชื่ อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  
 
 

1    
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อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

5. ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 
หรือ 4 ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือ ผลงานที่มีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของสมศ. 

0 

6. ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 ในปลาสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ 

0    

7. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI 

16    

8. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ 19.25    
9. จํ านวนผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษา ร ะดั บ

ปริญญาเอกทั้งหมด  
11    

10. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการ 
ศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพ 

175    
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ผลงานสรางสรรคที่เผยแพร 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

    

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

    

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

    

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

    

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

    

6. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่เผยแพร     
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททั้งหมด  
    

8. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร 

    

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอยละ 90 รอยละ 175 บรรลุเปาหมาย 5 
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดรวม 3 ปการศึกษา 

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
4-1.1 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
4-1.2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกป พ.ศ. 2554 
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เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี:  

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 

 
เกณฑการประเมิน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

  
การดําเนินงาน 

คณะพลังงานฯ มีคณาจารยประจําในป 2554 จํานวน 37 คน มีผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารย 
ประจําที่พิจารณาคุณภาพอาจารยจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ คิดเปน 6.54 (242/37) เกณฑในการให
คะแนนคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน  
 

ป ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารย
ประจํา 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ป พ.ศ. 2554 242 37 
ป พ.ศ. 2555 - - 
ป พ.ศ. 2556 - - 

รวม 242 37 

  
 
  
 
 

ตัวบงชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย  
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ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน: 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินการ (ปการศกึษา) ผลการดําเนินงาน 

รวม 3 ป ป 2554   
1. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาตรีและไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

0    

2. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาตรีและมีตํ าแหน ง
ผูชวยศาสตราจารย 

0    

3. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาตรีและมีตํ าแหน ง  
รองศาสตราจารย 

0    

4. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาตรีและมีตํ าแหน ง
ศาสตราจารย 

0    

5. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาโทและไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

1   

6. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาโทและมีตํ าแหน ง
ผูชวยศาสตราจารย 

3   

7. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาโทและมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

1    

8. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาโทและมีตํ าแหน ง
ศาสตราจารย 

0    

9. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกและไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

8  
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อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินการ (ปการศกึษา) ผลการดําเนินงาน 

รวม 3 ป ป 2554   
10. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ

ปริญญาเอกและมีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

12    

11. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกและมีตําแหนง
รองศาสตราจารย 

10    

12. จํานวนอาจารยที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกและมีตําแหนง
ศาสตราจารย 

4    

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
≥ 4.50 5.45 บรรลุเปาหมาย 5 

 
หมายเหตุ: 
 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
  อาจารยประจําทั้งหมด 

 
เอกสาร / หลักฐานอางอิง 
14-1.1   ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา   
14-1.2   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดประจําป 2554 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 3.1   ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใหเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการที่สนอง

ความตองการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ  : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 
 

เกณฑการประเมิน : 
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน: 
 คณะพลังงานฯ มีการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
1         มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนักศึกษาดังน้ี 
       - มีอาจารยที่ปรึกษาชั้นป ระดับบณัฑิตศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศกึษาในดาน
การลงทะเบียน ปญหานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1.1) 
      - มีกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่จัดใหนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการ 
เชน การจัดอบรมการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ การอบรม
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาปริญญาโท-เอก  และแนะแนวการใช

 3.1.1.1   คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
 
3.1.1.2   โครงการเสริมความรูดาน
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ   โครงการจัดอบรม 
ภาษาอังกฤษ   โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
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ชีวิต ในมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหมประจําป
การศึกษา 2554  (เอกสารหมายเลข 3.1.1.2) 

        - มีฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้ง
ทางกายและทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคล
ที่สามารถติดตอเม่ือนักศึกษามีปญหา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.3 : 
ระ เบียนประวัติ นักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย http://intra.kmutt.ac.th/defanlt.aspx 
และ http://intra.kmutt.ac.th//std-info/student/std-info.aspx) 
 
         - มีโครงการการติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธและ
โครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และมี
โครงการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ (Proposal) เพ่ือผลักดันให
นักศึกษารูจักสรางกรอบแนวคิดเขาใจในงานวิจัยลึกซึ้ง มีการ
วางแผนอยางมีขั้นตอน  สามารถคาดการณผลการวิ จัย ได
สอดคลองกับความเปนจริงยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.1.1.4) 

 

 
 
3.1.1.3   ตัวอยางระเบียนประวตัิ
นักศึกษาในระบบสารสนเทศ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย             
http://intra.kmutt.ac.th/default.aspx,  
http://intra.kmutt.ac.th//std-
info/student/std-info.aspx 
 
3.1.1.4   แบบฟอรมโครงการติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ และ
โครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 

2          มีการจัดบริการขอมูลขาวสาร  ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
อาทิ ขอมูลดานหลักสูตร ขอมูลวิชาการ  ทุนการศึกษา แบบฟอรม
ตางๆ  ทุนวิจัย ขอมูลการประชุมวิชาการ เปนตน โดยผาน
ชองทาง ดังน้ี 
          - แผนพับประชาสมัพันธทุนการศึกษา ทุนวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
          - เวบ็ไซตคณะและสายวิชา (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1) 
          - แจงขาวผานทางบอรดติดประกาศ เชน แผนพับ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.2.2) 
           - การใหขอมูลแกนักศึกษาทางอีเมล/Facebook 
  (เอกสารหมายเลข 3.1.2.3) 
           - การเผยแพรขอมูลขาวสารผานวารสารขาวทีจั่ดเตรียม
ไวในหองสันทนาการปริญญาโทและปรญิญาเอก 
(เอกสารหมายเลข 3.1.2.4)  
 
           - เผยแพรขอมูลการบริการการศึกษา ผานเอกสาร
เผยแพรขอแนะนําเกี่ยวกบัการบริการนกัศึกษา ทีค่ณะฯ ไดทําการ
แจกนักศึกษาใหมทุกชั้นป (เอกสารหมายเลข 3.1.2.5) 

 3.1.2.1   เ อกส า รตั ว อย า ง ก า ร
ใหบริการขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซตคณะและสายวิชา 
 
3.1.2.2   บันทึกขอเชิญรวมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ  และแผนพับสําหรับติด
ประกาศ, เอกสารเผยแพรขาวการ
ประกาศรับสมัครทุน  
 3.1.2.3   เอกสารตัวอยางการให
ขอมูลแกนักศึกษาผานทางอีเมล /
Facebook 
3.1.2.4   เอกสารแนะนําการ
ใหบริการระดบับัณฑติศึกษา 
 
3.1.2.5   เอกสารเผยแพรขอแนะนํา
เกี่ยวกับการบริการการศึกษา 
/Facebook  
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3 
       มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษาที่หลากหลาย โดยการเชิญวิทยากรมา
บรรยายใหความรู การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ภายนอกอาทิ การไปทัศนศึกษา เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเพื่อสรางประสบการณในวิชาการและวิชาชีพ เชิญศิษย
เกามารวมในการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน  โครงการสนับสนุน
ใหนักศึกษาไปทํางานวิจัยที่ตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.1)  การทํางานวิจัยรวมกับศิษยเกา (เอกสารหมายเลข 
3.1.3.2)   

 

 

 

3.1.3.1   เอกสารเยี่ยมชมโรงหลอ 
พระพุทธรูปทองเหลือง (วัสดุ) 
บริษัท กระจกไทยอาซีฮี จํากัด 
(มหาชน) (สิ่งแวดลอม)   โครงการ 
Visiting Professor  โครงการ
สนับสนุนใหนักศึกษาไปทํางานวิจัยที่
ตางประเทศ  (วัสดุ)   หนังสือเชิญ 
Prof. ชาวตางประเทศ  เขาเยี่ยมชม 
บ.KOHLER (สิ่งแวดลอม)Xvเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจาก USA  จัดสัมมนา
วิชาการเชิงปฏิบัติการ (การจัดการฯ)  
นทนา   
3.1.3.2  เอกสารแบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ  โดยมีศิษยเการวมงาน
วิจัย 

4         มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่มีประโยชนและเปนปจจุบัน
ตอศิษยเกา ผานชองทางการสื่อสารที่ทันสมัยและเปนสากล เชน
การแจงขอมูลขาวสารผานทาง facebook  (http://www.facebook 
.com) (เอกสารหมายเลข 3.1.4.1) ซ่ึงกอใหเกิดเครือขายการ
ติดตอสื่อสารบนอินเตอรเน็ต ระหวางหนวยงาน ศิษยปจจุบันและ
ศิษยเกา อีกทั้งยังเปดโอกาสใหศิษยเการบัทราบขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของสถาบนัผานการประชุมวชิาการทีท่างคณะได
จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ (เอกสารหมายเลข 3.1.4.2)       

 3.1.4.1   ภาพเว็บเพจแสดงการ
ใหบริการแจงขอมูลขาวสารแกศิษย
เกา – ปจจุบัน และบุคลากรใน
หนวยงาน ผานทาง http://www 
.facebook.com ของกลุมวิจัย P-
PROF  
 
3.1.4.2   เอกสารการประชมุระดม
สมองรายงานความกาวหนางานวิจัย 
P-PROF ประจําป พ.ศ. 2554 

5           ทางคณะฯ ไดสงเสริมใหมีการสรางเครือขายการทําวิจัย
หรือแลกเปลีย่นความรูกันระหวางกลุมวจัิยในคณะฯ กับกลุมวิจัย
จากสถาบันการศึกษาอื่นเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณแกศิษย
เกา เชน นักศกึษาศษิยเกาของกลุมวิจัย P-PROF ไดเขารวมการ
ประชุม/สัมมนานอกสถานที่ รวมกับเครอืขายจากมหาวิทยาลยั
ศิลปากร, มหาวิทยาลยัมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัย
สงขลาราชนครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา 

 3.1.5.1   เอกสารการประชุมระดม
สมองรายงานความกาวหนางานวิจัย 
P-PROF ประจําป พ.ศ. 2554   
 
3.1.5.2  เอกสารการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ง  “ชุมชนพลังงาน
หมุนเวียน” พ่ึงตนเองจากธรรมชาต ิ
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และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ขอคดิเห็น และความรูระหวางกัน (เอกสารอางอิง 3.1.5.1) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารในชุมชนโดยเชิญผูเชี่ยวชาญดาน
พลังงานชุมชนมาเปนวิทยากรใหความรูและสงเสริมการใชพลังงาน
(เอกสารอางอิง 3.1.5.2)   

   
6 6.1  มีผลการประเมินใหคําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช

ชีวติแกนักศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 
6.2  มีผลการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการขอมูลขาวสาร
ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 
6.3  มีผลการประเมินเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 
      6.3.1  ผลการประเมินที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยมชม
โรงงานปโตรเคมี มีคะแนนเฉลี่ย  4.25 
      6.3.2  ผลการประเมินที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยมชม
โรงงานหลอพระเสรี   มีคะแนนเฉลี่ย  4.41 
      6.3.3  ผลการประเมินที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยมชม
โรงงานทําถังบรรจุนํ้า (AQUA)   มีคะแนนเฉลี่ย  4.12 
       6.3.4  ผลการประเมนิที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยม
ชมโรงงานทําชิ้นงานพลาสติก BESCO   มีคะแนนเฉลีย่  4.25 
       6.3.5  ผลการประเมนิที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยม
ชมโรงงาน โรงงาน Prepack Thailand   มีคะแนนเฉลีย่  4.25 
       6.3.6  ผลการประเมนิที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยม
ชมโรงงานโองรัตนโกสินทร 4   มีคะแนนเฉลี่ย  4.21 
       6.3.2  ผลการประเมนิที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยม
ชมโรงงาน Kohler   มีคะแนนเฉลี่ย  4.27 

3.1.6.1  ผลการประเมินการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจการจัดบริการ
ขอมูลขาวสาร    ผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7         ไมมีผลการดําเนินงาน  
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:  6 ขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนะธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ และระหวางคณะฯ และมี
กิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน: 
คณะพลังงานฯ มีการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
1         คณะฯ มีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาที่ชัดเจน และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของแตละกิจกรรม (เอกสารอางอิง 3.2.1.1) ทั้งน้ีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาจะจัดโดยสโมสรบัณฑิตฯ และตัวแทนนักศึกษา โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ ที่ถูกแตงตั้งจากคณบดีฯ เปน

3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และโครงการ 
การจัดกิจกรรม  
 
 
3.2.1.2 เอกสารแตงตั้งอาจารยที่
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ผูดูแล (เอกสารอางอิง 3.2.1.2)  ปรึกษาสโมสรบัณฑิตศึกษาฯ   
2          มีการใหความรูแกนักศึกษาผานทางการประชุมกลุมวิจัย

ตางๆ ในคณะฯ (เอกสารอางอิง 3.2.2.1) ที่มีการจัดขึ้นอยาง
สมํ่าเสมอ โดยให น.ศ.รูจักการวางแผนในการทํางานวิจัย, ทําการ
ทดลอง, ตรวจสอบและอภิปรายผลการทดลองในกลุมวิจัยฯ, และ
นําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับแผนการทํางาน 

3.2.2.1 เอกสารสรุปการประชุม
กลุมวิจัย P-PROF 

3          มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสโมสรบัณฑิตฯ 
และตวัแทนนกัศึกษา 4 ประเภท คือ 

           3.1 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค 

      คณะฯ ไดจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับ น.ศ. (เอกสารอางอิง 
3.2.3.1) เกี่ยวกับ Advanced Academic Reading and Writing 
Research Papers, CV writing , Job application letters, Job 
interviewing, Telephoning, Etiquette, Conversation, Listening 
และ Basic grammar เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยฯในการสรางบัณฑิตทีเ่กงและดี เพ่ือใหมีความสัดทัด
ในภาษาตาง ประเทศอีกอยางนอย 1 ภาษา ในโครงการนี้
ประกอบดวยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ วธิีการ
ประเมิน และขอเสนอแนะจากผูสอนและน.ศ. 

          3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมการแขงกีฬาในงาน SEEM DAY 
(เอกสารอางอิง 3.2.3.2) ทางคณะฯ ไดมีการจัดระบบติดตามดังน้ี 

        - ใหอาจารยที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ และตวัแทนนักศึกษา 
ชี้แจงแผนงานและลําดับการดําเนินงานกิจกรรมใหคณบดีฯ 
รับทราบ 

        - ประชมุประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรม เพ่ือนําผลสรุป 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาที่ไดรับจากที่ประชุมไป
พัฒนาและปรบัปรุงกิจกรรมในโอกาสตอไป  

 

          3.3 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3.2.3.1 โครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ 
 
3.2.3.2 โครงการ SEEM DAY 
และภาพขาวการจัดกิจกรรม  
 
3.2.3.3 โครงการงานทําบุญเลี้ยง
พระและตอนรับปใหม ปพ.ศ. 
2555  
 
3.2.3.4 โครงการงานไหวครู  
 
3.2.3.5 โครงการรับนอง ป 2555 
“มด MT คืนความสุขตอบแทน
สังคม”   
 
3.2.3.6 โครงการทําบุญประจําป
ของกลุม P-PROF และเอกสาร
สรุปการประชมุกลุมวิจัย P-
PROF เดือนกรกฎาคม 2554 
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         คณะฯ มีการจัดกิจกรรมงานทําบุญเลี้ยงพระและตอนรับป
ใหม ปพ.ศ. 2555 (เอกสารอางอิง 3.2.3.3), และงานไหวครู 
(เอกสารอางอิง 3.2.3.4) โดยทางคณะฯ ไดมีการจัดระบบติดตาม
ดังน้ี 

        - ใหอาจารยที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ และตวัแทนนักศึกษา 
ชี้แจงแผนงานและลําดับการดําเนินงานกิจกรรมใหคณบดีฯ 
รับทราบ  

        - ตัวแทนนักศึกษาจัดงานทําบุญเลี้ยงพระและตอนรับปใหม 
ปพ.ศ. 2555 และงานไหวครู โดยมีโครงการ แผนดําเนินงาน และ
มีสรุปผลของทั้งสองกิจกรรม 

        - ประชมุประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรม เพ่ือนําผลสรุป 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาที่ไดรับจากที่ประชุม/
แบบสอบถามไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในโอกาสตอไป  

          3.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

         - โครงการรับนอง ป 2555 “มด MT คืนความสุขตอบแทน
สังคม” (เอกสารอางอิง 3.2.3.5) โครงการนี้เปนโครงการยอยที่จัด
ขึ้นเปนปแรก ภายใตสายวิชาเทคโนโลยวีสัดุ เพ่ือชวยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบปญหาน้ําทวมเม่ือปลายป 2554 น.ศ.และ
อาจารยไปชวยซอมแซม ทาสีร้ัว เครื่องเลน เปนตน โดยทางสาย
วิชาฯ ไดมีการจัดระบบติดตามดังน้ี 

• ใหตัวแทน น.ศ. ชี้แจงเขียนโครงการและลําดับการ
ดําเนินงานกิจกรรมเพื่อขอการสนับสนุนเงิน อาหาร
กลอง รถยนตเดินทาง วัสดุ และอุปกรณตางๆ จาก
ทางมหาวิทยาลัย โดยทําบนัทึกขอความผานคณบดี 
ไปยังมหาวิทยาลัย  

• เม่ือไดรับการอนุมัติ ตั้งทีมงานและแบงงาน   

• ภายหลังจากเสร็จสิ้นงาน ไดจัดทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจของงานจาก น.ศ. อาจารยในสายวิชาฯ 
นักเรียน และคุณครูโรงเรียนวัดไผจระเข อ.บางเลน จ. 
นครปฐม เพ่ือมาสรุปผลการดําเนินงาน 

         - โครงการทําบุญประจําปของกลุม P-PROF 
(เอกสารอางอิง 3.2.3.6) เปนโครงการยอยที่จัดขึ้นในกลุมวิจัยฯ 
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ทุกป โดยแตละป กลุมวิจัยฯ จะมีการไปทําบุญในที่ตางๆ  ในป 
2554 น้ี กลุมวิจัยฯ ไดจัดโครงการ “อาหาร+ของเลนเด็กสู 
นอง” ณ มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม 
โดยทางกลุมวจัิยฯ ไดมีการจัดระบบติดตามดังน้ี 

• มีแผนงาน และแตงตั้งผูรับผิดชอบงานในแตละดาน 

• มีการประชุมกอนจัดงาน  

• มีการดําเนินงานตามแผนทีว่างไว 

 
 
 
 
 
 
 

4          คณะฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพระหวางคณะฯกับ JGSEE โดยรวมมือกันจัดกิจกรรม 
SEEM DAY (เอกสารอางอิง 3.2.4.1) อีกทั้งยังมีการสรางเครือขาย
การทําวิจัยหรือแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมวิจัยในคณะฯ 
กับกลุมวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น เชน  
         - กลุมวิจัย P-PROF นักศึกษาจะเขารวมประชุม/สัมมนา
นอกสถานที่ รวมกับเครือขายจากภาควิชาเครื่องมือและวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มจธ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ ขอคิดเห็น และความรูระหวางกัน 
(เอกสารอางอิง 3.2.4.2 หรือจาก http://www.kmutt.ac.th/ 
p-prof/P-PROF%20website_thai%20version/Meeting_ 
Conclusion.html) นอกจากนี้นักศึกษายังเขารวมเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
(เอกสารอางอิง 3.2.4.3)           

3.2.4.1 โครงการ SEEM DAY 
และภาพขาวการจัดกิจกรรม  
 
3.2.4.2 เอกสารสรุปการประชุม
กลุมวิจัย P-PROF เดือน 
สิงหาคม 2554 
 
3.2.4.3 เอกสารสรุปการประชุม
กลุมวิจัย P-PROF เดือนมีนาคม 
2555  
 
 

5 คณะฯ มีการประเมินวัตถุประสงคของแผนในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยคณะดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได
ครบถวนทุกกิจกรรมตามที่ระบุไวในแผนฯ (เอกสารอางอิง
หมายเลข 3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
โครงการ การจัดกิจกรรม)  

3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และโครงการ 
การจัดกิจกรรม  
 

   
6 คณะฯ (อาจารยที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตฯ และตวัแทนนักศึกษา) 

ไดนําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออนไปใชใน
การวางแผนจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ ไดแกโครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ โครงการ SEEM DAY โครงการงานทําบุญเลี้ยงพระ
และตอนรับปใหม ปพ.ศ. 2555 และโครงการงานไหวครู  

3.2.6.1 คณะฯ ไดนําผลการ
ประเมิน และผลการวิเคราะหจุด
แข็ง/จุดออนไปใชในโครงการ
ตางๆ 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนประเมนิครั้งน้ี :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:  6 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดออน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. ในบางหลักสูตร นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ิมเติมมากขึ้น สอดคลองกับแนวทาง on the job 

Training ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในการทําวิทยานิพนธที่เขมแข็ง 
3. คณะฯ ไดรับโอกาสจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหอาจารยและนักศึกษานําปญหาของ 
    หนวยงานมาทําการศึกษาวิจัย ทําใหทั้งอาจารยและนักศึกษามีการเพิ่มพูนความรูและไดรับประสบการณ

ตรง 
4. คณะฯ มีโอกาสพัฒนานักศึกษาในลักษณะบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธ/  
   โครงการการศึกษาวิจัย 
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5. คณะฯ มีศิษยเกาอยูในหนวยงานเอกชน ราชการ และมหาวิทยาลัย ที่สามารถสรางเครือขายใหนักศึกษา 
ปจจุบันเขาไปใชสถานทีท่ําวิจัยได 

 
แนวทางเสริม 
1. เนนการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการนําผลงานวิจัยไปพัฒนา

ปรับปรุงและแกปญหาของทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม 
2. จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา 
3. สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการเรยีนรูและทําวิจัยดวยตนเองและทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 
 
จุดออน 
1. นักศึกษาสวนใหญตองใชเวลาในการศึกษาคนควาวิจัยนอกหองเรียน  รวมทั้งการทดลอง  
    สรางอุปกรณเพ่ือ  งานวิจัย ทําใหการเขารวมกิจกรรมนอยลง 
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามเกณฑ 
 
แนวทางเสริม 
1. สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับการชวยเหลือสังคม หรือเพ่ิม

โอกาสการปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาใหมากขึ้น 
2. จัดทําโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงชีท้ี ่4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
ชนิดของตวับงชี:้ กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของคณะและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี้ 
-   หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ 

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิงานวิจัยฯ เชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

เกณฑการประเมิน : 
 

เกณฑสถาบนักลุม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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เกณฑสถาบนักลุม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการครบ 7 
ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน
ทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 

 
ผลการดําเนินงาน:     
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและมาตรฐานเพิ่มเติม สกอ. ดังน้ี 
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง 

1 1. คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีระบบและกลไก
การการบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของคณะไวตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธฉบับที่ 10 
(2550-2554)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.1.1) มีแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ
วิจัยประจําป 2554 ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2) ซ่ึง
ในการจัดทําแผนคณะจะมีการจัดประชุมระดมสมองประจําป
ทุกป เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในทุกภารกิจของคณะ
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.3)   มีกลไกการพัฒนางานวิจัย 
คณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.1.4)  มีการแตงตั้งคณะทาํงาน
สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของคณะฯ ทําหนาที่สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวจัิย คุณภาพผลงานวิจัยของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.5) และมี กลุมงานบริการวิจัยและ
สารสนเทศ ทําหนาที่ดําเนินการตาม เปาหมาย ระบบที่กาํหนด
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.6)  โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัย ตอผูบริหารเปนประจําทุกป 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.7)     

4.1.1.1 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ
ฉบับที่ 10 (2550-2554)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (แผนงานวิจัย) 
กลไกการพัฒนางาน 
วิจัยหรืองานสรางสรรค คณะ
พลังงานฯ 
4.1.1.2 แผนการดําเนินงานและ
แผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2554 คณะพลังงานฯ 
4.1.1.3 การประชุมระดมสมอง
เพ่ือจัดทําแผนประจําป 2554  
4.1.1.4 กลไกการพัฒนา
งานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.1.1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะทาํงาน
สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ
คณะพลังงานฯ 
4.1.1.6 โครงสรางคณะพลงังาน 
และประกาศการแบงงานใน
สํานักงานคณบดี  
4.1.1.7 รายงานผลการ
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ดําเนินงานดานวิจัย ประจําป 
2554  

2 มีการบูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดยผาน
กระบวนการวจัิยและกิจกรรมตางๆ อาทิ คณาจารยไดนํา
ผลงานวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เชน  

-  ไดบูรณาการองคความรูในสวนที่เปดเผยไดจาก
งานวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน โดยใชองค
ความรูจากโครงการวิจัยแตละโครงการที่รวมโครงการระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชน (แบงตามผลิตภัณฑการใชงาน) ได
ประยุกตนํามาการเรียนการสอนนักศึกษา ทางดานวัสดุที่ใช 
กระบวนการผลิต การขึ้นรูป การทดสอบ  อาทิเชน วัสดุ
พลาสติกทดแทนไม ถังบรรจุนํ้ารอนแสงอาทิตย ยางโอริงทน
นํ้ามัน และผลิตภัณฑหลังคายางจากงานวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.1) มาเปดเปนวิชาเลือกรายวิชา MTT 676 
Materials for Specific Applications  (เอกสารหมายเลข 
4.1.2.2)  
             - ไดบูรณาการองคความรูที่ไดจากการเปนที่
ปรึกษางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก เชน โครงการศึกษา
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเมสิ โครงการวิจัยเรื่องการตกสะสม
ของอะโรซอลในพื้นที่ปาเขตรอน และไดบูรณาการองคความรู
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการการเก็บและวิเคราะหตัวอยางการ
ตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) 
ซ่ึงมาใชในการสอน วิชา EEV 644 Environment of Energy ใน
หัวขอ Acid deposition (เอกสารหมายเลข 4.1.2.4) และการสอนวิชา 
EEV 603 Environmental Modeling ในหัวขอ Acid Transport 
Model (เอกสารหมายเลข 4.1.2.5 เอกสารประกอบการสอน
วิชา EEV 603  Environmental Modeling)  

-  มีการกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนสวน
หนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย โดยจางนักศึกษาในตําแหนง
นักวิจัย/ผูชวยนักวิจัย เพื่อใหเกิดเรียนรู กระบวนการวิจัย
ผานโครงการวิจัยของอาจารย จากประสบการณตรง โดยจาง 
นักศึกษาปริญญาโท ที ่สําเร ็จการศ ึกษา (Post-Master) 
จํานวน 4 คน ชวยทําวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติ 
ภายใตกลุมวิจัยดานวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ สําหรับ
โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร” (เอกสาร

4.1.2.1 เอกสารโครงการวิจัย
โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส : 
วัสดุลูกผสมและการพัฒนา
กระบวนการผลิตสําหรบัวสัดุเชิง
ประกอบพลาสติกและยาง 
4.1.2.2 รายละเอียดรายวิชา 
MTT 676 Materials for 
Specific Applications ในสวน
ของภาคทฤษฎี 
4.1.2.3 โครงการวิจัยเรื่องการ
ตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่
ปาเขตรอน และ โครงการวจัิย
เรื่อง โครงการการเก็บและ
วิเคราะหตัวอยางการตกสะสม
ของกรดในพื้นที่ภาคกลาง 
4.1.2.4 เอกสารประกอบการ
สอนวิชา EEV 644 
Environment of Energy 
4.1.2.5 เอกสารประกอบการ
สอนวิชา EEV 603  
Environmental Modeling 
4.1.2.6 ขออนุมัติจางนักศึกษา
ปริญญาโท/เอก เปนนักวิจัย/
ผูชวยวิจัยโครงการมหาวิทยาลัย 
วิจัยแหงชาติ (NRU)ในโครงการ 
ยอย “การผลิตและขึ้นรูปพอลิ
เมอร” 
 
 
 
 
4.1.2.7 ปฏิทนิกิจกรรม
ประกอบการเรียนวิชาสัมมนา ป
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หมายเลข 4.1.2.6) 
-  มีการจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวจัิยของ

นักศึกษา เกี่ยวกับความกาวหนาของงานวิจัยในวชิาสัมมนา 
ET 601, EMM 601 และ TT 601 (เอกสารหมายเลข 4.1.2.7)  

- มีการจัดประชุมของกลุมวิจัยนอกสถานที่ เพ่ือให
นักศึกษานําเสนอผลงานวจัิยจากวิทยานิพนธ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.8) 

-  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทั้งปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงในทุกปนักศึกษาจะไดรับรางวัล
จากที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ(เอกสาร
หมายเลข 4.1.2.9) 

การศึกษา 2554 
4.1.2.8 นักศกึษาปริญญาโท/
เอก นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมกลุมวจัิยนอกสถานที่ 
4.1.2.9 นักศึกษาปริญญาโท/
ปริญญาเอก เขารวมประชุม
เสนอผลงานวจัิย และไดรับ
รางวัลจากที่ประชุมวิชาการ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัย โดยผาน
โครงการพัฒนาบุคลกรใหมสายวิชาการ (The NAS-New 
Acadamic Staff) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเชิญคณาจารยของ
คณะเขารวมทั้งในฐานะวิทยากรผูถายทอดความรู และ
ในฐานะบุคลากรใหมผูเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเรียนรูประสบการณ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.1) มีการ
สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.2)  มีการจัด SEEM Coloquium ซ่ึงคณะ
จะเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตาง ๆ  ที่
เปนที่ยอมรับในระดับสากล มาบรรยายและแลกเปลี่ยน
ความรู ใหแกอาจารย/นักวิจัย มองเห็นวิสัยทัศนและ
แนวโนมดานการวิจัยทั้งในระดับชาติ/ระดับสากล (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3.4) คณะมีการประกาศ Campaign “1 Man at 
least 1 International Paper” ในป 2010-2011 เพ่ือรักษา
ความเปนแชมเปยนในเวทีการแขงขันดานผลงานวิจัยดาน
เทคโนโลยี ของ สกว.  (เอกสารหมายเลข 4.1.3.5)  มีการให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยประจํา 
นอกจากนี้มหาวิทยาลยัไดจัดทําหนังสือ หลักปฏิบตัิดาน
จรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) แจกใหแกพนักงาน 
ขาราชการ ของมหาวิทยาลัย โดยผานการประชาสัมพันธใน
หลายชองทาง (เอกสารหมายเลข 4.1.3.6) รวมไปถึงการ
เชิญ วิทยากรบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ทรัพยสิน

4.1.3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ใหมสายวิชาการ (NAS) 
4.1.3.2 คําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  
4.1.3.4 ขาวการจัดงาน SEEM 
Colloquium ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15 
4.1.3.5 ประกาศ Campaign   
“2010-2011: The year of 1 
Man at least 1 International 
Paper”  
4.1.3.6 คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 
และ หนังสือหลักปฏิบตัิดาน
จรรยาบรรณองคกร (Code of 
Conduct)  
 
4.1.3.7  จดหมายเชิญวทิยากร
บรรยาย และเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
 
4.1.3.8 ทุนนักวิจัยแกนนํา จาก 
สวทช., สัญญาทุนเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. ทุนจากกระทรวงพลังงาน 
ทุนจาก สกว.  ทุนโครงการ
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ทางปญญาและการละเมิด ใหแกอาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษา (เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.3.7 จดหมายเชิญ
วิทยากรบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยาย)    

และเพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย นักวิจัย 
และนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะพลังงาน โดย
ศาสตราจารย หรือนักวิจัยอาวุโสของคณะฯ เชน ศ.ดร.สมชาติ 
โสภณรณฤทธิ์, ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.อภิชิต 
เทอดโยธิน รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน ที่เปนหัวหนา
กลุมวิจัยที่สําคัญของคณะ และเปนที่ยอมรับของแหลงทุน
วิจัยภายนอกสนับสนุนและใหทุนสงเสริมกลุมวิจัย เชน ทุน
วิจัยแกนนํา จาก สวทช. และ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทุนวิจัย
จากกระทรวงพลังงาน การ  ปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย และ
ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.7)  จึง
ทําใหกลุมวิจัยเหลานี้ สามารถทํางานวิจัยเปนทีมอยางลุมลึก 
ตอเน่ือง และสรางสรรคผลงานวิจัยระดับสูงที่มีศักยภาพในวง
วิชาการ ทั้งในดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริง และ
การตีพิมพผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการนานาชาติ  มี
การสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอกใหแกประเทศ เปนแหลงพ่ึงพิงทางวิชาการใหกับกลุม
วิจัย เครือขายการวิจัย องคกรของรัฐ อุตสาหกรรม รวมถึง
ใหคําปรึกษาแกองคกรของรัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยวจัิยแหงชาติ มจธ. 
 

4 คณะพลังงานฯ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปน
ทุนวิจัยใหแกนักศึกษา โดยเปนทุนสนับสนุนการวิจัย และทุน
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ศ.ดร. ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.4.1-4.1.4.2) นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินใหแก
นักศึกษาที่มีผลงานการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ที่เกินกวาเงื่อนไขการตีพิมพเพ่ือ
สําเร็จการศึกษาตามประกาศคณะฯ (เอกสารหมายเลข 
4.1.4.3) คณะพลังงานฯ ไมมีการจัดสรรเงินงบประมาณเปน
ทุนวิจัยใหแกอาจารย/นักวิจัย เน่ืองจากบุคลากรวิจัยของคณะ 
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดตอคนสูงและ
เปนลําดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ย 1 ลานกวาบาท 
ตอคน/ตอป (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4) แตคณะไดจัดสรร
เงินจากเงินรายไดงบ  FTERO ของคณะฯ ใหแกคณาจารย/
นักวิจัยของคณะที่ผลติบทความวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ

4.1.4.1 ประกาศทุนสนับสนนุ
การวิจัย ที่คณะจัดสรร
งบประมาณใหแกนักศึกษา
ปริญญาโทเพือ่ทําวิจัย 
4.1.4.2 ประกาศทุนรางวลั
วิทยานิพนธดีเดน ใหแก
นักศึกษาระดบัปริญญาโท 
4.1.4.3 เกณฑการใชจายเงิน
จัดสรร FTERO ของคณะในการ
สนับสนุนใหนักศึกษาทั้ง
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยฯ 
และสรุปเงินทีใ่ชจายในป 54 
4.1.4.4 สรุปเงินวิจัยแหลงทุน
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เผยแพรในวารสารนานาชาติ เปนคาใชจายในการสงเสริม
การวิจัย จํานวนรวม 250,000 บาท (เอกสารหมายเลข 
4.1.4.5) 

ภายนอกคณะพลังงานฯ ป 
2554 ของคณะ/ศูนยสงเสรมิ
งานวิจัยและทรัพยสิน ทาง
ปญญา มจธ. 
4.1.4.5 E-mail แจงการ
สนับสนุนคาใชจายในการ
สงเสริมการวจัิย ใหคณาจารย/
นักวิจัยที่ผลติบทความวิจัยและ
นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร
นานาชาติ  

5 คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวจัิยหรืองาน 
สรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ 4 ดาน คือ  

 1. มีหองปฏิบัติการวิจัยสําหรับกลุมวิจัย/สายวิชา อยู
ที่คณะพลังงาน ทั้ง บางมด และบางขุนเทียน นอกจากนี้ยังมี
สถานที่/หองปฏิบัติการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช
สถานที่ของภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่รวมกันทํา
โครงการวิจัย เชน กลุมวิจัยระบบพลังงานสะอาด ใชสถานที่
ปฏิบัติการวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เพ่ือทําวิจัยพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบระบบเซลลแสงอาทิตย  กลุมวิจัย 
P-PROF บางโครงการใชสถานที่ปฏิบัติการวิจัยที่ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือทําวิจัยดานถังพอลิเมอรเก็บนํ้ารอน 
และบริษัท วี.พี. จํากัด เพ่ือทํางานวิจัยทางดานไมเทียม 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.1)  

 2. มีหองบรรณสารสนเทศคณะพลังงานฯ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา มีขอมูล
สนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ และสายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.2) มีฐานขอมูลที่สําคัญที่บุคลากรของคณะ
พลังงานฯ  (ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์) ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแล
ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index Centre) จาก สกว. ซ่ึงเปนงานสรางสรรคที่เปน
ประโยชนตอประเทศไทย โดยถูกใชเปนฐานในการสืบคน
ขอมูลบทความ /การอางอิงของวารสารวิชาการไทยใน
ระด ับชาต ิ  ด ังปรากฏบนเว ็บ ไซด  http://tci.trf.or.th 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.3 ) 

 3. มีสิ่งอํานวยความสะดวก/ความปลอดภัยในการวิจัย 

4.1.5.1 สถานที่/หองปฏิบัตกิาร
วิจัยภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
4.1.5.2 หองบรรณสารสนเทศ
คณะฯ   
4.1.5.3 ฐานขอมูลดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) 
เว็บไซด http://tci.trf.or.th 
4.1.5.4 ฐานขอมูล FIS : 
สารสนเทศเพือ่การประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการ 
(ระบบ FIS) ของคณะพลังงานฯ 
ดังปรากฏบนเว็บไซต 
http://202.44.9.82/  
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เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการ (ระบบ FIS) ของคณะพลังงานฯ (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.4) ที่ใชมาตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน โดยระบบ
ดังกลาวมี Module หน่ึงที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย ซ่ึงมี 
ขอมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัย งานที่นําไปใชประโยชน 
เพ่ือใหอาจารย/นักวิจัยสืบคนและสามารถจัดทาํขอมูลและสถติิ
ผลงานทางดานการวิจัย เพ่ือใหผูบริหารใชในการพิจารณา
ตัดสินใจ มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่สามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย(เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.5 ) ที่มีขอมูลทั้งเรื่องแหลงทุนวิจัย แหลง
เผยแพรงานวิจัย ประชุมวิชาการ การสนับสนุนการเผยแพร
ผลงาน การจดสิทธิบัตรและระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย 
นอกจากนี้ กลุมงานบริการงานวิจัยฯ ยังไดนําโปรแกรม 
EndNote (เอกสารหมายเลข 4.1.5.6 ) มาใชในการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยของคณะ ที่มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ การจัดเก็บขอมูลผลงานวิจัยจากฐานขอมูล
ออนไลน การสืบคนขอมูล และการแยกบทความตามสายวิชา 
ตามระดับการตีพิมพ ตามผูแตง ตามป มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับอาคารโดยใชประตูระบบการดและบัตรเขา – 
ออกอาคาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7 ) เพ่ือปองกันความ
ปลอดภัยตอคนและทรัพยสิน สวนความปลอดภัยสําหรับ
หองปฏิบัติการ คณะจะทําการปรับปรุงหองปฏิบัติการที่มี
ความเสี่ยง หากผลการประเมินมีความเสี่ยง จะดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขใหมใหเหมาะกับสภาพแวดลอมที่เนน
ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.8) 

 4.  มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิ จัยฯ เชน 
โครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร (เอกสารหมายเลข 
4.1.5.9)  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “International 
Workshop on Drying of Food and Biomaterials (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.10)  การเสวนาเพื่อแสดงผลงานวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษาที่ทําวิ จัยรวมกับอุตสาหกรรมและ
ประสบความสําเร็จ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.11)  การสราง
เครือขายความรวมมือระหวางอาจารย/นักวิจัยกับองคกร

 
 
4.1.5.5 ระบบสารสนเทศเพือ่
การวิจัยที่สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศเพือ่การวิจัยของทาง
มหาวิทยาลัย 
4.1.5.6 โปรแกรม EndNote : 
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการผลงานวิจัยของคณะฯ  
4.1.5.7 ประตูระบบการดและ
บัตรผานเขา – ออกอาคาร เพ่ือ
ปองกันความปลอดภัยตอคน
และทรัพยสิน 
4.1.5.8 โครงการและ
งบประมาณสําหรับปรับปรงุ
หองปฏิบัติการวิจัย ดวยเหตุผล
ดานความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม พรอมภาพ
ประกอบการปรับปรุงหองแล็ป 
4.1.5.9 โครงการสรางขุมกําลัง
บุคลากรดานการอนุรักษ
พลังงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
อาคาร  
4.1.5.10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ 
“International Workshop on 
Drying of Food and Biomaterials 
4.1.5.11 ขาวการเสวนา
ผลงานวิจัยทีอ่าจารยและ
นักศึกษาทํารวมกับอุตสาหกรรม
และประสบความสําเร็จ 
4.1.5.12 บันทึกลงนามความ
รวมมือกับ บรษิัทโกเวนเจอร   
4.1.5.13 บันทึกสรุปผล และ
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ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เชน การ
ลงนามความรวมมือกับ บริษัท โกเวนเจอร  (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.12) การจัดบรรยายพิเศษ (14th SEEM 
Colloquium) โดย ศาตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู ใหแกอาจารย/
นักวิ จัย นักศึกษาคณะ และประชาคม มจธ . (เอกสาร
หมายเลข 4.1.5.13 ) การจัดสัมมนานอกสถานที่ของกลุม
วิจัย P-PROF และกลุมวิจัยเทคโนโลยีการอบแหง ในการ
ประชุมเครือขายวิชาการ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.14 ) 

บันทึกเบิกจายคาใชจายสําหรับ
ศาตราจารยรับเชิญ (Visiting 
Professor) 
4.1.5.14 การจัดสัมมนานอก
สถานที่ของกลุมวิจัย P-PROF 
และกลุมวิจัยเทคโนโลยีการ
อบแหง ในการประชุม 
 เครือขายวิชาการ 

6 มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัย โดย
บันทึกสรุปรายรับจากงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและเงิน
ทุนการศึกษา ป 2554 เสนอตอคณบดี (เอกสารหมายเลข 
4.1.6.1) และรายงานสถานภาพการใชจายเงิน ป 2554 (เอกสาร
หมายเลข 4.1.6.2) มีการติดตามประเมินการปรับปรุงหอง
หองปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.3) มีการติดตาม
ประเมินผลแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1.6.4) มีการติดตาม รักษาความปลอดภัยของ
อาคารและหองปฏิบัติการวิจัยของคณะ โดยใชกลองวงจรปด
และเฝาระวังทั้งในเวลาราชการและวันหยุด รวมถึงการจัดซอม
อพยพหนีภัย กรณีไฟไหมอาคาร (เอกสารหมายเลข 4.1.6.5)  มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย เชน การอบรม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ “International Workshop on Drying 
of Food and Biomaterial”, สัมมนาระดมความคิด “คลัสเตอร
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยั่งยืน” 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6.6)  

4.1.6.1 บันทึกสรุปรายรับจาก
งานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
และเงินทุนการศึกษา ป 2554 
4.1.6.2 รายงานสถานภาพการ
ใชจายเงิน ป  2554  
4.1.6.3 การติดตามประเมนิการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยดาน
พอลิเมอร 
4.1.6.4 เอกสารเดียวกับ 4.1.7.4 
4.1.6.5 การติดตามประเมิน
ระบบรักษาความปลอดภัย
อาคารและหองปฏิบัติการวจัิย 
และการจัดฝกซอมอพยพหนีภัย
จําลองกรณีไฟไหมอาคาร  
4.1.6.6 สรุปและประเมินผลการ
จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ และสัมมนาระดม
ความคิด  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน    
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ โดยนําผล
การประเมิน/ความคิดเห็นของกรรมการประจําคณะ เร่ือง 
การควบคุมโครงการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ ของอาจารยที่
ใกลเกษียณอายุ  (เอกสารหมายเลข 4.1.7.1) มาปรบัปรุง
และจัดทําเปน แนวทางการดูแลและควบคุมวทิยานพินธหรือ

4.1.7.1 วาระการประชุมคณะ 
การควบคุมโครงการศึกษาวิจัย/
วิทยานิพนธ ของอาจารยที่ใกล
เกษียณอาย ุ
4.1.7.2 แนวทางการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธหรือ
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โครงการการศกึษาวิจัยของนักศึกษาภายใตการควบคุมดูแล
ของคณาจารยที่ใกลเกษยีณ (เอกสารหมายเลข 4.1.7.2)   ตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการคณะพิจารณาใหความเห็น และนํามา 
ใชปฏิบตัิ โดยใหอาจารยทีใ่กลเกษยีณ ตองเพ่ิมชื่ออาจารยที่
ปรึกษารวมเพ่ิมเติมใหม เพ่ือปองกันมิใหสงผลกระทบตอการ
ทําวิจัยของนกัศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.1.7.3)  

มีการนําผลประเมินจากการจัดประชุมวิชาการวารสารไทย 
ครั้งที่ 6 ของปที่ผานมา ในประเด็นขอใหมีการจัดอบรมการนํา
วารสารไทยเขาสู ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส และจัดพิมพคูมือ 
ThaiJo (เอกสารหมายเลข 4.1.7.4) มาปรับปรุงดําเนินการในป
น้ี โดยจัดทําเปน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนํา
วารสารไทยเขาสูระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส” (เอกสาร
หมายเลข 4.1.7.5)  และจัดทําคูมือ Thai Jo ซ่ึงศูนยฯไดพัฒนา
ระบบ Integration Platform เพ่ือเปนฐานขอมูลกลางในการ
รวบรวมและใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสรวมกัน โดยมี
เปาหมายในการเพิ่ม visibility ใหกับวารสารไทยและยกระดับ
วารสารไทยเขาสูมาตรฐานสากล 

โครงการการศกึษาวิจัยของ
นักศึกษาภายใตการควบคุมดูแล
ของคณาจารยที่ใกลเกษยีณ 
4.1.7.3 บันทกึการขอเพิ่ม
คณาจารยในโครงการ
วิทยานิพนธสาํหรับอาจารยที่
ใกลเกษียณอายุ 
4.1.7.4 สรุปผลประเมินการจัด
ประชุมวารสารวิชาการไทยครั้ง
ที่ 6  
4.1.7.5 เอกสารสรุปอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การนําวารสารไทย
เขาสูระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส 
Thai Jo 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 7 ขอ 
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ตัวบงชีท้ี ่4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามที่ระบบกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม   : 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง ) 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

เกณฑสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 

เกณฑสถาบนักลุม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ5 

ขอ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑ

มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

ตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม 
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ผลการดําเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินการ 6 ขอตามเกณฑมาตรฐานทัว่ไป และครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม ดังน้ี  
 
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง 

1 1 .คณะม ีร ะบบแล ะกล ไกสน ับ สน ุนก า ร เ ผยแพร
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยเผยแพรผลงานวิจัยผานทาง
เว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ คณะ สายวิชาและกลุ มวิจ ัย 
(เอกสารหมายเลข 4.2.1.1) เผยแพรผานการรวบรวม
เลมจัดทําเปน E-Book สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
หนวยงานที่ใหทุนสนับสุนน (เอกสารหมายเลข 4.2.1.2) 
มีเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (เอกสาร
หมายเลข 4.2.1.3) โดยผลสัมฤทธิ์จากการมีระบบและ
ก ล ไ ก ดั ง ก ล า ว  ทํ า ใ ห ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการ /การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในป 2554 ในทั้ง 4 ระดับ คือ วารสารระดับ
นานาชาติ 51 เร่ือง วารสารระดับชาติ 16 เร่ือง การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 30 เรื่อง และ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 40 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.2.1.4)    

4.2.1.1 เวบ็ไซดเผยแพร
ผลงานวิจัยของคณะพลังงานฯ สาย
วิชาตาง ๆ ของคณะฯ และกลุมวิจัย 
4.2.1.2 ตวัอยางหนังสือสง E-book 
รวมบทความวิจัยใหหนวยงานที่ให
ทุนสนับสนุน 
4.2.1.3 ประกาศคณะพลังงานฯ 
เรื่องหลักเกณฑการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําบทความวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2553 
4.2.1.4 หนังสือรวมบทความวิจัย 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ ป 
2554 
 

2 2. คณะมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห 
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือให
เปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.1) มีงานบริการวิจัยและ
สารสนเทศ เปนผูรวบรวมผลงานวิจัยของคณะจะจัดเก็บ
เปนฐานขอมูลดานงานวิจัย โดยไดมีการนําโปรแกรม 
EndNote มาใชในการบริหารจัดการผลงานวิจัยของคณะ/
มหาวิทยาลัย ที่มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
การจัดเก็บขอมูลผลงานวิจัยจากฐานขอมูลออนไลน การ
สืบคนขอมูล และการแยกบทความตามสายวิชา ตาม
ระดับการตีพิมพ ตามผูแตง ตามป เปนตน (เอกสาร
หมายเลข 4.2.2.2) มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของ
คณะฯ คัดสรรองคความรูที่ตองการเผยแพร/ที่มีผลกระทบ
ตอสังคม (เอกสารหมายเลข 4.2.2.3) และแจงใหบุคลากร

4.2.2.1 กลไกการคัดสรร วิเคราะห 
สังเคราะห และรวบรวมองคความรู
จากงานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.2.2.2 การจัดเก็บขอมูล
ผลงานวิจัยของคณะโดยใช
โปรแกรม EndNote  
4.2.2.3 การประชุมคณะทํางาน
สงเสริมการวจัิยเพ่ือกําหนดองค
ความรูที่ควรเผยแพรหรือที่มี
ผลกระทบตอสังคม 
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ของคณะที่เกี่ยวของ นําองคความรูจากงานวิจัยที่เปนที่
สนใจของสังคมหรือเปนประโยชนต อวงวิชาการ ไป
เผยแพรในรูปแบบที่ใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดงาย โดยมี
กลุมวิจัย อาจารยเปนผูถายทอด เผยแพรผานของทาง
ตาง ๆ เชน การจัดประชุม/อบรมใหแกผู ประกอบการ 
ชุมชน จดหมายขาว  

3 3. คณะมีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ  เชน การเผยแพรความรู
ผานทางเว็บไซตกลุมวิจัยของคณะ (เอกสารหมายเลข 
4.2.3.1) การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร 
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.2) การนําองคความรูจากการวจัิย
ถายทอดสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของในรูปแบบของ
จดหมายขาว (เอกสารหมายเลข 4.2.3.3) การประชาสัมพันธ 
ผานการจัดกิจกรรมใหแกสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
(เอกสารหมายเลข 4.2.3.4)  

4.2.3.1 ตวัอยางการเผยแพรความรู
ผานทางเว็บไซตของกลุมวจัิย 
EnCon Lab และ P-PROF 
4.2.3.2 การเขียนบทความลงใน
หนังสือพิมพ นิตยสาร 
4.2.3.3 จดหมายขาว EnCon Lab 
4.2.3.4 การประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยผานการจัดกิจกรรม
ใหแกสาธารณชน/หนวยงาน
ภายนอก  

4 4. คณะมีผลงานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชนและมีหลักฐาน
การนําไปใชประโยชนจริงในเชิงสาธารณะทั้งในเชิง
นโยบายและเชิงพาณิชย อาทิ โครงการสรางขุมกําลัง
บุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร (BEAT 2010) ของ 
ดร.อภิชิต รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
โครงการจัดทําฐานขอมูลวารสารไทย ของ ดร.ณรงคฤทธิ์ 
ที่ สกว. สกอ. และ สมศ. นําไปใชเปนเกณฑคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 4.2.4.1) โครงการวิจัย การพัฒนาถงั
เก็บนํ้ารอนจากวัสดพุอลเิมอรในอุปกรณเครื่องทําน้ํารัอนพลัง
งานแสงอาทติย ของ ดร. ณรงคฤทธิ์ รวมกบัการไฟฟาฝาย
ผลติแหงประเทศไทย และ บริษัทเจริญมิตร (เอกสาร
หมายเลข 4.2.4.2) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของ
ตวัแปรในกระบวนการหลอแบบหมุนเหวีย่งตอการเกิด
ขอบกพรองในงานหลอเครื่องประดับแฟชั่นโลหะสังกะสีผสม 
และโครงการพฒันามีดแกะลายสําหรบังานเครื่องประดับ
ทองขาว ของ ดร.สิริพร ถายทอดใหผูประกอบการนําไปใชลด
ตนทนุการผลติ  (เอกสารหมายเลข 4.2.4.3) 
 

4.2.4.1 ผลจากการดําเนินโครงการ 
วิจัยที่นําไปใชประโยชนดาน
นโยบายในเชงิสาธารณะ 
4.2.4.2 ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนไดจริงในเชิงอุตสาหกรรม
และเชิงพาณชิย 
4.2.4.3 หลักฐานการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนในการลดตนทุนการ
ผลิต 
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5 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยกลไกที่ใชจะยึดตาม
กลไกของศูนยสงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.2.5.1)  

4.2.5.1 เวบ็ไซต 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.ht
m ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ
งานวิจัยของ มจธ. 
 
 

6 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร โดยใชกลไกของศูนยสงเสริมงานวิจัยและ
ทรัพยสินทางปญญา สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 4.2.6.1) 
และในป 2554 คณะฯ มีงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร/  
อนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน วิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 
4.2.6.2)  คือ  
1. "กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุผสมฯ” ซ่ึงมี ดร.
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ เปนผูประดิษฐ" เลขที่
อนุสิทธิบัตร 6389 
2. “อุปกรณรางเทหลอเย็นแบบควบคุมบรรยากาศ” ซ่ึงมี 
ดร. นุชธนา พูลทอง และคณะ เปนผูประดิษฐ" เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 6478 
3. “เครื่องเคลือบเข็มฉีดยา” ซ่ึงมี ดร. นันทน ถาวรังกูร 
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย และคณะ เปนผูประดิษฐ" เลขที่
อนุสิทธิบัตร 6660 
นอกจากนี้ คณะยังมีผลงานวิ จัยที่ยื่นและรอการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอยางตอเน่ือง  

4.2.6.1 เวบ็ไซต 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/ips53.ht
m ระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธบิตัรและอนุสิทธบิตัร 
4.2.6.2 รายชือ่ผลงานวิจัยของคณะ
พลังงานฯ ที่ไดรับการจดสิทธิบตัร
อนุสิทธิบตัร พรอมหนังสืออนุ
สิทธิบตัร  
  
  

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
และนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 
 

เกณฑการประเมิน: โดยการแปลงจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑประเมินสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

  1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 =180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5=150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
  3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5=75,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 

เกณฑประเมินสถาบันกลุมข และ ค2จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 =60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5=50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
  3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5=25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  = 
 
 
 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
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 คะแนนที่ได = 
 
 สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

   
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณนั้น ๆ 
ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีไม
มีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน:  
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง 

1  ในปงบประมาณ 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ  มี
อาจารย/นักวิจัย จํานวน  42 คน (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1) 
มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในจํานวน 12 
โครงการ จํานวนเงิน 4,068,480 บาท และเงินสนับสนนุ
งานวิจัยฯ จากภายนอก จํานวนเงิน 31 โครงการ จํานวนเงิน 
368,295,828 บาท (เอกสารหมายเลข 4.3.1.2)  
 

 4.3.1.1 จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยปงบประมาณ 2554 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสด ุ
4.3.1.2 จํานวนเงินสนับสนนุ
งานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกปงบประมาณ 2554 
คณะพลังงานฯ 

 
คะแนนการประเมิน    
 
คะแนนที่ไดในระดับคณะคือ    5  คะแนน 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี :  5  คะแนน 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

372,364,308      5 x 265.21
39  180,000 

คะแนน 
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กลยุทธ/แผนพัฒนา 
กลยุทธของหนวยงาน 

1. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย 
   1.1  พัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัย และผลิตบัณฑิตทีมี่ศักยภาพดานการวิจัยให 
         เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

• เพ่ิมจํานวนนักวิจัยเต็มเวลา 
• ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และระบบติดตามที่ตอเน่ือง 
• เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยของนักศึกษา 
• ใหนักศึกษาทีส่ําเร็จปริญญาโทมีโอกาสทํางานวิจัยในระดับ Post Master 

         1.2  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ และสอดรับ 
        ความตองการของประเทศ 

• สนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ
• เพ่ิมปริมาณงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
• แนวทางการหารายไดจากการวิจัย 
• จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยนานาชาติอยางเขมขนสําหรับนักศึกษา 

1.3  ยกระดับคณะฯ ใหมีชื่อเสียงดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
• การจัดตั้งกลุมวิจัยที่มีความเข็มแขง็ 
• สรางเครือขายและพันธมิตรดานการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย/หนวยงานภายนอก และภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน วิจัยทั้งในและตางประเทศ 

2. การปรับโครงสรางหนวยงาน 
          2.1  สงเสริมใหเกดิการรวมกลุม เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและวิจัยในสาขาใหมๆ 
                โดยเฉพาะทางดานสหวิทยาการ 
      3. พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
          3.1  บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเขาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
    3.2  สงเสริมใหเกิดการทํางานวิจัยและบริการวิชาการแบบเปนกลุมสหวิทยาการ  

  รวมถึงตอบสนองความตองการของประเทศ 
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จุดแข็ง  

1. บุคลากรของคณะฯ มีชื่อเสียงที่แหลงทุนใหความเชือ่ถือ และมีคุณสมบัติพรอมผลิตผลงานวิจัย 
    อยางตอเน่ือง  
2. หัวขอการวจัิยหรือทศิทางงานวิจัยของคณะฯ ตรงกบัความตองการของแหลงทนุภาคอตุสาหกรรม 
    (users) และยุทธศาสตรชาต ิ
3. บุคลากรของคณะฯไดรับทุนวิจัยขนาดใหญจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้นทุกป 
4. บุคลากรของคณะฯ หลายทาน มีชื่อเสียงและไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
    อยางตอเน่ือง 
5. ผลงานวิจัยของคณะฯ สามารถนําไปใชแกปญหาในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
    และใหผลสัมฤทธิเ์ชิงพาณิชย 
6. ผลงานวิจัยของคณะฯ ไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติที่มีคา Impact Factors 
    จํานวนมาก และมีสัดสวนจํานวนบทความตอบคุคลคอนขางสูงเม่ือเทียบกบัคณะอ่ืน ๆ ใน 
    มหาวิทยาลัย  

6.1 บุคลากรของคณะฯ ไดรับเชิญใหเปนกรรมการในกองบรรณาธิการวารสารวชิาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

6.2 คณะฯ มีสัดสวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอจํานวนบุคลากรคอนขางสูงเม่ือเทียบกับคณะอื่นๆ 
ในมหาวิทยาลัยฯ  

6.3 บุคลากรของคณะฯ หลายทานมีสวนรวมเปนคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ 

7. คณะมีนักวิจัยเต็มเวลา และนักวิจัยประจําโครงการเปนจํานวนมาก 
8. บุคลากรเกอืบทั้งหมดมีตําแหนงทางวิชาการ 
 

 โอกาส 
1.  คณะฯ ไดรับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวจัิยแหงชาติ ทาํใหมีงบประมาณและนักวิจัยในการทําวิจัย

เพ่ิมขึ้น 
2.  คณะฯ มีหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ ซ่ึงเพ่ิมโอกาสในการทํางานวิจัยในวารสารวชิาการนานาชาต ิ
   เชิงบูรณาการที่ใหผลสัมฤทธิเ์ปนรูปธรรม 
3. คณะฯ เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทกุหลักสูตร ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาและผลติผลงานวิจัยทีมี่ 
   คุณภาพระดับนานาชาตไิด 
3. ทิศทางงานวิจัยของคณะฯ สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศและของโลก 
4. มีการแขงขันและความกดดันดานการวิจัยมากขึ้น เชน มีการจัดลําดับหนวยงาน และการจัดดัชนี 
    ชี้วัด (KPI) งานดานการวิจัย ทําใหเกดิโอกาสพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของงานวิจัย 
5. คณะมีนักวิจัยเต็มเวลา ที่เปน Post-Master และ Post-Doctor มาชวยทําวิจัยในโครงการวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 
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จุดออน 

1. ภายใตงบประมาณในสวนบริหารจัดการของคณะฯ ที่จํากัด คณะฯ ไมสามารถจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของฝายสนับสนุนการวิจัย (เชน เจาหนาที่สนับสนุน
งานวิชาการ หรือ ขาราชการระดับสาย ข. และ ค.) 

2. อุปกรณวิจัยและพื้นที่ มีคอนขางจํากัด 
3. บัณฑิตศึกษา ยังใหความสาํคัญกับการวจัิยและการเผยแพรผลงานวิจัยวาเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาไมมากนัก 
 

อุปสรรค 

1.  แหลงทุนวิจัยเริ่มมีขอจํากัดในการสนับสนุนทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย เชน มีการ Matching  
    fund ระหวางผูใหทุนกบัผูรับทุน และจํากัดเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ เปนตน 
2. นักศึกษาใหมมีจํานวนนอยลงทุกป รวมทั้งปญหาดานคุณภาพของนักศึกษา 
3. ผลงานวิจัยรวมภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ เปนความลับไมสามารถนํามาเผยแพรเปนผลงาน

วิชาการออกสู สาธารณะได และปจจุบัน ผลงานดังกลาวยังไมสามารถใชกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย/นักวิจัยได 
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เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ  

สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI/SCOPUS 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละตามตารางของแตละกลุมสาขาวิชา เทากับ 5 คะแนน ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
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กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

การดําเนินงาน 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปน

ประจําอยางตอเน่ืองทุกป ซ่ึงในปลาสุด เฉพาะป พ.ศ 2554 คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการนานาชาติ จํานวนรวม 137 เร่ือง (เอกสารอางอิง 5-1.1) สําหรับ
ผลงานของคณาจารยและนักวิจัยคณะพลังงานฯ ที่ไมนับซํ้ากับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในป พ.ศ. 2554
รวมทั้งสิ้น 81 บทความ  
   คณะพลังงานฯ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพใน 5 ระดับคุณภาพงานวิจัย โดยในป 2554 มีผลรวมถวง
นํ้าหนักงานวิจัยไดรับตีพิมพเผยแพร 47.50 และจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ในป 2554 จํานวน 39 
คน (เอกสารอางอิง 5-1.1) คิดเปนรอยละ 121.79 (47.50 x100/39) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 20 
เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนที่ได เทากับ 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน : 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

1. ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

14    

2. ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

21    

3. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

1    

4. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.  

13    

5. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 

0    



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

              คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี KMUTT                                                                  81 
 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

subject category ที่ตีพิมพ หรือผลงานที่
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของสมศ. 

6. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ 

0    

7. ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 
ISI 

32    

8. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ 47.50    
9. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 39    
10. รอยละผลงานของอาจารยและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
121.79     

 ผลงานสรางสรรคที่เผยแพร 
 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- - - - 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

- - - - 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- - - - 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

- - - - 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

              คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี KMUTT                                                                  82 
 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ป ป 2554   

6. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่เผยแพร - - - - 
7. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด - - - - 
8. รอยละผลงานของอาจารยและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการเผยแพร 
- - - - 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอยละ 20 รอยละ 121.79  บรรลุเปาหมาย 5 

หมายเหตุ :  
วิธีการคํานวณ 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรือสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

X 100 จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด (รวมผูลาศึกษาตอ)
รวม 3 ปการศึกษา 

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
5-1.1 หนังสือรวมบทความวิจัยคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ประจําป 2554และ CD รวม

บทความวิจัยคณะพลังงานฯ ป 2548-2552 
5-1.2 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
5-1.3 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําป พ.ศ. 2554 
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เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

การดําเนินงาน 
 คณะมีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจริงในเชิงสาธารณะทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิง
อุตสาหกรรม อาทิ โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาถังเก็บนํ้ารอนจากวัสดุพอลิเมอรในอุปกรณเครื่องทําน้ํา
รอนพลังงาน แสงอาทิตย" เปนโครงการวิจัยรวมระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาถังเก็บนํ้ารอนที่ใชวัสดุ
พอลิเมอรในผลิตแทนการใชสเตนเลสซึ่งมีราคาสูง โดยมีคุณสมบัติในการทนตออุณหภูมิไดถึง 70 องศา
เซลเซียส จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับถังเก็บนํ้ารอนที่ใชกับเครื่องสกัดสารกําจัดศัตรูพืชดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ซ่ึงเปนผลิตภัณฑหน่ึงที่ทาง กฟผ. จัดจําหนายอยูในปจจุบัน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดนําผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาหลังคาและแผนยิบซ่ัม 
เพ่ือจัดทํารางกฏกระทรวงเฉพาะดานประสิทธิภาพพลังงาน ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2550” ไปใชเปนแนวทางและจัดทํารางกฏกระทรวงดานประสิทธิภาพพลังงานของหลังคาและแผนยิบ
ซ่ัมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 23 
วรรคหนึ่ง พรอมรางประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ํา  
 นอกจากนี้  โครงการวิ จัยที่ นําไปใชจ ริงที่ เปนประโยชนตอสั งคมโดยสวนรวมและเปน
สาธารณประโยชนตอประเทศชาติในวงกวาง เชน โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลวารสารไทยฯ” 
ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (สกว.) ไดนํา
รายชื่อวารสารในกลุมที่ 1 ซ่ึงเปนวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI  มา
ใชเปนเกณฑในการพิจารณาผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติของผูรับทุน คปก. ใหสําเร็จ
การศึกษาได รวมถึง การที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) ไดนํารายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI มาใชเปนเกณฑวัดคุณภาพ
ใน ตัวบงชี้ที่ 3 – 5,  โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร” (BEAT 2010) มีผลจากการดําเนินการ มีมาตรการอนุรักษ
พลังงานที่ดําเนินการจํานวน 114 มาตรการ มีกิจกรรมรณรงคดานการอนุรักษพลังงานอยางตอเน่ือง 220 
กิจกรรม สามารถประหยัดพลังงานลงได 20 ลานหนวยตอป หรือประหยัดเงินได 65 ลานบาทตอป ชวยลด
การปลอยคารบอนไดออกไซดไดถึง 11,000 ตันตอป และมีรางวัลใหแกอาคารที่เขารวมโครงการอนุรักษ
พลังงาน 20 รางวัล 

ตัวบงชีท้ี่  6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
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ในป 2554 คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใชประโยชนคิดเปน รอยละ 36  (14/39 x 100) 
คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน : 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

(ปปฏิทิน) ผลการ
ดําเนินงานรวม  

ป 2554   
1. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 14    
2. งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน -    
3. ผ ล ร ว ม ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
14    

4. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาตอ)  

39    

5. ร อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

36    

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอยละ 20 รอยละ 36 บรรลุเปาหมาย 5 

 

วิธีการคํานวณ  
 

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
6-1.1 รายงานฉบับสมบูรณ หรือ ประกาศโครงการวิจัยที่นําผลจากงานวิจัยไปใชประโยชน 
6-1.2 จํานวนบุคลากรวิจัยคณะพลังงานฯ ป พ.ศ. 2554 
 
 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
X 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด (รวมผูลาศึกษาตอ)        รวม 

3 ปการศึกษา 
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เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.25 บทความวชิาการทีไ่ดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลวหรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

การดําเนินงาน 
 การดําเนินงานในป 2554 คณะมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพในรูปแบบของตํารา
หรือหนังสือที่ตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ และบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ โดย มีผลรวม
ถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ เทากับ 8.97 (3.5/39 x 100) ซ่ึงเม่ือคิดเปนคาคะแนน
รอยละ เทากับ 4.49คะแนน  
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน : 

อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินการ (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงานรวม 
3 ป ป 2554   

1. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ  

1    

2. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ  

0    

3. 
 
 

ตําราหรือหนังสือที่ มีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ  

3    

ตัวบงชีท้ี่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
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อันดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินการ (ปปฏิทิน) ผลการ

ดําเนินงานรวม 
3 ป ป 2554   

 
4. 

 
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ  

 
0 

   

5. ตํ า ร า ห รื อ ห นั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภ า พ สู ง  มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

1    

6. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ
รองคุณภาพ 

3.5    

7. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับ
รวมที่ลาศึกษาตอ)  

39    

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

รอยละ 7 รอยละ 8.97 บรรลุเปาหมาย 4.49 

หมายเหตุ : 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด(รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
7-1.1    ตารางสรุปจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ. 2554 
7-1.2  จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารยประจําพรอม 
 เอกสารหลักฐาน 
7-1.3 จํานวนรายชื่ออาจารยประจําคณะพลังงานฯ ปการศึกษา 2554 
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องคประกอบที่ 5  การบริการวชิาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ : 

เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผล

การดําเนินงาน: 
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง 

1 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการตาง ๆ ที่สัมพันธกับ
พันธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย  ตามที่ ร ะบุ ไ ว ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1) มีแผนงานบริการ
วิชาการประจําป 2554 (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) มีการจัดทํา
เอกสารการขอใชบริการวิชาการผานระบบของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1.1.3)  และภายในระดับคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.4) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย การรับ
จายเงินงานรับจางและคาบริการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.5) มี
นโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย และบุคคลากรทุก

5.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีประจอมเกลาธนบุรี ฉบบั
ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
5.1.1.2 แผนงานบริการวิชาการ 
(แผนงานป 2554) 
5.1.1.3 เอกสารการขอใชบริการ
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.4 เอกสารการขอใชบริการ
วิชาการภายในระดับคณะ 
5.1.1.5 ระเบียบมหาวทิยาลัยวา
ดวย การรับจายเงินงานรับจางและ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ระดับมีความพรอมในการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยตาม
คูมือประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการ กําหนดใหเปนภาระ
งานของพนักงานกลุมวิชาการอยางชัดเจน (เอกสารหมายเลข 
5.1.1.6) มีการวางแผน  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมิน
ผูรับบริการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.7) และผูใหบริการ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.8) เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ  

คาบริการ  
5.1.1.6 คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ พ.ศ.2548 
5.1.1.7 เอกสารประเมินการใช
บริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย 
5.1.1.8 เอกสารแบบสอบถามผู
ใหบริการวชิาการ 

2 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ยกตัวอยางเชน  
• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “การ

พัฒนาวารสารไทยสูมาตรฐานสากล สํานักงานพัฒนาการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.1) มาใชในการสอน วิชา EN 601 Research 
Methodology ในหัวขอ Evaluation for Research: Citation 
Analysis Journal Impact Factors, h-index and g-index, 
and Social Impact (เอกสารหมายเลข 5.1.2.2) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “ทดสอบ
ขีดความสามารถทําความเย็นและคาประสิทธิภาพพลังงาน” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.3) มาใชในการสอน วิชา ET 647 
Refrigeration and Air Conditioning (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.2) และ วิชา THT 661 Refrigeration systems and 
applications (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “ประธาน
คณะทํางานพิจารณาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนของ 
บริษํท เก็คโค-วัน จํากัด” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) มาใช
ในการสอนวิชา EEV 620 Wastewater Treatment 
Technology (เอกสารหมายเลข 5.1.2.7) และวิชา EEV 642 
Environmental Quality Management (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.8) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “โครงการ 
การศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยเมสิ และ มจธ. ปที่ 4. 
เรื่อง การตกสะสมของแอโรซอลในพื้นที่ปา เขตรอน ” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.9) มาใชในการสอนวิชา EEV 661 

5.1.2.1 งานบริการวิชาการ “การ
พัฒนาวารสารไทยสูมาตรฐานสากล 
สํานักงานพัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด” 
5.1.2.2  มคอ.3 รายวิชา EN 601 
Research Methodology 
5.1.2.3 งานบริการวิชาการ 
“ทดสอบขีดความสามารถทําความ
เย็นและคาประสิทธิภาพพลงังาน” 
5.1.2.4 มคอ. 3 รายวิชา ETT 681 
Refrigeration and Air 
Conditioning 
5.1.2.5 มคอ.3 รายวิชา THT 661 
Refrigeration systems and 
applications  
5.1.2.6. งานบริการวิชาการ 
“ประธานคณะทํางานพิจารณา
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
ของ บริษํท เก็คโค-วัน จํากัด” 
5.1.2.7 มคอ.3 รายวิชา EEV 620 
Wastewater Treatment 
Technology  
5.1.2.8 มคอ.3 รายวิชา EEV 642 
Environmental Quality 
Management  
5.1.2.9 งานบริการวิชาการ 
“โครงการการศึกษารวมระหวาง
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Air Pollution and Control (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) 
• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “โครงการ 

การผลิตปุยจากเศษวัสดุเหลือใชในกระบวนการผลติปาลม
นํ้ามัน”  (เอกสารหมายเลข 5.1.2.10) มาใชในการสอนวิชา 
EEV 620 Wastewater Treatment Technology (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.7) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการทางดาน
ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณทางดานอาคาร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.11) มาใชในการสอนวิชา EEM 662 Energy 
Conservation for Building (เอกสารหมายเลข 5.1.2.12) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ  "โครงการ
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย" (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.13) มาใชในการสอนวิชา EEV 642 
Environmental Quality Management (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.8) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “โครงการ
การจัดการปาชายเลน เพ่ือรองรับสภาวะโลกรอน: 
การใชประโยชนและการมสีวนรวมของชุมชน” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.14) มาใชในการสอนวิชา EEV 641 
Environmental Impact Assessment (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.15) และ EEV 627 Ecosystem and Sustainable 
Development  (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16) 

มหาวิทยาลัยเมสิ และ มจธ. ปที่ 4. 
เรื่อง การตกสะสมของแอโรซอลใน
พ้ืนที่ปาเขตรอน”  
5.1.2.10 งานบริการวิชาการ         
”โครงการ การผลิตปุยจากเศษวัสดุ
เหลือใชในกระบวนการผลติปาลม
นํ้ามัน” 
5.1.2.11 งานบริการวิชาการ
ทางดานประสิทธิภาพวัสดุและ
อุปกรณทางดานอาคาร 
5.1.2.12 มคอ.3 รายวิชา EEM 662 
Energy Conservation for Building 
5.1.2.13 งานบริการวิชาการ  
"โครงการการจัดทําบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศไทย" 
5.1.2.14 งานบริการวิชาการ 
“โครงการการจัดการปาชายเลน 
เพ่ือรองรับสภาวะโลกรอน: 
การใชประโยชนและการมสีวนรวม
ของชุมชน” 
5.1.2.15 มคอ.3 รายวิชา EEV 641 
Environmental Impact 
Assessment 
5.1.2.16 มคอ.3 รายวิชา EEV 627 
Ecosystem and Sustainable 
Development 

3 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย ยกตัวอยางเชน  
• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “โครงการ

จัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.1) มา
ตอยอดในงานวิจัยระดับปริญญาโท รายวิชา EMM 603 
Thesis จํานวน 3 เรื่อง ไดแก ในหัวขอเร่ือง “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบทําความเย็นใน
โรงงานอาหารทะเลแชเยือกแข็ง” โดย นางสาวกนกวรรณ 

5.1.3.1 งานบริการวิชาการ 
“โครงการจัดการพลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง” 
5.1.3.2 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ (นางสาวกนกวรรณ 
เอ้ือวิเศษวัฒนา) 
5.1.3.3 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ  
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เอ้ือวิเศษวัฒนา (เอกสารหมายเลข 5.1.3.2) หัวขอเร่ือง 
“การจัดการพลังงานและประเมินรอยเทาคารบอนในโรงงาน
แชเยือกแข็งกุง”  โดยนายณัฐวุฒิ ทันหิกรณ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.3) หัวขอเรื่อง “การจัดการการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็ง
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสมุทรสาคร” โดยนาย
ณัชกร กิตติวรรุทธ  (เอกสารหมายเลข 5.1.3.4)  

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “ทดสอบ
ขีดความสามารถทําความเย็นและคาประสิทธิภาพพลังงาน” 
มาตอยอดในงานวิจัยระดับปริญญาโท รายวิชา TT 502 
Special Study ในหัวขอเร่ือง “การศึกษาการผลิตกําลังไฟฟา
ดวยเธอรโมอิเล็กทริกโดยใชความรอนทิ้งจากระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวน” โดย นายมาโนช ผดุงเวียง (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3.5)  

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “โครงการ
การจัดการปาชายเลน เพ่ือรองรับสภาวะโลกรอน: 
ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ” 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2.16) มาตอยอดในงานวิจัยระดับ
ปริญญาโท รายวิชา EEV 604 Dissertation ในหัวขอเรื่อง 
“ความสัมพันธของธาตุอาหารกับการยอยสลายของใบ
โกงกางในปาชายเลน ตําบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม” 
โดยนางสาวฐิติกานต ประภารัตน (เอกสารหมายเลข 
5.1.3.6) หัวขอเรื่อง “การประเมินการกักเก็บและการ
ปลดปลอยคารบอนจากการใชประโยชนปาโกงกาง ตําบลยี่
สาร จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยนางสาวนันทวรรณ ประทีบ
พวงรัตน (เอกสารหมายเลข 5.1.3.7) และ หัวขอเร่ือง “การ
ประเมินระดับความสมบูรณของสารอาหารในน้ําของพื้นที่ปา
ชายเลนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยนางสาวสิริยากร 
ธรรมิกบวร (เอกสารหมายเลข 5.1.3.8) 

• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการ “การ
พัฒนาวารสารไทยสูมาตรฐานสากล สํานักงานพัฒนาการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” (เอกสารหมายเลข 
5.1.2.1) ในการตอยอดงานวิจัยเรื่อง “การจัดทําฐานขอมูล
วารสารไทย: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ระยะที่ 

(นายณัฐวุฒิ ทันหิกรณ) 
5.1.3.4 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ  
(นายณัชกร กิตตวิรรุทธ  ) 
5.1.3.5 แบบเสนอโครงการการ
ศึกษาวิจัย รายวิชา TT 502 
Special Study  
(นายมาโนช ผดุงเวียง) 
5.1.3.6 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ (นางสาวฐติิกานต 
ประภารัตน) 
5.1.3.7 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ (นางสาวนันทวรรณ 
ประทีบพวงรตัน) 
5.1.3.8 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ (นางสาวสิริยากร 
ธรรมิกบวร) 
5.1.3.9 งานวิจัยเรื่อง “การจัดทํา
ฐานขอมูลวารสารไทย: สาขามนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร (ระยะที่ 2)” 
5.1.3.10 เอกสารการจัดตั้งศูนย
ทดสอบประสทิธิภาพวัสดุและ
อุปกรณทางดานอาคาร (ราง) 
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2)” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.9) 
• บูรณาการองคความรูที่ไดจากงานบริการวิชาการทางดาน

ประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณทางดานอาคาร (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.13) ในการจัดตั้งศูนยทดสอบประสิทธภิาพ
วัสดุและอุปกรณทางดานอาคาร ซ่ึงคาดวาศูนยทดสอบจะ
เกิดขึ้นในป 2555 โดยเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3.10) 

4 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
โดย 
• การติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยผูสอน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาระบุวาไดนําองคความรูที่ไดไป
บูรณาการในหัวขอใด มีการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาอยางไร ตามรายละเอียดของวิชาที่นําไปบูรณาการ
ในเอกสาร มคอ.3 และติดตามผลความสําเร็จจากการให
นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินรายวิชาผานระบบการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.1.4.1) และจากรายละเอียดของวิชาที่นําไปบูรณาการใน
เอกสาร มคอ.5 (เอกสารหมายเลข 5.1.4.2) 

• การติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิ จัย โดยผานการ
ประเมินผลการดําเนินงานวิจัยน้ันๆ ตัวอยางเชน งานบริการ
วิชาการที่นําไปตอยอดเปนงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประเมินจากผลการสอบ
หัวขอวิทยานิพนธ การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ 
และการสอบปองกันวิทยานิพนธ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.3)
สําหรับการประเมินงานบริการวิชาการที่นําไปตอยอดเปน
งานวิจัยประเมินจากการไดรับทุนวิจัย รายงานความกาวหนา 
รายงานฉบับสมบูรณ และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.4) 

• ในภาพรวมเม่ือสิ้นปการศึกษาคณะฯ ไดรวบรวมขอมูล
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และรวบรวมจํานวนโครงการ

5.1.4.1 ระบบอินทราเน็ต : 
ประเมินการสอนของอาจารย  
5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวิชาที่มี
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 
5.1.4.3 ผลการประเมนิผลการ
สอบหัวขอวทิยานิพนธ การนําเสนอ
ความกาวหนาวิทยานิพนธ และการ
สอบปองกันวทิยานิพนธ 
5.1.4.4 รายงานความกาวหนา 
รายงานฉบับสมบูรณ และ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
5.1.4.5 บันทึกขอความรายงานผล
การบริการวิชาการ ประจําป 2554 
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บริการวิชาการแกสังคมที่ถูกนําไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยมาสรุปเพ่ือประเมินผลสําเร็จโดยรวม 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4.5) ซ่ึงพบวาไดมีการใหบริการ
วิชาการที่สําเร็จตามวัตถุประสงคและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงตามที่ไดวางแผนไว และไดนําผลการ
ประเมินรายงานผลตอผูบริหารคณะฯ  

• การประเมินผลของการใหบริการวิชาการในป 2553 และ 
2554 พบวางานบริการวิชาการที่คณะฯ ไดรับสวนหนึ่งเปน
งานบริการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของวัสดุอาคาร เชน
ผนัง กระจก และสีทาอาคาร ซ่ึงเปนการทดสอบที่มีผูใหความ
สนใจใชบริการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ดังนั้นผูบริหารคณะฯ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาหองปฎิบัติการทดสอบดังกลาว 
รวมทั้งหองปฏิบัติการอื่นๆ ใหไดมาตรฐานมากขึ้น เพ่ือ
รองรับการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในอนาคต 

5 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ นําผลการวิเคราะหมาใชในการ
วางแผนการดําเนินงานทางดานบริการวชิาการในปถัดไป โดยดู
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา  และนําผลการประเมนิในขอที่ 4 
มาจัดทําแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซ่ึงในป 2554 
คณะฯ ไดมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
• เขารวมในโครงการใหคําปรึกษาแนะนําการจัดระบบคณุภาพ

หองปฏิบัติการตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพ่ือ
จัดตั้งศูนยทดสอบและรับรองประสิทธิภาพพลังงานของวัสดุ
อาคาร – สมบัติทางแสงและความรอนของกระจกอาคาร 
(เอกสารหมายเลข 5.1.5.1) เพ่ือสามารถใหการบริการ
วิชาการตามมาตรฐานสากล  

• ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยดานพอลิเมอร (เอกสารหมายเลข 
5.1.5.2) 

5.1.5.1 เอกสารการเขาสูโครงการ
ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการตาม มอก. 
17025 
5.1.5.2 เอกสารปรับปรุง
หองปฏิบัติการวิจัยดานพอลิเมอร 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:   5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ:  5  ขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน :  
 
ผล

การดําเนินงาน: 
ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง 

1 เน่ืองจากการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ ไมไดเนนไปที่การทําแบบสอบถาม แตทําการสํารวจ
ความตองการโดย 
• ผานทางการเขาไปในเว็บของหนวยงานที่มีงานเกี่ยวของตาม

จุดเนนของคณะฯ ไดแกเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดลอม และ
วัสดุ เพ่ือนําขอมูลประกาศการจางงานประกวดราคาของ
หนวยงานตางๆ เชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน มาประกอบการกําหนด
ทิศทาง และจัดทําแผนการบริการวิชาการ (เอกสารอางอิง
หมายเลข 5.2.1.1)   

• ผานทางการเขาไปปรึกษาสอบถามถึงความตองการโดยตรง
กับหนวยงาน ซ่ึงการเขาไปในหนวยงานตางๆ เร่ิมตนจาก

5.2.1.1 ตัวอยางขาวประกวดราคา
ของ สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
5.2.1.2 เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยายเรื่องบทบาทของสีในการ
ประหยัดพลังงาน 
5.2.1.3 รายงานผลการศึกษา
อิทธิพลของคาการสะทอนรั งสี
อ า ทิ ต ย ข อ ง สี ท า ผ นั ง ต อ ก า ร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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การรับเชิญเปนวิทยากร และไดมีการปรึกษากับบุคลากรใน
หนวยงานนั้นๆ ถึงความสามารถของบุคลากรในคณะฯ ที่
สามารถใหคําปรึกษา จัดฝกอบรม หรือชวยแกปญหาตางๆ 
ตามหัวขอที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ จากนั้นบุคลากรของ
คณะฯ จัดทําแผนงานเขาไปนําเสนอเพื่อรับทํางานบริการ
วิชาการจากหนวยงานดังกลาว กรณีที่สามารถยกเปน
ตัวอยาง ไดแก กรณีที่ ดร.พัฒนะ รักความสุข ไดรับเชิญจาก
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด บรรยายเรื่อง
บทบาทของสีในการประหยัดพลังงาน (เอกสารอางอิง
หมายเลข 5.2.1.2) ซ่ึงในการบรรยายไดมีการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและการใหคําแนะนําในการทําการวิจัยเพ่ือศึกษา
ผลประหยัด ภายหลังจากการบรรยาย บริษัทฯ ไดวาจางให
คณะฯ ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการประหยัดพลังงานจากการใช
สีที่มีคาการสะทอนรังสีอาทิตยแตกตางกัน (เอกสารอางอิง
หมายเลข 5.2.1.3) 

 

ประหยัดพลังงานในบานพักอาศัย 
 

2 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีความรวมมือดานบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพดังน้ี 
• โครงการบริการทดสอบ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.1)  

• ใหบริการทดสอบชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ แกหนวยงาน
ภายนอก โดยเครื่องScanning Electron Microscope 
(SEM), UV-VIS-NIR-Spectrophotometer และ X-Ray 
Diffractometer เปนตน 

• บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด 
• ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติการสะทอนความรอนของสีทา

อาคาร  
• ศึกษาและทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสีทา

ไฟเบอรซีเมนต  
• ทดสอบวัดคาประสิทธิภาพกระจก  

• มหาวิทยาลัยมหิดล  
• ทดสอบหาคาประสิทธิภาพตัวอยางกระจก  

• บริษัท ดี ไอ ดีไซนส จํากัด 
• คณุสมบัติของวัสดุผนัง  

5.2.2.1 โครงการบริการทดสอบ 
5.2.2.2 โครงการจัดฝกอบรม 
และวทิยากร 
5.2.2.3 คณะกรรมการ และ
คณะทํางาน 
5.2.2.4 โครงการอื่นๆ  
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• ทดสอบคาการนําความรอนของวัสดุ  
• บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  

• การทดสอบการนําความรอนและการวิเคราะหการ
ประหยัดพลังงานของผนังฯ  

• บริษัท วีเอ็มซี เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จํากัด  
• การทดสอบกระจกนิรภัย 

• บริษัท มิตซูตา (ประเทศไทย) จํากัด  
• ทดสอบขีดความสามารถทําความเย็นและค า

ประสิทธิภาพพลังงาน  
• บริษทั บางกอกอามิโกคอนสตรัคชั่น จํากัด  

• ทดสอบหาคา U-Value และคา S.C. ของกระจก 
• บริษัท ซี เอส เค เพาเวอร เทคโนโลยี จํากัด  

• ตรวจวัดวิเคราะหการใชพลังงาน CSK  
• บริษัท นิปปอนเพนด (ประเทศไทย) จํากัด  

• ตรวจวัดค าการสะทอนรั งสีความร อนสํ าหรับ
ผลิตภัณฑสี 

• โครงการจัดฝกอบรม และวิทยากร (เอกสารหมายเลข 
5.2.2.2) 
• บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

• “หลักสูตร Internal Audit ระบบการจัดการพลังงาน 
ณ โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย" 

• บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)  
• “การตรวจวิเคราะหการใชพลังงานภาคปฏิบัติ” 
• “การตรวจวิเคราะหการใชพลังงาน”  

• บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จํากดั  
• "การอนุรักษพลังงาน มดงานอนุรักษพลังงาน" 

• บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ํายา จํากัด 
• “ระบบการจัดการพลังงาน”  
• "การจัดทํา Carbon label และมาตรฐานการลด 

CO2” 
• บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  

• "การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม" 
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• บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด โซเชียล อินโนเวชั่น จํากัด 
• "คืนชีวิตใหขยะดวยพลังงานทดแทน"  

• บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
• “การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม”  

• มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
• การจัดฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา

โรงงาน 
• สํานักงานพัฒนาการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 

• การพัฒนาวารสารไทยสูมาตรฐานสากล 
• สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 

• “ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม” 
• คณะกรรมการ คณะทํางาน (เอกสารหมายเลข 5.2.2.3) 

• คณะกรรมการราชบัณฑิตสถาน 
• คณะทํางานพิจารณาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน  

• โครงการอื่นๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) 
• โครงการการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็ง เพ่ือผลักดัน
การอนุรักษพลงังานในป 2554  

• โครงการศึกษาหลังคาและแผนยิปซัม เพ่ือจัดทําราง
กฎกระทรวงเฉพาะดานประสิทธิภาพดานพลังงานตาม 
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2550   

• รวมมือกับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเพื่อใหนักเรียนได
เขามาเรียนรูการใชชีวิตและงานวิจัยในมหาวิทยาลัยระยะ
สั้นๆ (โครงการ 2B-KMUTT)  

• ใหความอนุเคราะหหนวยงานของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาเขาฝกงานใน
หนวยงานตางๆของคณะฯ 

• รวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. ใหทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท
เ พ่ือทํ า งานวิ จัยแกปญหาที่ เ กี่ ยวข องกับ โรงงาน
อุตสาหกรรม 

3 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมโดยแบงการ

5.2.3.1   ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
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ประเมินออกเปนสองสวนคือ  
• ผูรับบริการผานแบบสํารวจความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 

5.1.1.7) ซ่ึงผลการประเมินคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (เอกสารหมายเลข 
5.2.3.1) 

• ผูใหบริการผานแบบสอบถามเพื่อประเมินผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการตอสังคม (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) ผล
การประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.3.2) พบวางานบริการมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ นอกจากนั้น
ผูใหบริการยังสามารถนําความรูที่ได รับจากงานบริการ
วิชาการ มาใชประโยชนในการเรียนการสอนและงานวิจัย  

คณะฯ ไดสรุปผลการประเมินประโยชนและผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการทั้งสองสวนในเอกสารหมายเลข 5.2.3.3 

5.2.3.2   ผลสํารวจผลกระทบของ
การใหบริการวิชาการตอสังคม 
5.2.3.3   สรุปผลการประเมิน
ประโยชนและผลกระทบของการ
ใหบริการวชิาการ 

4 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีการนําผลการประเมิน
ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอสังคม  
(เอกสารหมายเลข 5.2.3.3) มาพัฒนาระบบและกลไกการ
ใหบริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) เพ่ือแกไข
ปญหาตางๆ ที่พบในปที่ผานมา  

5 . 2 . 4 . 1  ร ะบบและกลไกกา ร
ใหบริการวิชาการ 

5 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะฯ 
โดยผานการประชุมกลุมวิจัยซ่ึงประกอบดวยอาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.5.1) และเผยแพรสู
สาธารณชนโดยการเขียนบทความลงวารสาร (เอกสารหมายเลข 
5.2.5.2) และการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรภายในและภายนอก
คณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.3) 

5.2.5.1    ภาพการประชุมกลุมวิจัย 
5.2.5.2    บทความลงวารสาร 
5.2.5.3    การจัดประชุมวชิาการ 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 5  ขอ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี    KMUTT   98 
 

จุดแข็ง /แนวทางเสริม  จุดออนและแนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1.   คณะฯ มีทรัพยากรทั้งบุคลากรและครุภัณฑวิจัย ที่สามารถนําไปใชเพ่ือการบริการทางวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    
2. คณะฯ มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเฉพาะทางสูงและเปนที่ยอมรับของวงวิชาการ ทําให

ไดรับการเชิญไปเปนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดานนโยบายและวิชาการตางๆ จํานวน
มาก 

3. คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรไปบริการวิชาการ 
4. คณะฯ มีแผนงานบริการวิชาการที่เปนรูปธรรม 
5. คณะฯ มีการพัฒนาหองปฏิบัติการที่ไดรับมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือรองรับการใหบริการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพ    
 
แนวทางเสรมิ 
1. สงเสริมใหเกิดการบริการวิชาการในการถายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของภาครัฐ 

เอกชนชุมชนและทองถิ่น 
2. สรางความเชื่อมโยงที่ใกลชิดกับหนวยงานองคการของรัฐและอุตสาหกรรมที่ตองการพ่ึงพาหลักวิชาการ

และผูเชี่ยวชาญ ใหสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และลดการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาไปสูการบริการวิชาการและทําโครงการ วิจัยรวมกัน 

 
จุดออน 
1.  ขาดแผนเชิงรุกในการใหบริการทางวิชาการในระยะยาว 
 
แนวทางพัฒนา 
1. เนื่องจากภายใตโลกการคาเสรี ผลิตภัณฑตองไดรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ คณะฯ ควรเรง

พัฒนาขีดความสามารถในการรับบริการวิชาการใหเพ่ิมขึ้น 
2. จากปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมทําใหบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสที่จะไดรับเชิญเปนที่ปรึกษา

วิทยากรและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาชีพตางๆ ควรมีการวางแผนเชิงรุกในระยะยาว 
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ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
เกณฑมาตรฐาน : 
 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย      x 100 
   จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

เกณฑการประเมิน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากบั 5 คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองการ  : 
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปด
รายวิชาใหม 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณา
การเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัยก็ได 

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับ
คณะและระดับสถาบัน 

 

 ผลการดําเนินงาน: 
ในปการศึกษา 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่รับงาน
ผานคณะฯ เทากับ 25 โครงการ และจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย เทากับ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 32 แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 = 5.33 คะแนน (36.36x5/30) คิดเปนคะแนนการประเมินได 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครงน้ี:  5  คะแนน 
 

รายการหลักฐานอางอิง 
สมศ. 8.1.1  สรุปงานบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่นํามาใชในการพฒันาการ 
  เรียนการสอนและการวิจัยของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช 
   ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ 

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ขอมูลที่ตองการ  : 

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอมูลที ่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและพัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร 

4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง
ประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม 

 
ผลการดําเนินงาน:  
การดําเนินงานตามเกณฑตัวบงชี้การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก คณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดแสดงกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสีอาทิตย  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ PDCA หลักฐาน
อางอิง 

1. ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยโดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสี
อาทิตย มีการดําเนินการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางตอเน่ือง ผานการดําเนินโครงการวิจัย ตั้งแตป 2548 - 2555 ดังน้ี 

1.1 โครงการบูรณาการ การนํารองลดตนทุนการผลิตเอทานอลโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยโดยมีแหลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติระยะเวลา
ดําเนินการ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2549  

1.2 โครงการ การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนดวยเทคนิคการประเมินผล
กระทบดานพลังงานและสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร โครงการยอยที่ 3 การพัฒนา
ระบบการกลั่นเอทานอลโดยใชรังสีอาทิตยเพ่ือลดพลังงานชวงตนกอนสงเขา
โรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอยางโดยมีแหล งทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติระยะเวลาดําเนินการ 16 มีนาคม 2550 ถึง 16 
สิงหาคม 2551  

1.3 โครงการ ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยมีแหลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติระยะเวลาดําเนินการ 11 กันยายน 
2552 ถึง 10 กันยายน 2553  

1.4 โครงการ ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแหลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติระยะเวลา
ดําเนินการ 6 พฤษภาคม 2554 ถึง 5 พฤษภาคม 2555  

P สมศ.  
9.1.1.1-
9.1.1.4 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรม ของโครงการที่ดําเนินการในชวงที่
ประเมิน คือ โครงการในขอ 1.4  

D สมศ.  
9.1.1.5 

3. ผลการประเมนิจากผูทรงคุณวุฒิ ของโครงการที่ในขอ 1.3 C สมศ.  
9.1.1.6 

4. ไดดําเนินการตามผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ และดําเนินการขอโครงการ
ตอเน่ืองตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรายละเอียดอยูในวตัถุประสงคของ
เอกสารในขอที่ 1.4 

A สมศ.  
9.1.1.4 
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ หลักฐาน
อางอิง 

โครงการวิจัยที่ดําเนินการในชวงที่ประเมิน คือ โครงการในขอ 1.4 มีการดําเนินงานที่บรรลุ
เปาหมายตามแผนรอยละ 100 โดย 
• มีการทํางานตามบรรลุเปาหมายตามแผนดังแสดงในรายงาน 

สมศ.  
9.1.1.5  

 
 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ หลักฐาน
อางอิง 

เปนโครงการวิจัยที่มีการทาํงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยเริ่มโครงการตั้งแต ป 2548 ถึงโครงการ
ปจจุบัน (ซ่ึงจะสิ้นสุดในป 2555) รวมระยะเวลา 7  ป  
ในการดําเนินการวิจัยรวมกบัชุมชน ไดมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง 
ดังเห็นไดจากรายงานความกาวหนา เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ ผล
การดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ และผูวิจัยไดจัดอบรมสมาชิกในชุมชนอยาง
ตอเน่ือง  

สมศ. 
9.1.1.1-
9.1.1.4 
สมศ.  

9.1.1.5 
 

 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ 

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ หลักฐาน
อางอิง 

โครงการชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ชุมชน พัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถดําเนินการโรงงานตนแบบการผลติเอทานอลชุมชน
ไดดวยตนเอง พัฒนาโรงงานตนแบบระบบการหมัก ระบบกลั่นเอทานอลโดยใชพลังงานจาก
แสงอาทิตยทีต่ิดตั้งอยูในชมุชนที่เลือกใหเหมาะกับการถายทอดเทคโนโลยี จัดทําคูมือโรงงาน
ตนแบบการผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยสาํหรับใชเปนตนแบบของชุมชน ชุมชนได
เรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน และพัฒนาตามอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร  

สมศ.  
9.1.1.5 
สมศ. 

9.1.4.1 
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ หลักฐาน
อางอิง 

จากกิจกรรมที่ดําเนินการในขอที่ 4 สรุปไดวา โครงการชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวย
พลังงานแสงอาทิตย สามารถพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสี
อาทิตย นําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและตนทุนการผลิตทีไ่ดจากเอทานอลเพื่อเปน
ทางเลือกในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑในชุมชน ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมสามารถ
สรุปผลกระทบที่เกิดคุณคาตอสังคมหรือชุมชนไดดังน้ี 
1. สามารถประยกุตใชความรอนจากรังสีแสงอาทิตย เพ่ือเปนการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง

ฟอสซิลซ่ึงชวยลดการทําลายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 
2. เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไดในประเทศไทย ไดแก 

เอทานอล อันเปนการชวยพัฒนาการผลิตสินคาดานเกษตรกรรมของประเทศใหมากขึ้นและ
เพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑการเกษตรของเกษตรกร 

3. ไดโรงงานตนแบบเพื่อศึกษาและถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งขอมูลปญหาและผลกระทบ
การกลั่นเอทานอลโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยสําหรับชุมชนตวัอยาง และพัฒนา
บุคคลากรในชุมชนใหมีความรูและความสามารถในการดําเนินการโรงงานตนแบบ 

4. ชุมชนตวัอยางที่เปนชุมชนตนแบบโดยมกีารสงเสริมความเขมแข็งใหอยูไดอยางยั่งยนื และ
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ สําหรับประเทศไทย 

5. สงเสริมความเขมแข็งตลอดจนการเพิ่มรายไดจากทางเลือกในการเลอืกขายผลิตภัณฑของ
ชุมชนตวัอยาง และเปนโรงงานตนแบบ ชวยพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายไดของชุมชนและ
เกษตรกร 

6. ผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยชุมชน และการนําเอทานอลเขมขนไปใชในอุตสาหกรรม 
7. มีประโยชนมากตอชุมชน โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหมีความเขมแข็งที่

สามารถนําไปขยายผลตอ 
8. หนวยงานที่สามารถนําไปใชประโยชนได เชน ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ อุตสาหกรรม นักวิจัยและ
พัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชนผูผลติอุตสาหกรรมเจลลางมือ เชื้อเพลิง
แข็ง เปนตน 

สมศ. 
9.1.5.1 

 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 5  ขอ 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:  5  คะแนน 
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รายการหลักฐานอางอิง 
สมศ. 9.1.1.1   โครงการบูรณาการ การนํารองลดตนทุนการผลิตเอทานอลโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
สมศ. 9.1.1.2   โครงการ การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนดวยเทคนิคการประเมินผลกระทบดาน 

พลังงานและสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร  
โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอล โดยใชรังสีอาทิตยเพ่ือลดพลังงาน
ชวงตนกอนสงเขาโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอยาง 

สมศ. 9.1.1.3   โครงการชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย 
สมศ. 9.1.1.4   โครงการ ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สมศ. 9.1.1.5  รายงานความกาวหนา โครงการ สมศ. 9.1.1.4 
สมศ. 9.1.1.6   ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 
สมศ. 9.1.4.1 ขอมูลที่แสดงถึงชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
สมศ. 9.1.5.1 ขอมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ

เขมแข็ง 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ  
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน: 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1          มีการกําหนดนโยบาย  แผนพัฒนาเชิงกลยุทธดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมอยางชัดเจนไวเปน  พันธกิจหลักของคณะพลังงานฯ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.1) และบทสรุปผูบริหารเพื่อทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานแผน 4 ป และแผน 2 ป  (เอกสารหมายเลข 6.1.1.2)  
ตลอดจนมีการจัดทําแผนงบประมาณคาใชจายรวมกับแผนการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป 2553 (เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.3)  
 

6.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 
10 (ป 2551 - 2554) 
 

6.1.1.2 บทสรุปผูบริหารคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และ 2 ป  
  

6.1.1.3 แผนการดําเนินงานทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2554  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5หรือ 6 ขอ 
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2           ในปที่ผานมา คณะฯ ไดบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนผานกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา เชน มีการเยี่ยมชม
โรงหลอพระเสรีการชางพุทธนิมิต เพ่ือศึกษาความรูดานโลหะวิทยา
และประโยชนการใชงานของโลหะทองแดงผสม จากกระบวนการผลิต
พระพุทธรูปทองเหลือง ในรายวิชา MTT 642 วิชาโลหะวิทยาของ
โลหะผสมนอกกลุมเหล็ก (Metallurgy of Nonferrous Alloys) (เอกสาร
หมายเลข  6 .1.2.1) การนํานักศึกษาเขาดูงานที่ศูนยตนแบบ
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค จ.ราชบุรี, โรงงานฤทธิ์
ศิลป และ บริษัทรัตนโกสินทรราชบุรี เซรามิค 4 จํากัด ในการเรียน
การสอนรายวิชา EEV 635 การลดของเสียและเทคโนโลยีสะอาด
Waste Minimization and Clean Technology เพ่ือศึกษา
กระบวนการผลิตเซรามิค การใชพลังงานในกระบวนการผลิตและ
ตัวอยางเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเซรามิค จากการผลิดโองลายมังกร
ซ่ึงเปนเครื่องปนดินเผาอันเปนศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นของ
จังหวัดราชบุ รี  ( เอกสารหมายเลข  6 .1 .2.2)  และมีโครงการ
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นําเอาความรูดานการ
อบแหงมาใชศึกษารวมกับความรูดานสมุนไพร ซ่ึงเปนภูมิปญญา
ด้ังเดิมของไทย  โดยศึกษาดานการนําสมุนไพรไทยมาใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) 
          นอกจากนี้คณะสงเสริมการนําศิลปะมาเปนสวนหน่ึงของการ
เรียนการสอนผานการบูรณาการรวมกับงานวิจัย ไดแกโครงการวิจัย 
การพัฒนามีดแกะลายสําหรับเครื่องประดับทอง, การผสมผสานศิลปะ
ไทยรวมกับการออกบบงานหลอ ในโครงการการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรในกระบวนการหลอแบบหมุนเหวี่ยงตอการเกิดขอบกพรองใน
งานหลอเครื่องประดับแฟชั่นโลหะสังกะสีผสม (เอกสารหมายเลข 
6.1.2.3)  
          ดานการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขา
กิจกรรมนักศึกษา คณะฯ  ได จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามแตเดิมของไทยมาอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน และ
สงเสริมใหเกิดความรัก ความเคารพ  และความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันในหมูคณะ เชน กิจกรรมงานวันไหวครู, กิจกรรมทําบุญตัก
บาตร-ถวายภัตตาหารพระปใหม,  กิจกรรมประเพณีสงกรานต เปน
ตน (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1 และ 6.1.2.4) ซ่ึงไดสรุปผลการจัด
กิจกรรมประจําป 2554   (เอกสารหมายเลข 6.1.2.5)  

6.1.2.1 เอกสารการเขาเยี่ยมชมโรง
หลอพระเสรีการชางพุทธนมิิต และ
โครงการพัฒนามีดแกะลายสําหรับ
งานเครื่องประดับทอง 
  
6.1.2.2 เอกสารการเขาเยี่ยมชมศูนย
ตนแบบผลติภัณฑและวตัถุดิบ
อุตสาหกรรมเซรามิค จ.ราชบุรี, 
โรงงานฤทธิ์ศลิป และ บรษิทั
รัตนโกสินทรราชบุรี เซรามิค 4 จํากัด 
 
6.1.2.3 แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธระดบับัณฑติศกึษา ของ
นายอาคม ปะหลามานิต นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, 
โครงการการพัฒนามีดแกะลาย
สําหรับเครื่องประดับทองและโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของตวัแปรใน
กระบวนการหลอแบบหมุนเหวี่ยงตอ
การเกิดขอบกพรองในงานหลอ
เครื่องประดับแฟชั่นโลหะสงักะสีผสม   
 
6.1.2.4 เอกสารการจัดกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ และขาว 
who’s news เรื่องการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัดขึ้นในปกอน 
ๆ  
 
6.1.2.5 สรุปผลกิจกรรมประจําป  
2554  
 
6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจดั
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
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3            มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน  เชน การติดประกาศภายในคณะฯ ใหทราบโดยทั่วกัน, 
การเผยแพรกิจกรรมผานทางขาวสารเว็บไซต และ  face book ของ 
คณะพลังงานฯ,  ผานทาง e-mail ใหบุคลากรภายในคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 6.1.3.1) 

6.1.3.1 ขาวเผยแพรกิจกรรมตอ
สาธารณชนทาง face book และ 
website ของ คณะพลังงานฯ  

4           สืบเน่ืองจากการตรวจประเมินรอบปประเมิน 2553 คณะฯ 
ไดปรับปรุงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลผลประเมินหลังการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยรวบรวมและสรุป
ขอมูลใหอยูในรูปเลมรายงาน (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1) มีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหสามารถครอบคลุมถึงทัศนคติของผูประเมิน
ในด านการ เห็ นคุณค าและความสํ าคัญของการทํ านุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมในเชิง
คุณภาพ และในสวนกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาจัดรวมกับคณะฯ 
สโมสรนักศึกษาตองจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) สงใหกับคณะทุกครั้ง
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
           ดานการประเมินผล คณะฯ ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา จากทัศนคติดานการเห็นคุณคาและความสําคัญ ในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ที่เขา
รวมโครงการ ผานแบบสอบถามที่แจกใหโดยใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ซ่ึงคะแนนที่ไดอยูในระดับดีถึงดีมาก เชน
กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและตอนรับปใหม ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 4.20 
คะแนน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต ได
คะแนน 4.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 
6.1.4.1)  
  

6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
 
6.1.4.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติ
โครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่
เกี่ยวกับทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
และภาพการประชุมสโมสรนักศึกษา 
เพ่ือติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม  
 
 

5     ไมมีการดําเนินการ 
         

 

6 ไมมีการดําเนินการ  
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี    KMUTT   112 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี : 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : จํานวน 4 ขอ  
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ  ปฏิบัติได 3 ขอ  ปฏิบัติได 4 ขอ  ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)           

         คณะมีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนทัง้ 4 ดานดังน้ี      

        1.1 ดานการวางแผน (Plan) คณะไดกําหนดนโยบายใหมี
โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง
เปนประจําทุกป ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารอางอิง 
6.1.1.1) และจัดทําแผนกิจกรรมประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พรอมกับสนับสนุนงบประมาณคาใชจายเพื่อให
สอดคลองกันแตละกิจกรรม ในปงบประมาณ 2554 กําหนดคาใชจาย

6.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ฉบับที่ 10 (ป 2551 - 2554) 
 

6.1.1.3 แผนการดําเนินงานทํานุ
บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2554  

6.1.2.4 เอกสารการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และขาว who’s news เรื่องการจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม  
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ในแผนงานเปนจํานวนเงิน 70,000.- บาท (เอกสารอางอิง 6.1.1.3) 

       1.2 ดานการดําเนินการ (Do) ในปการศึกษา 2553 คณะฯ จัด
กิจกรรมไดสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว เชน พิธีไหวครูประจําป, 
ทําบุญเลี้ยงพระปใหม, งานวันสงกรานต, งานแสดงกตเวทิตาจิตกับ
ทานอวุโสผูเกษียณอายุ ฯลฯ (เอกสารอางอิง 6.1.2.4 และ 6.1.4.1)  

 1.3 ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check) คณะฯ มี
การประชุมสโมสรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมี ประธานสโมสรบัณฑิตศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาเขาประชุมรวมกัน เพ่ือติดตามผลกอนและหลังการ
ทํากิจกรรม โดยสรุปผลการทํากิจกรรมผานรายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารอางอิง 6.1.4.2) และการ
จัดทํารูปเลมรายงาน (เอกสารอางอิง 6.1.4.1) เพ่ือนําขอมูลที่ไดไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งตอ ๆ ไป    

 1.4 ดานการปรับปรุงแกไข (Action) มีการทบทวนปญหา 
และอุปสรรคของการจัดกิจกรรม ผานการนําเสนอในการประชุม
สโมสรบัณฑิตศึกษา มีการรวบรวมขอมูลและสรุปผลเพือ่ใชปรับปรุง
การจัดกิจกรรมตอไป (เอกสารอางอิง 6.1.4.1 เลมรายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรม และเอกสารอางอิง 6.1.4.2)     

จัดขึ้นในปกอน ๆ  

 
 
 
6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

6.1.4.2 รายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
(ที่เกี่ยวกบัทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
และภาพการประชุมสโมสร
นักศึกษา เพ่ือติดตามผลหลังการ
จัดกิจกรรม  
 

2 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
          ปการศึกษา 2554 คณะฯ ไดกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 กิจกรรม (เอกสารอางอิง 
6.1.1.3) และสามารถจัดกิจกรรมไดจํานวนมากกวาแผนที่กําหนดไว 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
           2.1 กิจกรรมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา (เอกสารอางอิง 
6.1.4.1) 
           2.2 กิจกรรมนิทรรศการวันแมแหงชาติ (เอกสารอางอิง 
6.1.2.4) 
           2.3 กิจกรรมถวายพุมสักการะพระบิดาแหงวทิยาศาสตร
ไทย (เอกสารอางอิง 6.1.2.4) 
          2.4 กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจติแดผูเกษียณอายุ 
(เอกสารอางอิง 6.1.2.4) 

6.1.1.3 แผนการดําเนินงานทํานุ
บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2554  

 6.1.2.4 เอกสารการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และขาว who’s news เรื่องการจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะ
จัดขึ้นในปกอน ๆ   

6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
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          2.5 กิจกรรมวางพานพุมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (เอกสารอางอิง 6.1.2.4) 
          2.6 กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระปใหม (เอกสารอางอิง 6.1.4.1)  
          2.7 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วนัสงกรานต 
(เอกสารอางอิง 6.1.4.1) 
          2.8 โครงการดานอนุรักษพลังงาน ที่คณะพลังงานจัดรวมกับ
ศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและชีวอนา
มัย (EESH) ภายใตการดําเนินการจัดทําโครงสรางระบบการจัด
การพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(เอกสารอางอิง สมศ. 10-2.1) โดยคณะไดเขาเปนสวนหน่ึงของ
คณะทํางาน (เอกสารอางอิง สมศ. 10-2.2) และรวมผลักดันการ
อนุรักษพลังงานใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีของบุคลากรภายใน 
มจธ. และสรางประโยชนแกสังคมตอไปในอนาคต  
 

10-2.1 ผลการดําเนินงานฝายการ
จัดการดานพลังงาน ศูนย EESH 
ปงบประมาณ 2554 
 
10-2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน มจธ . , 
คําสั่งแตงตั้คณะกรรมการนโยบาย
และแผนกํารอนุรักษพลังงาน มจธ.
,คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายใน มจธ. 
 

3 3. มีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมดานดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเน่ือง และมีหลายกิจกรรมที่มีการจัดเปนประจําทุกป เชน พิธีไหวครู
ประจําป, บุญปใหม, งานวันสงกรานต, งานแสดงกตเวทิตาจิตกับทาน
อาวุโสผูเกษียณอายุ (เอกสารอางอิง 6.1.2.4, 6.1.4.1)   

 

6.1.2.4 เอกสารการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และขาว who’s news เรื่องการจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะ
จัดขึ้นในปกอน ๆ  

6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

4 4. เกิดประโยชนและสรางคณุคาตอชุมชน 

  นอกจากคณะพลังงานฯ ไดใหความสําคัญดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว คณะฯ ยัง
ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการอนุรักษพลังงาน
ใหแกชุมชนและสังคม ดวยการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน
แกบุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไป ซ่ึงเกิดผลดีแกผูนําไปปฏิบัติ 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะยาว  

  คณะฯ ไดสรางวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานภายใน
องคกร ดวยการรณรงคใหบุคลากรของคณะ ฯ ลดการใชพลังงานที่

10-4.1 การประชาสัมพันธเชิญ
ชวนใหบุคลากรในคณะลดการใช
พลังงานที่ไมจําเปน 
 
10-4.2 การประชาสัมพันธดานการ
อนุรักษพลังงานผานทาง website 
และปายบรเิวณรอบอาคารคณะฯ 
 
10-4.3 เอกสารโครงการจัดสราง
หองปรีดา วิบูลยสวสัดิ์ 
 
10-4.4 การจัดกิจกรรมเขาเยี่ยม
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ไมเกิดประโยชน เชนเชิญชวนใหปดเครื่องปรับอากาศ และงดการใช
ไฟฟาตอนพักเที่ยง  (เอกสารอางอิง 10-4.1) มีการประชาสัมพันธ
ดานการอนุรักษพลังงานผานทาง website และปายบริเวณรอบ
อาคารคณะฯ (เอกสารอางอิง 10-4.2) มีการจัดสรางหองปรีดา วิบูลย
สวัสดิ์ เพ่ือเปนหองเรียนตนแบบและเปนหองตัวอยางในการเรียนรู
ดานการประหยัดพลังงาน (เอกสารอางอิง 10-4.3) รวมไปถึงการบูร
ณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผานการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานจริงของหนวยงานภายนอก เชน การนํานักศึกษาเขาเยี่ยม
ชมอุปกรณผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย ณ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยในรายวิชา MTT 676: Materials for Specific 
Applications (เอกสารอางอิง 10-4.4) การจัดโครงการทัศนศึกษา
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เพ่ือใหความรูแกนักศึกษาใน
ดานแนวคิดในการจัดการพลังงาน การวางแผนโครงการเพื่อใหการ
จัดการพลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ในรายวิชา EMM 612 Project 
Management (เอกสารอางอิง 10-4.5) 

  คณะฯ นําเอาวัฒนธรรมการอนุรักษพลังงานออกเผยแพรสู
สังคม และชุมชนผานโครงการตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหแกบุคคล
ทั่วไปเกิดความสนใจในการประหยัดพลังงาน เชนโครงการ BEAT 
2010 หรือBuilding Energy Award of Thailand 
(http://www.beat2010.net/) เปนโครงการที่ตองการใหประชาชน
ทั่วไปตื่นตัวในการอนุรักษพลังงานจากตัวอยางจริงของอาคารที่เปน
ที่รูจัก และสรางบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานระดับประเทศใน
ระยะยาว ดวยการนําอาคารชั้นนํามาแขงขันกันอนุรักษพลังงานจริง 
ระยะเวลา 1 ปผานสื่อออนไลน และทําการมอบรางวัลแกอาคารที่มี
การดําเนินการไดอยางดีเยี่ยม (เอกสารอางอิง 10-4.6)  

ชมหนวยงานการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
 
10-4.5 การจัดโครงการทัศนศึกษา
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
จํากัด 
 
10-4.6 เอกสารโครงการ BEAT 

5 5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ  

 คณะฯ ไดสรางความเชื่อม่ันแกบุคลากรและบุคคลทั่วไปใน
การเปนตนแบบดานอนุรักษพลังงาน จากการไดรับรางวัลในการ
ประกวดระดับประเทศ ซ่ึงในปที่ผานมาคณะรวมกับมหาวิทยาลัย 

10-5.1 รางวัลที่ไดรับจากการ
ประกวด Thailand Energy 
Awards 2011  
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ไดรับรางวัลดีเดนดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ประเภทสถาบันการศึกษา จากการประกวด Thailand Energy 
Awards 2011 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงานเปนผูจัดขึ้น (เอกสารอางอิง 10-5.1)     

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : จํานวน 5 ขอ  
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา   
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมทีเ่อ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกจิกรรมอยางสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ  ปฏิบัติได 3 ขอ  ปฏิบัติได 4 ขอ  ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1  คณะฯ ไดนําวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติมา

สงเสริมใหบุคคลในคณะฯ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือ
กอใหเกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบไป เชน กิจกรรมไหวครู 

6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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สงเสริมเพ่ือใหมีความผูกพัน ความเคารพรักระหวางครู  อาจารยและ
ลูกศิษย, กิจกรรมตักบาตรปใหม เพ่ือสืบทอดและจรรโลง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการสรางกุศลใหตนเอง และความเสียสละใน
ทรัพยอันพึงจะตองใชในการจับจายเพื่อการซื้อสิ่งของตักบาตร, งาน
ประเพณีสงกรานต  เพ่ือใหเกิดการสืบทอดวิถีชีวิตมนุษยที่งดงาม 
และการขอพรจากผูใหญก็เปนสิริมงคลกับชีวิต (เอกสารอางอิง 
6.1.4.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  เพ่ือใหบริเวณอาคารคณะฯ มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
อยูเสมอ  คณะฯ ไดดําเนินการจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคาร 
และทําการติดตามการปฏิบัติงานของผูรับจางเพื่อใหการดูแลรักษา
ความสะอาดมีมาตรฐานตามที่คณะฯ กําหนดโดยมีการประชุม
รวมกับผูรับจางทุกเดือน (เอกสารอางอิง 11-2.1) มีการจัดวางถังขยะ
ภายในอาคารอยางทั่วถึง พรอมทั้งขอความรวมมือใหบุคลากรในคณะ
ทํ าการแยกขยะก อนทิ้ ง  ซ่ึ ง ได รั บความร วมมือเป นอย างดี 
(เอกสารอางอิง 11-2.2)           
 นอกจากนี้เพ่ือสรางบรรยากาศรมรื่นเปนธรรมชาติ และเกิดความ
สุนทรียในการปฏิบัติงาน คณะฯ ไดจัดใหมีประดับตนไมภายในอาคารใน
พ้ืนที่ตาง ๆ เชน บริเวณทางเดิน, หนาหองประชุม, ริมระเบียง พรอมทั้ง
จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลอยางสม่ําเสมอ (เอกสารอางอิง 11-2.3)           

11-2.1 เอกสารการจางเหมาทํา
ความสะอาดภายในอาคาร 
 
11-2.2 การประชาสัมพันธการแยก
ขยะ  
 
11-2.3 ภาพการประดับตนไม
บริเวณสถานที่ตาง ๆ ภายใน
อาคาร 

3            เพ่ือใหบุคลากรมีความใกลชิดกับธรรมชาติ สงเสริมใหเกิด
การพัฒนาสุนทรียภาพ สงผใหกับบุคคลในคณะฯ  มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน   คณะฯ จึงมีโครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  ใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  โดยเริ่มการปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม 2554 และ
โครงการไดสําเร็จลุลวงแลวในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 สงผลให
บุคลากรในคณะ  และนักศึกษาเกิดความพึงพอใจในระดับดี
(เอกสารอางอิง11-3.1)   

11-3.1 เอกสารโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่รอบอาคารคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ และแบบ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากร  

4  คณะฯ ไดจัดพื้นที่ที่เอ้ือตอการจัดและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
พรอมกับสนับสนุนวัสดุอุปกรณเครื่องเสียงสําหรับใชงาน เชน หอง
ปรีดา หองบูรพาจารย ลานอเนกประสงค ชั้น 1 (เอกสารอางอิง 11-

6.1.2.4 เอกสารการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
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4.1) และดําเนินการรจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ (เอกสารอางอิง 6.1.2.4 และ 6.1.4.1) 

และขาว who’s news เรื่องการจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะ
จัดขึ้นในปกอน ๆ  

6.1.4.1 เลมรายงานสรุปการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

11-4.1 ภาพสถานที่สําหรับทํา
กิจกรรม 

5             มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะฯ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูที่ 3.94 
คะแนน (เอกสารอางอิง11-3.1)    

11-3.1 เอกสารโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่รอบอาคารคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ และแบบ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากร 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : จํานวน 5 ขอ   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดออน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน แผนงานและกิจกรรมดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหบุคลากรของ

คณะและนักศกึษาไดรวมกจิกรรม 
2. มีเครือขายนักศึกษาปจจุบันที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
 
แนวทางเสริม 
1. มีการสรางเครือขายกับชมุชนรอบนอกใกลเคยีงมหาวิทยาลัย 
2. จัดใหมีกิจกรรมนอกสถานที่รวมกัน 
 
จุดออน 
1. ประชาสัมพันธภายในคณะฯ นอยไป 
2. ขาดการวางแผนการปฏิบัตใินเชิงกิจกรรมรวมกันกับองคประกอบอ่ืน ๆ นอยไป 
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3. ประชาคมในคณะฯ ยังใหความสนใจเขารวมกิจกรรมดานนี้นอยไป 
 
แนวทางพัฒนา 
1.  สงเสริมใหมีการประชาสมัพันธในทุกรปูแบบ เชน ผาน FB คณะฯ, ติดประกาศ, แจงผานทาง e-mail,  
    แจงผานทาง WEB กลุมวิจัย P-PROF, แจงผานทาง WEB กลุมวจัิย EnConLab  และแจงหนังสือ 
    เชิญชวนในการเขารวมกิจกรรม 
2. วางแผนการปฏิบัติงานในเชิงกิจกรรมรวมกันกับองคประกอบอ่ืน ๆ ที่มีกิจกรรมคลาย ๆ กัน เพ่ือสงเสริม 
    ใหมีกิจกรรมแบบบูรณาการ 
3. จัดใหมีกิจกรรมแบบมีสวนรวมระหวางกันทั้งนักศึกษาและอาจารย เจาหนาที่ของคณะ 
4. อาศัยเครือขายภายใน มจธ. เพ่ือเปนการตอยอดงานดานรวมกับการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของชุมชน 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะของผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 
   ของคณะหรือเทียบเทา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา(ผลลัพธจะปรากฏในตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 
7. มีกลไกการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ และผูบริหารคณะนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม (ผลลัพธจะปรากฏในตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13) 
 

หมายเหตุ   : 
 หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน   ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10   ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1             คณะกรรมการประจําคณะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามแบบที่ใหประเมิน
ลวงหนา คณะกรรมการประจําคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสดุไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายครบถวน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุ รี ว าด วย 
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2543 ขอยอยที่ 10 (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.1) ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 33 ซ่ึง ดัง
ตัวอยางตอไปน้ี  
           -  ไดมีการจัดวางนโยบายและแผนงานของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.2)  ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) เชน คณะไดมีการระดมสมอง
ประจําปเพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานวชิาการและการ
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ซ่ึงไดมีการเชิญ
กรรมการประจําคณะ และบคุลากรของคณะเขารวมประชุม
ดวย และการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยทุธของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4)  การกําหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณแบบ PBBS (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5) 
           - ไดวางระเบียบและออกขอบังคับ เชน การปรับ
ขอกําหนดแนวปฏิบตัิสําหรบัการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่สงผล
การปฏิบัติงานลาชา(เอกสารหมายเลข 7.1.1.6)  เกณฑวิธีการ
ประเมินคะแนนผลการปฏิบตัิงานจากจํานวนคะแนนทีไ่ดรับ
คิดเทียบเปนเปอรเซนตสําหรับขาราชการ/พนักงานของกลุม
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.7)    
           - ไดวางหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร
สําหรับคณะฯ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เชน พิจารณา
การปรับปรงุหลักสูตรปริญญาโท สายวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน และการจัดอาจารยประจําหลักสูตร(เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.8) 
            - ไดวางระเบียบและขอบังคบัเกีย่วกับการศึกษาของ
คณะฯ เชน การปรับปรุงกําหนดเกณฑมาตรฐานและแนว

 7.1.1.1 ขอบงัคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวย 
คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. 2543 
ขอยอยที่ 10   
 
 
 
 
7.1.1.2 วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
 
7.1.1.3 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
7.1.1.4 ภาพขาวการจัดประชุม Kick-off 
ระดมสมองเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการประจาํป 2554  
ณ หองปรีดา วิบลูยสวสัดิ์ 
 
7.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 1.1 
การกําหนดแนวทางการบรหิาร
งบประมาณแบบ PBBS 
 
7.1.1.6 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 5.3 
ขอกําหนดแนวปฏิบตัิสําหรบัการขึ้น
เงินเดือนบุคลากรที่สงผลการปฏิบัติงาน
ลาชา 
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ปฏิบัตเิกี่ยวกบัผลงานตีพิมพเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา เพ่ือเปน
การยกระดับคุณภาพผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9 -7.1.1.10)  การกําหนด
แนวปฏิบตัิสําหรับอาจารยที่ใกลเกษียณที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อให
การทําวิทยานิพนธมีความตอเน่ืองจึงเสนอใหตองมีอาจารยที่
ปรึกษารวม (เอกสารหมายเลข 7.1.1.11) 
            - เสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยของ ผศ.
ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม (เอกสารหมายเลข 7.1.1.12) เสนอขอ
กาํหนดตําแหนงศาสตราจารยใหไดรับเงินเดือนขั้นสูงของ 
ศ.ดร.จงจิตร หิรัญลาภ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.13) 
            - จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมการศึกษา
ของคณะฯ เชน คณะกรรมการประจําคณะฯไดมีการพิจารณา
ใหความเห็นชอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิชา
คณะฯ จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.14) รวมทั้งควบคุมคุณภาพการศึกษา เชน 
พิจารณาแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษา และ
คุณสมบัติของกรรมการวิทยานิพนธ (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.11)  พิจารณาอนุมัติผลงานการตพิีมพงานวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากคุณภาพ และจํานวนผลงาน
ตีพิมพวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.15) 
              - ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นตอคณบดี 
เชน แบบฟอรมแจงผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานสาย
วิชาชีพและขาราชการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.16)  การ
พัฒนาเกณฑภาระงานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของ
คณะพลังงานฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.17)  
              - ดําเนินการอื่นใดที่ สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย เชน ใหความเห็นชอบการ
เสนอโครงการเปดหลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการ และขอ
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางหลักสูตร  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.18)  
              - แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 
เพ่ือกระทําการใดๆอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ เชน แตงตั้งคณะกรรมการ

 
7.1.1.7  รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 วาระที่ 3.1  
เกณฑวิธกีารประเมินคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานจากจํานวนคะแนนที่ไดรับคิด
เทียบเปนเปอรเซนตสําหรับขาราชการ/
พนักงานของกลุมวิชาการ 
 
7.1.1.8 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.7  
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สายวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
 
7.1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.10 
ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการนานาชาติ
เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 
 
7.1.1.10 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 3.2 
หารือเกณฑมาตรฐานผลงานตีพิมพเพ่ือ
ขอสําเร็จการศึกษา 
 
7.1.1.11 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 5.5 
แบบเสนอโครงการวิทยานพินธระดับ
บัณฑิตศึกษาฯ 
 
7.1.1.12 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที ่4.12 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
ของ ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม 
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ประเมินผลการสอนของบุคลากรที่ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.12) แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบ Qualifying Examination (เอกสารหมายเลข 7.1.1.19) 
และมีการประเมินตนเองตามแบบที่ใหประเมินลวงหนา 
รวมทั้งมีผลการประเมิน(เอกสารหมายเลข 7.1.1.20 และ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.1.21) 
 

7.1.1.13 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 วาระที ่3.1 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
ของผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยให
ไดรับเงินเดือนสูงขึ้นของ ศ.ดร.จงจิตร 
หิรัญลาภ 
 
7.1.1.14 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 วาระที่ 2.1 
พิจารณาผลสอบประจําภาคการศึกษาที ่
1/2554 
 
7.1.1.15 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.3 
ถึง 4.5 เรื่องอนุมัติผลงานการตีพิมพ 
 
7.1.1.16 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 3  
แบบฟอรมแจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานสําหรับพนักงานสายวิชาชีพ 
และขาราชการ 
 
7.1.1.17 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระระดม
สมอง การพัฒนาเกณฑภาระงานเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพ (Productivity) ของคณะ
พลังงานฯ 
 
7.1.1.18 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 4.5 
พิจารณาโครงการเปดหลักสูตรและเสนอ
ขอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาราง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลังงาน  
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7.1.1.19 รายงานการประชมุกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 4.1 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบ Qualifying 
Examination  
 
7.1.1.20 แบบประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  
 
7.1.1.21 ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 
 

2             ผูบริหารมีวิสัยทัศน และไดกําหนดทิศทาง แผนการ
ดําเนินงานรวมทั้งมีการถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับตั้งแต
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคคลากรในคณะฯ และกรรมการ
ประจําคณะ มีการจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะฯ ใน
ดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2 และ 7.1.1.4) ผูบริหาร
ไดมีการนําขอมูลสารสนเทศที่เปนฐานขอมูลมาใชในการ
ปฏิบัติการ พัฒนาคณะฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
เชนระบบบัญชี  3 มิติ  ทางดานแผนงาน  กองทุน  และ
หนวยงาน (Axapta), ระบบวิเคราะหคาเลาเรียน(Tuition Fee 
Analysis), ฐานขอมูลแหลงรวบรวมสารสนเทศ (KISS), ระบบ
บันทึกขอมูลของคณะพลังงานฯ (Faculty Information 
System) (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1)  

 7.1.1.2 วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของ
คณะพลังงานฯ 
 

7.1.1.4 ภาพขาวการจัดประชุม Kick-off 
ระดมสมองเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการประจาํป 2554  
ณ หองปรีดา วิบลูยสวสัดิ์ 
 

7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอมูลที่ใช 
ในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS,  
FIS 
 

3             ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ เชน  

- มีการประชุมผูบริหารคณะเปนประจําทกุครึ่งเชาวัน
อังคาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) เพ่ือติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

- มีการติดตาม (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) และ
รายงานการดําเนินงานของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2)  

7.1.3.1 สรุปการประชุมประสานบริหาร
พรอมใบเซ็นชื่อเขารวมประชุมประสาน
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสด ุ
 
7.1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะฯ ป 2554 
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- มีการติดตามการเลื่อนการเงินเดือนใหเปนไปตาม
แผน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3) และบันทึกขอความแจงผล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.4)   

- มีการสื่อสารไปยังบุคลากรของคณะฯ หลายชองทาง 
เชน ผานการประชุมระดมสมองประจําป (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.4), การจัดประชุมบุคลากร(เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) 
รายงานการประชุมประจําคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.6) 
 

7.1.3.3 กําหนดการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนครั้ง
ที่ 2 วันที่ 1 ตลุาคม 2554 และครั้งที่ 1  
วันที่ 1 เมษายน2555 
 
7.1.3.4 บนัทึกขอความแจงผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการ
และพนักงานกลุมวิชาการ 
 
7.1.1.4 ภาพขาวการจัดประชุม Kick-off 
ระดมสมองเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการประจาํป 2554  
ณ หองปรีดา วิบลูยสวสัดิ์ 
 
7.1.3.5 ภาพขาวการจัดประชุมแนวทาง
และแผนการบริหารงบประมาณแบบ 
PBBS 
 
7.1.3.6 รายงานการประชุมประจําคณะฯ 

4             ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ โดยไดใหอํานาจในการตัดสินใจตามความ
เหมาะสม ผูบริหารรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาคณะฯ และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองผานกระบวนการตางๆ เชน การประชุมระดมสมอง
ประจําป (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) คณะฯไดเปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนในคณะมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น 
โดยให เปนคณะทํางานในแตละดานตามความสมัครใจ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1)    และผูบริหารไดใหบุคลากรใน
คณะฯ มีสวนรวมในการกําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
เพ่ือใหเกิดการยอมรับ เชน การประชุมแนวทางและแผนการ
บริหารงบประมาณแบบแบบ PBBS (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.5)  
 
 

7.1.1.4 ภาพขาวการจัดประชุม Kick-off 
ระดมสมองเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการประจาํป 2554  
ณ หองปรีดา วิบลูยสวสัดิ์ 

 
7.1.4.1 คําสั่งคณะฯ เรื่องแตง
คณะทํางานจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินป 2554)  

 
7.1.3.5 ภาพขาวการจัดประชุมแนวทาง
และแผนการบริหารงบประมาณแบบ 
PBBS 
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5           ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 
เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลวุัตถุประสงคของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยผูบริหารไดมีการเชิญบุคลากรของคณะทุกระดับ
มารวมเปนคณะทํางานในดานตางๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
ถายทอดและเรียนรูประสบการณทํางานจากเพื่อรวมงาน และ
พัฒนาความสามารถในการทํางาน การคิดวิเคราะห การแสดง
ความคิดเห็น ผานกระบวนการทํางานรวมกัน นอกจากจะได
การถายทอดความรูและประสบการณการทํางานแลว ยังเปน
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ทาํใหเกิดความ
เขาใจและเห็นใจกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการทํางานและ
พัฒนาคณะฯตอไป (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, เอกสาร
หมายเลข 7.1.5.1, เอกสารหมายเลข 7.1.5.2, เอกสาร
หมายเลข 7.1.5.3 และเอกสารหมายเลข  7.1.5.4) 
 

7.1.4.1 คําสั่งคณะฯ เรื่องแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินป 2554) 
 
7.1.5.1 คําสั่งคณะฯ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําเกณฑการจางและ
กําหนดคาตอบแทนผูมีความรู
ความสามารถของคณะพลังงานฯ 
  
7.1.5.2 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรู (KM) 
 
7.1.5.3 คําสั่งคณะฯ เรื่อ แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 
7.1.5.4 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจาณารูปเลมตนฉบับ
วิทยานิพนธ 

6           ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของคณะฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงหลัก
ดังตอไปน้ี  

- หลักประสิทธิผล ผูบริหารคณะฯ ไดมีการ
ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานตามที่ได รับงบประมาณ โดยมีการประชุม
ประสานบริหารเปนประจําในเชาวันอังคาร (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.1) มีการรายงานสถานภาพรายจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2554 ทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) เพ่ือ
ควบคุมและติดตามใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล  

- หลักประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะฯ
ไดมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สารสนเทศ และฐานขอมูล
ตางๆ เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและทําการใชเวลาและแรงงานไดอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) และมีการ
ติดตอสื่ อสารและจัด เวียนเอกสารทาง  internet/intranet 

7.1.3.1 ใบเซน็ชื่อเขารวมประชุมประสาน
บริหารและรายงานสรุปการประชุม
ประสานบริหารของคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 
 
7.1.6.1 รายงานสถานภาพรายจายเงิน
งบประมาณประจําป 2554 (ตัวอยาง
เดือนมิถุนายน 2554 และพฤษภาคม 
2555) 
 
 
 
7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอมูลที่ใช 
ในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS,  
FIS 
 
7.1.6.2 ตวัอยางการจัดเวียนเอกสารทาง 
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(เอกสารหมายเลข 7.1.6.2) 
- หลักการตอบสนอง   เชน การเลื่อนขั้น

เงินเดือนผูบริหารสามารถดําเนินไดภายในกําหนด ทําให
บุคลากรของคณะฯ ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียมีความมั่นใจไดวา
จะได รับเงินเดือนตรงตามเวลา  ผูบริหารได จัดทําแผน
กําหนดการเลื่อนเงินเดือนที่ชัดเจน และไดมีการกํากับใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยไดมีการกําหนดการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเลื่อนเงินเดือน  รวมทั้งมีการแจงผลประเมินการปฏิบัติงาน
ใหบุคลากรรับทราบกอนและมีกําหนดระยะเวลาใหมีการทักทวง
ผลประเมินไดกอนนําผลประเมินไปพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
นอกจากนี้ไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูดําเนินการลาชา 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.3 ถึง 7.1.3.4 และเอกสารหมายเลข 
7.1.6.3  )  

- หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารไดมีการแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่
กําหนดไว เชน ตามแผนกําหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
บุคลากรในคณะฯ ถาผูบริหารไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนแลว
สงผลการเลื่อนเงินเดือนใหมหาวิทยาลัยไมทันตามกําหนด 
คณบดีเสนอใหตนเองไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวงเงิน 0.5 
ของเปอรเซนตที่มหาวิทยาลัยใชในการกําหนดกรอบวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง เชนเดียวกับแนวปฏิบัติที่ ใชกับ
บุคลากรในคณะฯ ที่สงผลปฏิบัติงานเพื่อใชในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนลาชา (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3) 

-  หลักความโปรงใส ผูบริหารมีความโปรงใสใน
การปฏิบัติ มีกระบวนการที่เปดเผยตรงไปตรงมาสามารถทักทวง
และซักถามได เชน ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เม่ือ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ
ไดดําเนินการเสร็จแลว คณะฯจะแจงใหบุคลากรที่ถูกประเมินเขา
ไปดูผลการประเมินได และสามารถทักทวงหรือสอบถามขอ
สงสัยในผลประเมินไดหากพบวาไมเปนธรรม กอนที่จะนําผล
คะแนนดังกลาวมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.4) นอกจากนี้ในสวนของงบประมาณและการใช
จายเงินคณะฯ มีการแจงรายงานสถานภาพการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปทุกเดือน เพ่ือใหรับทราบและตรวจสอบ

internet/intranet 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.3 กําหนดการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนครั้ง
ที่ 2 วันที่ 1 ตลุาคม 2554 และครั้งที่ 1 
วันที่ 1 เมษายน2555 
 
7.1.3.4 บันทกึขอความแจงผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการ
และพนักงานกลุมวิชาการ 
 
7.1.6.3 ขอกําหนดแนวปฏบิัติสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่สงผลการ
ปฏิบัติงานลาชา 
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ความถูกตอง (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) 
- หลักการกระจายอํานาจ คณบดีไดใหอํานาจ

การตัดสินใจ ดานทรัพยากร และภารกิจในการบริหารสายวิชา 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แกประธานสายวิชา และใน
สวนงานบริหารสวนกลางของคณะฯ ไดมอบให หัวหนา
หนวยงานในสํานักงานคณบดีเปนผูบริหาร (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.4)  

- หลักนิติธรรม ผูบริหารคณะฯ ไดใชอํานาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานอยางเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได
สวนเสียเชน คณะฯไดพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาผูที่
ได รับทุนของคณะฯ เปนประจําทุกภาคการศึกษาวาผล
การศึกษาเปนไปตามเกณฑขอบังคับของผูที่ไดรับทุนหรือ ถาไม
เปนไปตามเกณฑก็ใหระงับการใหทุน (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.5) การลงเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ทุกคน
รวมทั้งผูบริหารจะตองลงเวลามาปฏิบัติงาน ณ.สถานที่และใน
แฟมเดียวกันตามชวงเวลาที่เลือกมาปฏิบัติงาน ทั้งน้ีตองไมขัด
ตอภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข 7.1.6.6) 
และในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การขอลากิจ ลาปวย ลา
พักผอน ของบุคลากรทุกคนในคณะฯ รวมทั้งผูบริหารจะตอง
ปฏิบัติเชนเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.7) 

- หลักความเสมอภาค บุคลากรในคณะไดรับ
การปฏิบัติที่เทาเทียมไมมีการแบงแยก เชน บุคลากรในคณะทุก
คนทุก ตําแหนง ทุกเพศทุกวัย ได รับเชิญใหเขารวมเปน
คณะทํางานระดมสมองเพื่อพัฒนาคณะฯ และไดใหสิทธิในการ
เลือกเปนคณะฯทํางานในแตละกลุมตามความสมัครใจ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.4.1) 

- มุงเนนฉันทามติ ในการหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุมผู มีสวนไดสวนเสียที่ เกี่ยวของผูบริหารคณะฯ 
ผูบริหารคณะฯ ไดสอบถามขอคิดเห็นเพ่ือใหไดฉันทามติในการ
นําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียที่
จะไดรับผลกระทบโดยตรง เชน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุ
คลาการในคณะฯ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการตัดเกรดซึ่ง
จะตองนําผลงานของบุคลากรทุกคนมาพิจารณารวมกัน ดังน้ัน
หากผูใดสงผลการปฏิบัติงานลาชาก็จะสงผลใหผูอ่ืนไดรับการ

 
7.1.6.4 โครงสรางบริหารงานของคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.6.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 
วาระที่ 4.6 รายงานผลการศกึษาผูรับทุน
ของคณะฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 
1/2554 และพิจารณายุตกิารจายทุน 
 
7.1.6.6 ถายรูปสถานที่และแฟมเซ็นชื่อ 
รวมทั้งสําเนารายชื่อการลงเวลาของ
ผูปฏิบัติงาน 
 
7.1.6.7 ตัวอยางใบการปฏิบตัิงานนอก
สถานที่ ลากิจ ลาปวย ลาพกัผอน ของ
บุคลากรในคณะฯ และผูบริหาร 
 
7.1.4.1 คําสั่งคณะฯ เรื่องแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(ผลงานคณะฯ รอบการประเมินป 2554) 
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เลื่อนเงินเดือนชาไปหมด ดังนั้นผูบริหารคณะฯ จึงไดจัดทํา
ขอกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่
สงผลการปฏิบัติงานลาชา   (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3)   

 
7.1.6.3 ขอกําหนดแนวปฏบิัติสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรที่สงผลการ
ปฏิบัติงานลาชา 
 

7           มีกลไกการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
คณะ และผูบริหารคณะนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผู
ประเมินการบริหารงานของคณบดี ซ่ึงจะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของคณะฯโดยใหคณบดีรายงานผลการปฏบิัติงาน
ของคณะฯ ตออธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลยั เชน 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ 2554 (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.2) และผูบริหารคณะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม เชน ผลจํานวนการรับนักศึกษา
ไมเปนไปตามแผน ทําอยางไรจึงจะรับนักศกึษาใหไดตามแผน 
ผูบริหารคณะฯ ไดรวมหารือกันในที่ประชุมประสานบริหารของ
คณะฯ เพ่ือเตรียมการจัดทํา active recruitment  (เอกสาร
หมายเลข 7.1.7.1) และปรบัปรุง website คณะฯ ใหนาสนใจ 
ทําประกาศรบัสมัครใหเดนชัดเพื่องายตอการเขาถึงและรับรู
ขอมูลอีกดวย (เอกสารหมายเลข 7.1.7.2) 

7.1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะฯ ป 2554 
 
7.1.7.1 รายงานสรุปการประชุมประสาน
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสดุ วันที่ 14 มิถุนายน 2554 
 
7.1.7.2 รายงานสรุปการประชุมประสาน
บริหารของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วสัดุ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 
 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี: 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาคณะสูสถาบันแหงการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

คณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผู มีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดใหในขอ1และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดใหในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน: 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี 

ขอที่  ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1           คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน

การจัดการความรู (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) และมีการกําหนด
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะพลังงานฯ โดยมีเปาหมายหลัก 3 ดาน ไดแก 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการเรียนการสอน ผลิตงานวิจัยที่ มี
คุณภาพในระดับนานาชาตแิละสอดรับความตองการของประเทศ และ
ดานการบริหารจัดการคณะฯใหมีคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข 7.2.1.2 และเอกสารหมายเลข 7.2.1.3 ) โดยใน
การกําหนดประเด็นความรูไดพิจารณาจากเปาหมายและแผนกลยุทธ

7.2.1.1 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรู 
(KM) (ใชเอกสารเดียวกับ 7.1.5.2) 
 
7.2.1.2 ภาพขาวคณะทํางานการ
จัดการความรูประชุมระดมสมอง 
 
7.2.1.3  เอกสารแสดงวิสัยทัศน
แผนกลยุทธของคณะพลังงานโดย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ของคณะฯ เชน 1. การเพิ่มและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การ
เสริมสรางศักยภาพใหนักศึกษา 3. การสงเสริมการสรางและเผยแพร
ผลงานวิจัย 4. การสงเสริมการบริหาร เพ่ือใหเกิดการทํางานที่
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงพัฒนาสภาพแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร   เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงานการจัดการความรูของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4)
ไดนําเสนอในการประชุมประสานบริหารวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
(เอกสารหมายเลข 7.2.1.5 )         
 

คณบดี   
 
7.2.1.4 เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงาน KM ของคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 2554  
7.2.1.5 รายงานการประชุม
ประสานบริหารของคณะฯ  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 

2          คณะฯ ไดมีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะ  สําหรับดานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลุมเปาหมาย
หลักไดแก นักศึกษา และคณาจารย  ดานงานวิจัย กลุมเปาหมาย
หลัก ไดแก คณาจารย และนักวิ จัย ดานบริหารจัดการ ไดแก 
บุคลากรทุกระดับในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4) 
         ตัวอยางของการกําหนดบุคลากรเปาหมายในแตละกิจกรรม
เชน การจัดการความรูในการพัฒนาทักษะดานการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือนําผลงานวิทยานิพนธ ซ่ึงไดกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย 
ไดแก นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) การเชิญผูมี
ประสบการณ มาบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณใน การทําวิจัย
และการเรียนสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ได
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย ไดแก คณาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.2)  
 

7.2.1.4 เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงาน KM ของคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 2554 
 
7.2.2.1 ภาพขาวการจัดโครงการ
เสริมความรูดานการเขียนรายงาน
การศึกษาวิจัยและวทิยานพินธ 
ประจําปการศกึษา 2554 
 
7.2.2.2 ภาพขาวจัดบรรยาย เรื่อง 
Diffuse Pollution and 
Management โดย Prof.Dr.Sung 
Ryong Ha จาก ประเทศเกาหลี 

3         คณะมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด เชน  
        คณะฯไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Software for 
Evaluating Energy Performance Envelop Building Materials and 
Construction โดย Mr. BiPin Shah ผูเชี่ยวชาญจาก National 
Fenestration Rating Council ซ่ึงเปนการอบรมเกี่ยวกับการใช 
software ประเมินประสิทธิภาพของหนาตางและผนังอาคารใหแก 
อาจารย นักวิจัยและนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1)  
        การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย 

7.2.3.1 ภาพขาวจัดบรรยาย เรื่อง 
Software for Evaluating Energy 
Performance Envelop Building 
Materials and Construction โดย 
Mr. BiPin Sha ผูเชี่ยวชาญจาก 
National Fenestration Ration 
Council 
 
 
 
7.2.2.1 ภาพการจัดโครงการเสริม
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และวิทยานิพนธซ่ึงไดมีการรวมรวบขอผิดพลาดที่คณะกรรมการ
ตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ พบบอยมาใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการ
ปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  
         สายวิชาฯไดมีการเชิญ Assoc. Prof. Zhang Ruiyun จาก 
Donghua University ประเทศจีน มาบรรยายพิเศษ  ในหัวขอ
เรื่อง  Application of Digital Technology in Industry for Energy 
Conservation ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวัสดุ  และผูสนใจ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2)   
         คณะฯไดเชิญ Prof.Dr.Sung Ryong Ha จาก ประเทศเกาหลี 
มาบรรยายในหัวขอ Diffuse Pollution and Management ใหแก
นักศึกษาและอาจารยในวิชา EEV621 Water Quality and 
Treatment และวิชา EEV 642 Environment Quality Management 
(เอกสารหมายเลข 7.2.2.2)  
         กลุมวิจัย P-PROF ไดจัดบรรยายเรื่อง "Green Composites 
Research at the University of Auckland " โดยDr.Krishnan 
Jayaraman และ "Influence of Molecular Properties on Rheology 
and Processing" โดย Dr.-Ing.Joachim Kaschta (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.3)  
         คณะพลังงานฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณาจารย 
นักวิจัยและเจาหนาที่ ในหัวขอเร่ือง คลัสเตอรดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยั่งยืน  (เอกสารหมายเลข 7.2.3.4) 
      Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power 
Engineering  JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไดเขาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิ จัยทางดาน
พลังงาน    โดยมีคณบดี ,รองคณบดีฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ,ผศ.
ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ ,ศ.ดร.สุรพงศ จิระรัตนานนท และ ดร.
พิพัฒน ชัยวิวัฒนวรกุล จากบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5)  
         ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหนาโครงการ "การพัฒนา
ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารสําหรับประเทศในกลุมอาเซียน" 
(ACI)ไดรับเชิญเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ และบรรยาย
พิเศษ เรื่อง "Thai Journal Citaion Index" เพ่ือสรางความเขาใจและ
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรผลงานวิจัยของ
ประเทศในกลุมอาเซียนตอเวทีนานาชาติ ผานระบบการพัฒนา
ฐานขอมูลระดับประเทศ (TCI) และระดับอาเซียน (ASEAN Citation 

ความรูดานการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ 
ประจําปการศกึษา 2554 
 
 
7.2.3.2 ภาพขาวคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุจัดบรรยาย
พิเศษ  ในหัวขอเรื่อง  Application 
of Digital Technology in 
Industry for Energy 
Conservation โดย Assoc. Prof. 
Zhang Ruiyun จากประเทศจีน 
 
7.2.2.2 ภาพขาวจัดบรรยาย เรื่อง 
Diffuse Pollution and 
Management โดย Prof.Dr.Sung 
Ryong Ha จาก ประเทศเกาหลี 
 
7.2.3.3 ประกาศเชิญเขารวมรับ
ฟงการบรรยายเรื่อง "Green 
Composites Research at the 
University of Auckland " โดย
Dr.Krishnan 
Jayaraman และ "Influence of 
Molecular Properties on 
Rheology and 
Processing" โดย Dr.-
Ing.Joachim Kaschta   
 
7.2.3.4 รายงานการจัดสัมมนา
ระดมความคดิเห็นจากคณาจารย 
นักวิจัยและเจาหนาที่ ในหัวขอ
เรื่อง คลัสเตอรดานพลงังานและ
สิ่งแวดลอมจะกาวหนาอยางไรให
ยั่งยืน 
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Index, ACI) (เอกสารหมายเลข 7.2.3.6) 
         การจัดการความรูดานบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารย นักวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาของคณะฯ กลุมงาน
บริหารและคลังไดเรียนเชิญ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ มาถายทอด
ประสบการณการดานการจัดการโรงประลองและบทบาทของชาง
เทคนิคในการสนับสนุนงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษาซึ่งไดนําประสบการณจากฝายเทคนิคในสถาบันวิจัย Max-
Planck Institute for Iron Research ประเทศเยอรมันและ University 
of Birmingham ประเทศอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชางเทคนิค 
และจัดระบบพัฒนาโรงประลองเพื่อใหสามารถสนับสนุนงานวิจัยของ
คณะฯไดมากยิ่งขึ้น ใหสอดคลองกับทิศทาง/นโยบายของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.7 และเอกสารหมายเลข 7.2.3.8) 
 
 

 
7.2.3.5 ภาพขาวตอนรับ 
Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก 
School of Energy and Power 
Engineering  JIANGSH 
UNIVERSIY จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
7.2.3.6 ขาวศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ ไดรับเชิญเขารวม
การประชุมวชิาการนานาชาติ และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง "Thai Journal 
Citaion Index" 
 
7.2.3.7 บันทกึขอความขอเชิญ 
ดร.นภฉัตร ธารีลาภ ใหคําปรึกษา
การจัดระบบการทํางานของงาน
อาคารคณะฯ 
 
7.2.3.8 รายงานการประชุมงาน
อาคารคณะฯ วันที่ 23 เมษายน 
2555 

4           คณะมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ รวบรวมและจัดเก็บ 
และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) เชน 
          การบรรยายเรื่อง Thai Citation Index  ไดมีการจัดเก็บใน
รูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) และไดมี
การจัดทํา website www.kmutt.ac.th/jif/public_html/  เพ่ือเผยแพร
ความรูดาน Thai Citation Index  (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2)  
          คณะฯไดมีการรวมรวบขอผิดพลาดจากการเขียนวิทยานิพนธ
และรายงานการศึกษาวิจัย ที่คณะกรรมการตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ
พบบอย มาจัดทําเปนเอกสารขอแนะนําการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) 
          คณะไดจัดการเผยแพรผานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

7.2.4.1 ไฟลอิเล็กทรอนิกส การ
บรรยายเรื่อง Thai Citation Index 
   
7.2.4.2 ภาพหนา website ของ
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
ของ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิ
สมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสด ุ
 
7.2.4.3 เอกสารขอแนะนําการทํา
วิจัยสําหรับนักศึกษาของคณะฯ 
 
7.2.2.1 ภาพการจัดโครงการเสริม
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เขียนรายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  
         โครงการบอกเลาจากพี่ถึงนอง เปนโครงการรวบรวมประเด็น
ประสบการณ เลาถึงลักษณะงานที่ทําปจจุบัน และไดนําความรูที่เรียน
มาไปใชประโยชนในการทํางานกิจกรรมที่ทําในคณะพลังงาน นําไปใช
ในงานไดมากนอยแคไหนในฐานะของศิษยเกามีเร่ืองที่อยากฝากถึง
รุนนอง โดยไดจัดสัมภาษณและจัดเก็บในรูปวิดีทัศน (เอกสาร
หมายเลข 7.2.4.4) และจัดเผยแพรในวันปฐมนิเทศน  

ความรูดานการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ 
ประจําปการศกึษา 2554 
7.2.4.4 วิดีทศัน ของศิษยเกา 
บรรยายเรื่องบอกเลาประสบการณ
ทํางานจากพี่ถึงนอง  
 

5           ไดมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง เชน 
         คณะไดจัดการเรียนรูจากขอผิดพลาดในการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ” ในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธซ่ึงไดมีการรวมรวบ
ขอผิดพลาดที่คณะกรรมการตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ พบบอย มาให
นักศึกษาไดเรียนรูผานการปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.3 และเอกสารหมายเลข 7.2.2.1) 
         คณะไดมีการนําประสบการณจากการถายทอดความรูผานการ
ประชุมวารสารวิชาการของไทยโดยไดนําเอาประเด็นระดมสมองและ
ประสบการณจากการตีพิมพเผยแพรมาพัฒนาการจัดการความรู ดาน
วารสารวิชาการไทยเพื่อพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลสําหรับสืบคน
ขอมูลการตีพิมพผลงานวิจัยและขอมูลการอางอิงของวารสารวิชาการ
ไทย รวมทั้งรายงานคาดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทยอยาง
ตอเน่ืองทุกป กอใหเกิดผลกระทบดานบวกในการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในประเทศไทยเปนอยางมาก เพ่ือใหไดรับการยอมรับและ
พัฒนาคุณภาพของงานวิ จัย ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.2.5.1)  
         คณะไดมีการจัดการความรูดานบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ของคณาจารย นักวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาของคณะฯ 
ตามที่กลุมงานบริหารและคลังไดเรียนเชิญ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ มา
ถายทอดประสบการณการดานจัดการโรงประลองและบทบาทของ
ชางเทคนิคของสถาบันวิจัย Max-Planck Institute for Iron 
Research ประเทศเยอรมันและ University of Birmingham ประเทศ
อังกฤษ ใหแก ชางเทคนิคของคณะฯ ดังที่ไดกลาวรายละเอียดมาแลว

7.2.4.3 เอกสารขอแนะนําการทํา
วิจัยสําหรับนักศึกษาของคณะฯ 
 
 
 
7.2.2.1 ภาพขาวการจัดโครงการ
เสริมความรูดานการเขียนรายงาน
การศึกษาวิจัยและวทิยานพินธ 
ประจําปการศกึษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5.1 ภาพขาวการจัดประชุม
วิชาการวารสารไทยของศูนย TCI 
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ในขอที่ 4 จากนั้นเจาหนาที่ไดนําความรูที่ไดรับการถายทอดจาก ดร.
นภฉัตร มาหาแนวทางและรวมระดมความคิดในการปรับปรุง
แบบฟอรมตางๆ สําหรับประยุกตใชในการจัดทําระบบการบริหารโรง
ประลองแบบใหม โดยยังคงมี ดร.นภฉัตร มารวมพัฒนาและให
คําปรึกษาเปนประจําทุกสัปดาห ตัวอยางแบบฟอรมที่ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแลว ไดแก แบบฟอรมขอบัตรเขาอาคาร และแบบฟอรม
ใบสั่งงาน โดยแบบฟอรมใบสั่งงานน้ีไดครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ไดแก 
ดานผูขอรับบริการ ผูใหบริการ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ
คาใชจาย รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดวย ใน
การปรับปรุงแบบฟอรมตางๆ ไดจัดทําเปน 2 ภาษาเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (เอกสารหมายเลข 7.2.5.2  และ
เอกสารหมายเลข 7.2.5.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.5.2 แบบฟอรมใบสั่งงาน 
7.2.5.3 แบบฟอรมขอบัตรเขา
อาคาร 
 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี: 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 5 ขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตัดสนิใจ  
                                              (คณะไมตองทําใชผลการประเมินระดับสถาบัน) 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน :   

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

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ  และการเงินและสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

 
ผลการดําเนินงาน: 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี:  
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 
 
รายการหลักฐานอางอิง 
7.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของค ณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของคณะ จากตัวอยางตอไปน้ี 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร                
สถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  

อาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
หมายเหตุ   :  

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุรายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปการประเมินที่
สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือ
ความมั่นคงทางการเงินของคณะ อันเนื่องมาจากความบกพรองของคณะในการควบคุม หรือจัดการกับความ
เสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

ภายในคณะ ทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่คณะสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณดังกลาว 
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2. คณะหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 
คณาจารยนักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

3. คณะหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. คณะมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนด

ไวลวงหนา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุมีการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดังน้ี 
ขอที่  ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง

1         คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มีการแตงตั้งคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข7.4.1.1 )  
และไดมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  

7.4.1.1 เอกสารหนังสือแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

2         คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุไดจัดมีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ (เอกสาร
หมายเลข 7.4.2.1) ดังน้ี  
      1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร  

• การซอมฟนรอบอาคารตึกกลมของคณะฯใหมีความ
ปลอดภัย  

• การสรางบันไดหนีไฟระหวางอาคารตึกกลมและโรง

7.4.2.1 -  รายงานการระบุ 
ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2555   
            -     รายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 
2555   
 -  รายงานการติดตามผล
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ประลอง 
• การจัดการสารเคมีและวัตถอัุนตราย 

       2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  
• การบริหารงานวิจัย  

          – การสงเสริมการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
นานาชาต ิ

• การจัดการเรียนการสอน 
- การปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 ป 
- การเสริมความรูดานการวิจัยและเขียนวทิยานิพนธ  
- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ 

      3. ความเสี่ยงดานบุคลากร 
• การจัดหาบุคลากรทดแทนผูเกษียณ 

        

การบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2554 

 

3          คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอที่ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1 -  รายงานการระบุ 
ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2555   
            -     รายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 
2555   
             -     รายงานการติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2554 

4          คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง และดําเนินการตามแผน(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

7.4.2.1 -  รายงานการระบุ 
ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2555   
            -     รายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 
2555   
             -     รายงานการติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2554 

5          มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 

7.4.2.1 -  รายงานการระบุ 
ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง 
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การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี: 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 6 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดออน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพและมีความมุงม่ันในการทํางานโดยสวนใหญ      
2. เปนคณะเล็กสามารถสือ่สารไดรวดเร็วและมีความยืดหยุน   
3. มีการใชทรัพยากรรวมการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ทําใหประหยัดงบลงทุนและงบดําเนินการ 
4. เปดโอกาศใหบุคคลากรมีสวนรวมในการบริการงานของคณะ  
 
แนวทางเสริม 
สงเสริมใหเกดิความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเอ้ือตอการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณการ 
ทํางานและวชิาการ ซ่ึงเปนวิธีทางหนึ่งในการจัดการความรู และการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ  

ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) ประจําปงบประมาณ 2554   
            -     รายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 
2555   
             -     รายงานการติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2554 
 
7.4.5.1 รายงานการประชุม
กรรมการประจํ าคณะฯ  ครั้ งที่ 
5/2555 วาระที่ 6.1  
 

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
คณะฯไดมีการนําขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาใชปรับ
แผนในป 2555 โดยไดเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร 
โครงการจัดหาบุคลากรทดแทนผูเกษียณเน่ืองจากบุคลากรในคณะ
เริ่มมีการทยอยเกษียณอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2555 (เอกสาร
หมายเลข 7.4.5.1) 
 

7.4.5.1 รายงานการประชุม
กรรมการประจํ าคณะฯ  ครั้ งที่ 
5/2555 วาระที่ 6.1 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําเขาขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : 
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม    
กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซ่ึงจะเปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน 
รายได คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ 

 
เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  
 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี    KMUTT   141 
 

ผลการดําเนินงาน: 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมกีารดําเนินการครบทั้ง 7 ขอตามเกณฑสกอ. ดังน้ี 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1         คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีแผนกลยุทธทางการเงิน

(เอกสารหมายเลข 8.1.1.1)  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2)  และ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีฉบับที่ 10  (เอกสารหมายเลข 
8.1.1.3)  โดยมีเจาหนาที่ของงานคลังและพัสดุ ประกอบดวย ดานงาน
นโยบายฯ ดานการเงินและบัญชี เปนผูประสานงานเพื่อชวยวิเคราะห
การเงินและงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 

8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินของ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
มจธ. 
 
8.1.1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 
10 (ป 2550 – 2554) คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 
 
8.1.1.3 แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ ฉบบัที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสดุ  หนา 119-128  
 

2          คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการกําหนดแนวทางในการ
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยกําหนดเปนแผนกลยุทธ  
(เอกสารหมายเลข 8.1.1.1)  และนําเขาประชุมประสานบริหารเม่ือวันที่ 
20 ธันวาคม 2554  (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1)  มีการกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรร และมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารของ
คณะฯ ในการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
คาใชจายสําหรับการบริหารคณะฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และมีการ
จัดหาครุภัณฑสําหรับนํามาใชรวมกันแบบรวมศูนยเ พ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงแผนการใชจายเงินนี้ครอบคลุมกิจกรรมที่สนับสนุน
ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานพัฒนาวิสัยทัศน (เอกสารหมายเลข 
8.1.2.2)  
 

8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินของ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
มจธ. 
 
8.1.2.1 สรุปการประชุมประสาน
บริหาร วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 
2554 
 
8.1.2.2 แผนการดําเนินงานและแผน
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554  ของคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
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3           คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปรวมกันระหวางผูบริหารและหัวหนากลุมงานฯ ภายในคณะฯ  
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการโดยครอบคลุมทุกพันธกิจ  พรอมทั้ง
จัดทํางบประมาณสําหรับการพัฒนาคณะฯ และพัฒนาบุคลากรในแตละ
ป (เอกสารหมายเลข 8.1.2.2, เอกสารหมายเลข 8.1.3.1, เอกสาร
หมายเลข 8.1.3.2,เอกสารหมายเลข 8.1.3.3 และเอกสารหมายเลข 
8.1.3.4)  

8.1.2.2 แผนการดําเนินงานและแผน
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554  ของคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
 
8.1.3.1  สรุปการประชุมประสาน
บริหาร วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 
2554  และวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 
2554 
 
8.1.3.2 สรุปงบประมาณรายจายแยก
ตามกองทุน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 แผนงานผลิตบัณฑิต และ
แผนงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 
8.1.3.3 รายงานการประชุมรับฟง
นโยบายและรวมหาแนวทางในการ
พัฒนาคณะฯ  วันพฤหัสบดทีี่ 2 
ธันวาคม 2553 
     
8.1.3.4  เอกสารการเขารวมประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 
4   คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการจัดทําสรุปสถานภาพ

การใชจายเงินงบประมาณประจําเดือนทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 
8.1.4.1) และนําเสนอคณบดี เพ่ือใชประกอบในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการตัดสินใจสําหรับการบริหารจัดการกิจกรรมของ
คณะฯ   มีการสําเนาแจงทุกสายวิชาฯ ใหทราบถึงสถานภาพทาง
การเงินดานรายรับและรายจายและเพื่อใหสายวิชาฯ มีการตรวจสอบ
การใชจายเงินใหเปนไปตามแผนที่สายวิชาฯ ไดกําหนดไว และ
ผูบริหารนําเสนอตอกรรมการประจําคณะฯ ประกอบวาระที่เกี่ยวของ
กับดานการเงิน (เอกสารหมายเลข 8.1.4.2) 

 

8.1.4.1 รายงานสถานภาพรายจาย
เงินงบประมาณประจําป 2554 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554 
 
 
 
8.1.4.2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะพลังงาน 
สิ่งแวดลอมและวสัดุ ครั้งที ่5/2554  
และครั้งที่ 7/2554 
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5                คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีการนําขอมูลจากรายงาน

สถานภาพรายจายประจําเดือนมาชวยในวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน ในการประชุมประสานบริหารของคณะฯ 
เพ่ือใหทราบวาการใชจายเงินเปนไปตามแผนหรือไม และมีการปรับ
แผนงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณ ตลอดจนมีการติดตาม
การใชจายเงินของแตละแผนงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการ
รายงานสถานภาพการจัดหาครุภัณฑใหเปนไปตามแผนงานเพื่อ
นําเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.5.1 และเอกสาร
หมายเลข 8.1.5.2)  และทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานและ
งบประมาณที่ใชในระหวางปอยางสม่ําเสมอ เม่ือพบวาสถานะการเงิน
ของคณะฯ ไมพอใชจายก็จะดําเนินการปรับแผนงบประมาณประจําป 
(เอกสารหมายเลข 8.1.5.3) และจัดทําใบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป (เอกสารหมายเลข 8.1.5.4) เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

8.1.5.1 บันทึกขอความเรื่อง ขอความ
รวมมือรายงานสถานภาพการจัดซื้อ/
จาง ประจําปงบประมาณ 2554 
ประจําเดือนมีนาคม   
 
8.1.5.2 แผน-ผลการจัดซื้อ/จัดจาง/
เบิกจาย ปงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 
30 กันยายน 2554 
 
8.1.5.3 เอกสารขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
 
8.1.5.4 ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ (แบบ กค.15) 
ปงบประมาณ 2554 

 
6 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมีหนวยงานตรวจสอบภายใน

ไดแก งานคลังและพัสดุคณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.6.1) เพ่ือทํา
หนาที่ตรวจสอบและติดตามการใชเงินของสายวิชาฯ ใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด กอนการสงขอมูล
ทั้งหมดใหกองคลังของมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายตอไป (เอกสาร
หมายเลข 8.1.6.2)  โดยไดมีการรวบรวมขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพ่ือ
นํามาหาแนวทางในการปรับปรุง แกไข เพ่ือใหขอผิดพลาดนั้นลด
นอยลง (เอกสารหมายเลข 8.1.6.3 ) พรอมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายนอกคณะฯ ไดแก หนวยงานตรวจสอบภายใน (ของ มจธ. ) 
(เอกสารหมายเลข 8.1.6.4)  หนวยงานตรวจสอบภายนอกของแหลง
ทุน  และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทําหนาที่ตรวจติดตามการใช
จายเงินของคณะฯ(เอกสารหมายเลข 8.1.6.5)  

 

8.1.6.1 โครงสรางของคณะพลังงานฯ 
 
8.1.6.2 เอกสารการรับงานของงาน
คลังฯ ที่มีขอผิดพลาดประจําป 2554 
 
8.1.6.3 สรุปขอผิดพลาดในการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
ประจําป  2554  พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ 
 
8.1.6.4 โครงสรางของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
8.1.6.5 ระเบยีบคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลงังานวา
ดวยการเก็บรกัษาเงินและทรัพยสิน 
และการเบิกจายเงินกองทุน พ.ศ.2553 
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7   ผูบริหารคณะฯ มีการติดตามแผนและผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมายอยางตอเน่ือง และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะฯ ตลอดจนวางแผนและ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ  (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1,  เอกสารหมายเลข
8.1.5.3, เอกสารหมายเลข 8.1.5.4 และเอกสารหมายเลข 8.1.7.1)    

 

8.1.4.1  รายงานสถานภาพรายจาย
เงินงบประมาณประจําป 2554 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554   
 
8.1.5.3 เอกสารขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
 
8.1.5.4 ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ (แบบ กค.15) 
ปงบประมาณ 2554 
 
8.1.7.1 รายงานการประชุมประสาน 
บริหารวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 
2553 

 

การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี: 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนขอ: 7 ขอ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดออน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารคณะฯ มีการติดตามแผนและผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายอยางตอเน่ือง 
2. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบคาใชจายของคณะ 
3. มีการวิเคราะหหาสาเหตุของขอผิดพลาดเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหขอผิดพลาดนอยลง 
4. มีรายงานสถานภาพการเงินทางดานรายรับรายจายของหนวยงานตางๆ เสนอผูบริหารคณะฯ ทุกเดือน    
5. มีระบบสารสนเทศรองรับการบันทึกบัญชรีายรับและรายจายของคณะฯ (ระบบบญัชี Axapta) 
 

จุดออน 
1.  เจาหนาที่การเงินและงบประมาณทํางานหลากหลายนอกเหนือจากงานประจํา 
2. มีเจาหนาที่นอยแตมีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ิมขึ้นมาก ทําใหเจาหนาที่ตองทํางานหนัก เพ่ือใหการ 
   เบิกจายไดรวดเร็วตามกาํหนด และอาจลาชาขึ้นได 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดหางบประมาณเพื่อหาบุคลากรมาชวยงานในภาระงานเฉพาะกิจที่เพ่ิมขึ้น 
2.  สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางดานการเงินและงบประมาณใหมากยิ่งขึ้น 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชีท้ี่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป: 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของคณะ 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย(1)การ

ควบคุมติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กําหนดใน CHE QA Online และ (3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ
พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง9 
องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ และมีกิจกรรม
รวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
 
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุไดมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานทัว่ไป 9 ขอ ซ่ึงสรุปผล
การดําเนินงานในแตละขอไดดังน้ี 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
1  คณะมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน โดยยึดตาม

นโยบายและคูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ (เอกสาร
หมายเลข 9.1.1.1) และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
เปนแนวทางในการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา มีผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ ทําหนาที่กํากับดูแลและวางแผนการจัดทําประกัน
คุณภาพของคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.2) รวมถึงคณะไดแตงตั้ง
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3) ที่มี
ประธาน เลขานุการและคณะทํางานของแตละองคประกอบดําเนินการ 
โดยยึดหลักการการทํางานอยางมีสวนรวม มีกลุมงานบริการวิจัยและ
สารสนเทศ ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะ 
มีการวางแผนการดําเนินงานจัดทําประกันคุณภาพประจําป มีการจัดสรร
งบประมาณที่ เหมาะสม  (เอกสารหมายเลข  9.1.1.4) เ พ่ือใหการ
บริหารงาน การประสานงาน และการรวมงานเปนไปอยางตอเน่ืองตาม
ระบบที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (เอกสารหมายเลข 9.1.1.5)  เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 
และไดรับการตรวจประเมินทุกป 

9.1.1.1  คูมือการประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุ รี รอบการประเมินป 
2554 
9.1.1.2  คํ า สั่ ง คณะฯ  แต ง ตั้ ง 
(เพ่ิมเติม) ผูบริหารคณะพลังงานฯ 
9 .1 .1 .3  คํ าสั่ งคณะฯ  แต งตั้ ง
คณะทํ า ง านปร ะกั นคุณภาพ
การศึกษา ป 2554 
9.1.1.4  โครงการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบปประเมิน 
ป 2554 และแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
9.1.1.5  รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ รอบปประเมิน 2554 

2            ผูบริหารสูงสุดของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดให
ความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณบดีไดเสนอ
วิสัยทัศนและระบุเปาหมายของคุณภาพไวเปาหมายหนึ่งคือ “Total 
Quality Management (TQM) is a must” (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) 
และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพในทางปฏิบัติ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองทั้งในที่ประชุมประสาน
บริหารของคณะฯ อีเมลแจงการดําเนินงาน การติดตามการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 9.1.2.2)  
  

9.1.2.1  เอกสารการนําเสนอ 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
ป ร ะ จํ า ป ง บป ร ะ ม าณ  2 5 5 4 
(ผลงาน 12 เดือน:ต.ค.53-ก.ย.54) 
คณะพลังงานฯ มจธ.  
9.1.2.2 รายงานการประชุม
ประสาน บริหารคณะ, E-mail การ
แจงการดําเนินงาน การติดตาม
การ ดําเนินงาน, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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2 

(ตอ) 
เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) ที่นําหลักการของระบบการบริหารโดยรวมเพื่อใหเกิดคุณภาพ 
(Total Quality Management, TQM) มาประยุกตใชในระบบการบริหาร
ของ มจธ. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนา
บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  คณบดีคณะ
พลังงานฯ ไดมอบหมายให ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ และ ผศ. ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม เปนตัวแทนคณะเขา
รวมการอบรมโครงการ Train the Trainer ซ่ึงจัดโดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและโครงการจัดตั้งสวนพัฒนาระบบของ มจธ .  โดยมี
วัตถุประสงคในการสรางองคความรูและความเขาใจที่ตรงกันดาน ลูกคา 
หลักการบริหาร บทบาทหนาที่ ความเขาใจในคุณภาพการศึกษาใน
ปจจุบันและอนาคตที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานคาดหวัง และเห็น
ความสําคัญของการบริหารใหเกิดคุณภาพตามแนวคิดหลักของ TQM 
โดยมุงหวังใหผูเขาฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดไปถายทอดใหแก
บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบและประยุกตในการปฏิบัติงานได 
(เอกสารอางอิงหมายเลข 9.1.2.3) 
 นอกจากนี้เพ่ือใหการประสานงานและการพัฒนาการประกัน
คุณภาพของคณะฯ ใหเปนทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย คณบดีได
สงเสริมและสนับสนุนใหคณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมอบรม หรือ
การประชุมที่เกี่ยวของอ่ืนๆ อีกดวย (เอกสารหมายเลข 9.1.2.4) 

9 .1 .2 .3  เอกสารการเข าร วม
โครงการ Train the Trainer 
9.1.2.4 เอกสารแสดงการเสนอ
ผู รั บผิดชอบหรือคณะทํ างาน
ประกันคุณภาพเขารวมประชุม
ประกันคุณภาพ 

3            คณะพลังงานฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ
ของคณะ โดยเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการคณะพลังงานฯ ครั้งที่ 
3/2554 มาตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2554 รวมถึงไดเสนอผานสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่ สมศ. และ มจธ. กําหนด (เอกสารหมายเลข 
9.1.3.1) ซ่ึงผลจากการพิจารณาไดปรับปรุงตัวบงชี้ อัตลักษณใหสามารถ
กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ไดอยางชัดเจน ตามความเห็นในที่ประชุมสัมมนา
เพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2554 
(เอกสารหมายเลข 9.1.3.2) ซ่ึงในทายสุดไดผานมติเห็นชอบในที่ประชุม
คณะกรรมการคณะพลังงานฯ ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 
โดย อัตลักษณของคณะ (ดูที่ผูเรียน) คือ “บัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล 
(ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ)” (เอกสารหมายเลข 9.1.3.3) 

9.1.3.1 รายงานการประชุมคณะฯ 
ครั้งที่ 3/54 วาระที่ 4.5  ตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาป 
2553 และหนังสือแจงอัตลักษณ
ข อ ง คณ ะ ฯ  เ พ่ื อ เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
9.1.3.2 โครงการสัมมนาเขียน
รายงานประเมินตนเองของคณะฯ 
ในรอบปประเมิน 2553 
9.1.3.3 รายงานประชุมคณะฯ 
ครั้งที่ 4/2554:วาระตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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4          คณะพลังงานฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามแผนงาน แนวปฏิบัติและกําหนดการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4.1)  มีการควบคุมติดตามการดําเนินงาน เพ่ือ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เทียบกับเกณฑ
การประเมินคุณภาพ ผานทางอีเมล (เอกสารหมายเลข 9.1.4.2) มีการ
จัดทํารายงานประเมินคุณภาพประจําป (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3) 
ตามตัวบงชี้และเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online มีคณะกรรมการตรวจรายงานประเมิน SAR ภายใน
ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.4)  กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะและมหาวิทยาลัยตามกําหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.4.5) มี
การนําผลประเมินไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 9.1.4.6) 

9.1.4.1  กําหนดกิจกรรมประเมิน 
คุณภาพการศึกษารอบปประเมิน 
2554 ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
9.1.4.2  อีเมลการติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพเทียบ
กับเกณฑการประเมินคุณภาพ  
9.1.4.3 การประชุมจัดทํารายงาน
SAR และรายงานการประเมิน
ตนเอง รอบปการประเมิน 2554 
9.1.4.4คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ประจําป 2554 
9.1.4.5 เอกสารเสนอวาระรายงาน
ผลการประเมินตนเองตอกรรมการ
ประจําคณะ และบันทึกสงรายงาน
ประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัยฯ 
9 .1 .4 .6  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5          คณะพลังงานฯ ไดนําผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาใชประกอบการปรับกลยุทธและปรับกระบวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการประเมินที่เสนอแนะใหพัฒนาในทุกตัวบงชี้ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเกณฑที่ 4 เชน เสนอใหมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา คณะก็ไดใหความสําคัญตอ
คุณภาพการผลิตนักศึกษา หลักสูตร และผลงานวิจัย  ซ่ึงไดพัฒนาในมิติ
ต างๆ  เชน  การพัฒนาหลักสูตร  ได นํา เกณฑมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  แบบสอบถามความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกและศิษยเกาคณะ มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 9.1.5.1) โดยในป 2554 ได
ปรับปรุงหลักสูตรสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1 หลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 9.1.5.2) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 9.1.5.3) เสนอให
คณะแยกเผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชัดเจน คณะจึงไดจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม 

9.1.5.1 แบบสอบถาม ใ นก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 
9.1.5.2 หลักสูตรปรับปรุง 2555 
สาขาวิ ช า เทค โน โลยี ก า ร จั ด
การพลังงาน  
9.1.5.3 บันทึกขอความจากสภา
วิชาการถึงสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
การแจงอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
9.1.5.4 แผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาฯ 
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 กรอบ TQF โดยระบุรายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบซึ่ง

พัฒนาขึ้นจากปกอน   
 

6                  คณะพลังงานฯ มีระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและ
บริหารจัดการตั้ งแตป  พ .ศ .  2551 ใช ในการจัดเก็บ  สืบคน  และ
ประกอบการวิเคราะหการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.6.1) 
รวมกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการประกันคุณภาพการศึกษาได
ทั้ง 9 องคประกอบ เชน ระบบบัญชีสามมิติ (apxepta), ระบบ KISS  โดย
เว็บไซดงานประกันคุณภาพของ มจธ. สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานการ
ประกันคุณภาพจากภายนอกได เชน สกอ. สมศ. และระบบ CHE QA 
Online เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและประเมินผลตามเกณฑ
ประกันคุณภาพของ  สกอ .  ( เอกสารหมายเลข  9 .1 .6 .2 )   โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาดูและศึกษาขอมูลระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการของคณะไดที่ website http://202.44.9.82 

9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพและการบรหิาร
จัดการของคณะพลงังาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ 
9.1.6.2 ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ (Intra Portal) 
ระบบ Axapta, ระบบ KISS, 
ระบบ CHE QA Online และเว็บ
ไซดงานประกันคุณภาพ มจธ. 

7            คณะพลังงานฯ ไดมีการสงเสริม และเปดโอกาสใหผูมีสวนได 
สวนเสีย เขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

- ในสวนของนักศึกษา  มีการประเมินคุณภาพการใหบริการทาง
การศึกษา และประเมินผลการสอน (เอกสารหมายเลข 9.1.7.1)  

- ในสวนของกรรมการประจําคณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก รวมระดมสมอง ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และใหขอมูล
ปอนกลับ ในการประชุมคณะกรรมการคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.2) 
 - ในสวนของผูใชบัณฑิต  คณะไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน หรือผูใช
บัณฑิต และเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.3) 

- ในสวนของผูใชบริการตามพันธกิจของคณะฯ ซ่ึงมีพันธกิจหน่ึง
ที่เกี่ยวกับการใหบริการวิชาการกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกทั้ง
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ที่ผาน สวท. ไดใหขอมูลปอนกลับ โดยให
ผูใชบริการดานการทดสอบ/การบริการวิชาการของคณะฯ ประเมินความ
พึงพอใจในการใหบริการ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) รวมถึงผูใชบริการ
อบรม/ประชุมวิชาการ ใหขอมูลในแบบสอบถามการเขารวม (เอกสาร
หมายเลข 9.1.7.5)  เพ่ือนํามาปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ 

9.1.7.1 ตัวอยางผลการประเมิน
การสอนของอาจารย และการ
ใหบริการทางการศึกษา โดย
นักศึกษา  
9.1.7.2 วาระระดมสมอง ในการ
ปร ะ ชุ มคณะกร รมกา รคณะ
ร วมกับกรรมการคณะที่ เปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
9.1.7.3 แบบสํารวจความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาคณะพลังงาน
แล ะคว ามต อ งก า รขอ งผู ใ ช
บัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปด
สอนของคณะฯ 
9.1.7.4 แบบสํารวจความพึง
พอใจ ของผูใชบริการวิชาการ
ดานการทดสอบ การวิเคราะห 
การสอบเทียบ และผลประเมิน 
9.1.7.5 แบบประเมินผูใชบริการ
วิชาการดานการอบรม/ประชุม 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานอางอิง
  วิชาการ และผลประเมิน 
8  คณะพลังงานฯ มีการสรางเครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรูดาน

ประกันคุณภาพการศึกษารวมกับ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
และคณะอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวบงชี้ที่เปน Best 
Practice และการจัดเก็บเอกสารตามเกณฑประเมิน(เอกสารหมายเลข 
9.1.8.1)   การเขารวมโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูวธิีการปฏิบัติงานตาม
ตัวบงชี้ของหนวยงานระดบัคณะ กับงานประกันคุณภาพ มจธ. โดยคณะ
ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 
9.1.8.2) 

9 .1 .8 .1  บันทึก เชิญ เข า ร วม
กิจกรรมเครือขายประกันคุณภาพ
กับคณะทรัพยากรชีวภาพและรูป
ประกอบ 
9.1.8.2 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิธีการปฏิบัติงานตามตัว
บงชี้ของหนวยงานระดับคณะ 

9           คณะพลังงานฯ มีแนวปฏิบัติที่ ดี ซ่ึงคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน รอบการประเมินป 2553 ไดระบุไวในรายงานผล
ประเมิน วาคณะพลังงานฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ดานการวิจัยที่มี
กระบวนการคุณภาพเปนไปตามระบบ PDCA (เอกสารหมายเลข 
9.1.9.1) ซ่ึงสงผลใหคณะพลังงานไดรับรางวัลคุณภาพทั้งดานบุคคลและ
ผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง และเนื่องจากบริบทของคณะเปนคณะวิจัย ที่
สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอประเทศ ทางดานวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยี คณะฯ  จึงไดรับมอบหมายจากสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รวมกันทําการศึกษา
วิจัยความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย สําหรับงานวิจัย 5 
ดาน ที่เปนจุดเดนดานยุทธศาสตรวิจัยของประเทศไทย คือ ขาว มัน
สําปะหลัง ยางพารา การทองเที่ยว และ logistics (เอกสารหมายเลข 
9.1.8.2)  โดยทําการศึกษาความสามารถการทําวิจัยของนักวิจัย หนวย
งานวิจัย ระดับภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัยของไทยสําหรับ
งานวิจัยทั้ง 5 ดาน เพ่ือศึกษาและสังเคราะหผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพ  
วาเปนงานวิจัยเชิงทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ มีระดับความลึกของงานวิจัย
อยางไร มีการใชประโยชนจากชวงตนทาง (upstream) หรือปลายทาง 
(downstream) ของงานวิจัยมากนอยเพียงใด  โดยศึกษาจากขอมูล
ผลงานวิจัยในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2544-2553) และนําเสนอขอมูล
ที่จะนําไปใชพัฒนาประเทศในเชิงนโยบาย โดยคณะฯ รวมกับสถาบัน
คลังสมองฯ นําไปเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน
ตอไป นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ยังไดจัดทํา Model ขั้นตอนการ
ดําเนินงานจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 
ในโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

9.1.9.1  รายงานผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
พลังงาน: ระบุแนวปฏิบัติที่ดี 
9 . 1 . 9 . 2  โ ค ร งก า รป ร ะ เ มิ น
ความสามารถทางการวิจัยของ
ประเทศ ซ่ึงรวมมือกับสถาบัน
คลังสมองของชาติ 
9.1.9.3 โครงการสงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย มทร.ลานนา 
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ราชมงคลลานนา นําไปใชประโยชนในการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมสูงขึ้น 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งน้ี : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : จํานวน 9 ขอ   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดออน/แนวทางพัฒนา 
จุดแข็ง 
 คณะพลังงานฯ มีการประเมินคุณภาพ โดยจัดทําขอมูลการรายงานผลและการนําเสนอดัชนีชี้วัด
สมรรถนะ (KPIs) เพ่ือเสนอผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองทุกป 
 
จุดออน 

  คณะฯ ไมไดรับอัตรากําลังสําหรับเจาหนาที่รับผิดชอบงานโดยตรงดานการประกันคุณภาพ ซ่ึง
ปจจุบันงานประกันคุณภาพตองนําเสนอผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดตอหนวยงานหลายหนวย จึงเพ่ิมภาระ
งานดานประกันคุณภาพมากขึ้น   
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บทที่ 3 
สวนสรุป 

 

3.1 ตารางบนัทึกคะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ ของ สกอ. 

3.2 ตารางบนัทึกคะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ ของ สมศ. 



ตัวบงชี้คุณภาพ ตัวต้ัง
ตัวหาร

ตัวบงชี้ 1.1 7 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 2.1 5 ขอ 5.00

ตัวบงชี้ 2.4 5 ขอ 4.00
ตัวบงชี้ 2.5
ตัวบงชี้ 2.6 5 ขอ 3.00
ตัวบงชี้ 2.7 5 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 2.8 2 ขอ 4.00
ตัวบงชี้ 3.1 6 ขอ 4.00
ตัวบงชี้ 3.2 6 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 4.1 6 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 4.2 5 ขอ 5.00

372,364,308.00      
39.00

ตัวบงชี้ 5.1 5 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 5.2 5 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 6.1 4 ขอ 4.00
ตัวบงชี้ 7.1 7 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 7.2 5 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4 4 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 8.1 7 ขอ 5.00
ตัวบงชี้ 9.1 8 ขอ 5.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.71

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้ 2.3

ตัวบงชี้ 2.2 5.00

5.00

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ

( %หรือสัดสวน)

4 คะแนน

คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ

ตัวบงชี้ 4.3 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
 (ตามเกณฑ สกอ.)

เปาหมาย

4 คะแนน

265.21 คะแนน 5.00

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5



ผลการประเมิน

   องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   องคประกอบที่ 2 5.00 4.25 4.00 4.43 การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบ

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

   องคประกอบที่ 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
   องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   องคประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   องคประกอบที่ 6 - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี
   องคประกอบที่ 7 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
   ของทุกองคประกอบ

5.00 4.71 4.00 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก



ผลการประเมิน

   มาตรฐานที่ 1 - - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   มาตรฐานที่ 2

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

   0.00 - 1.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
   1.51 - 2.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนนิงานระดับพอใช
   3.51 - 4.50  การดําเนนิงานระดับดี

   มาตรฐานท 2

       มาตรฐานที่ 2 ก - 4.83 - 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก

       มาตรฐานที่ 2 ข 5.00 4.56 - 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

   มาตรฐานที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
   ของทุกมาตรฐาน

5.00 4.71 4.00 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก



ผลการประเมิน

  ดานนักศึกษา
  และผมีสวนไดสวนเสีย

- 4.50 4.00 4.43 การดําเนินงานระดับดี

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มุมมอง
ดานการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี

  และผูมสวนไดสวนเสย
  ดานกระบวนการภายใน - 4.75 - 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก

  ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
  ดานบุคลากรการเรียนรู
  และนวัตกรรม

5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
  ของทุกมุมมอง

5.00 4.71 4.00 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

  ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก



ผลการประเมิน

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
   และความพรอม
   ในการจัดการศึกษา
   (1) ดานกายภาพ - - - - -
   (2) ดานวิชาการ 5.00 4.00 - 4.40 การดําเนินงานระดับดี
   (3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   (4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
   ของมาตรฐานที่ 1

5.00 4.67 - 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
   ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
   (1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.67 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับดี
   (2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
   (3) ดานการใหบริการ
        ทางวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

   (4) ดานการทํานุบํารุง
        ศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
   ของมาตรฐานที่ 2

5.00 4.75 4.00 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
   ของทุกมาตรฐาน

5.00 4.71 4.00 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี



ตัวตั้ง / ตัวหาร ผลลัพธ

ตัวบงช้ีท่ี 1

ตัวบงช้ีท่ี 2

ตัวบงช้ีท่ี 3 รอยละ 20 33.70 / 100 33.7 บรรลุเปาหมาย 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 4 รอยละ 90 19.25 / 11 175 บรรลุเปาหมาย 5.00
5.00

ตัวบงช้ีท่ี 5 รอยละ 20 บรรลุเปาหมาย 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 6 รอยละ 20 รอยละ 36 36 บรรลุเปาหมาย 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 7 รอยละ 7 รอยละ 8.97 8.97 บรรลุเปาหมาย 4.49
4.83

ตัวบงช้ีท่ี 8 รอยละ 20 36.36 / 30 32 บรรลุเปาหมาย 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 9 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 5.00
5.00

ตัวบงช้ีท่ี 10 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 11 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 5.00
5.00
4.94

ตัวบงช้ีท่ี 12

ตัวบงช้ีท่ี 13

ตัวบงช้ีท่ี 14 4.5 248 / 39 6.36 บรรลุเปาหมาย 5.00
5.00

ตัวบงช้ีท่ี 15
4.95

คาเฉลี่ยคะแนนดานการบริการวิชาการ

ดานคุณภาพบัณฑิต

ดานการบริการวิชาการ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
121.79 / 39 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลดําเนินการ

บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมิน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณภาพบัณฑิต

คาเฉลี่ยคะแนนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้

คาเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ 1 – 11)
คาเฉลี่ยคะแนนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

คาเฉลี่ยคะแนนดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
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สรุปขอมูลอาจารย/นักวิจัย ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม  2555

ลําดับท่ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ขาราชการ พนักงาน อาจารย ผศ. รศ. ศ.
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

1 ศ.ดร. จงจิตร หิรัญลาภ
2 รศ.ดร.พิชัย นามประกาย
3 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
4 รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
5 รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
6 ดร.รุงโรจน สงคประกอบ
7 ผศ.ดร.นริส ประทินทอง
8 ดร. เกากันยา สุดประเสริฐ
9 รศ.ดร. ณัฏฐ กาศยปนันทน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ
1 รศ.วารุณี เตีย
2 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
3 ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
4 ดร.ปราศรัย ชลิดาพงศ
5 ดร.จันทนา กุญชรรัตน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
1 ผศ.ดร.ปญญา ศรีจันทร
2 ดร.พัฒนะ รักความสุข
3 อ.ชูชาติ นิติปญญาวงศ
4 ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต
5 ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
6 ผศ.ดร. นุชธนา พูลทอง
7 ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
8 รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกาญจน
9 ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ
10 ดร.นันทน ถาวรังกูร
11 ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
12 ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
13 ผศ.ดร. ภูริต ธนะกิจเกษม

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
1 รศ.ดร.พจนีย ขุมมงคล
2 รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
3 รศ.ดร.สรอยดาว วินิจนันทรัตน
4 ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย
5 ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ
6 ผศ.ดร.สิริลักษณ เจียรากร

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
1 รศ.ดร.มานะ อมรกิจบํารุง
2 ผศ.สมบูรณ เวชกามา
3 ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
4 ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ

นักวิจัย
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

1 ผศ.เอกชัย วิมลมาลา
2 ผศ.ธีรศักดิ์ หมากผิน

อาจารยประจําท้ังหมด 37 คน อาจารย 9 คน
อาจารยลาศึกษาตอ 1 คน ผศ. 13 คน
อาจารยประจําไมรวมลาศึกษาตอ 36 คน ผศ.วิจัย 2 คน

รศ. 11 คน
นักวิจัย 2 คน ศ. 4 คน
รวมสายวิชาการ 39 คน รวมสายวิชาการ 39 คน 160

สําเร็จการศึกษาระดับ สถานภาพ ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  KMUTT  162 
 

รายการเอกสารอางอิง 
 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ฉบับที่ 10 (ป 2550 -2554) 
1.1.2.1  บทสรุปผูบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  
 และแผนกลยุทธคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
1.1.2.2  รายงานการจัดประชุม Kick-off ระดมสมอง เพื่อสรางความเข็มแขงทางวิชาการ 
1.1.3.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และ 2 ปหลัง (2553-2554)  
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
1.1.3.2  ผลวิเคราะหความสอดคลองของแผนการจัดทํายุทธศาสตรคณะฯ กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 (พ.ศ.2549-2563) 
1.1.5.1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554,แบบฟอรมการลงทะเบียนเรยีน, 
 แบบฟอรมการขอเปลี่ยนโปรมแกรมการศึกษา,แบบเสนอขอขยายเวลาการศึกษา  
 และแบบฟอรมประกอบการประเมินผลความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษา 
1.1.5.2  คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารูปเลมตนฉบับวิทยานิพนธ 
1.1.5.3  โครงการเสริมความรูดานการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ  
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ปการศึกษา 2554 
1.1.5.4  ประกาศทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (ฉบับที่ 4) 
1.1.5.5  หลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
1.1.6.1  รายงานการประชุมประสานบริหาร 
1.1.6.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณป 2554 (ต.ค.53-มี.ค.54) และ(ต.ค.53- ก.ย.54) 
1.1.7.1  รายงานการประชุมประสานบริหาร 
1.1.8.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

 
 

องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.1.1.1   ประกาศ มจธ. เรื่อง ระบบกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร เกณฑการเสนอเปด  
   หลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และการยุบรวมหรือปดหลักสูตร  
2.1.1.2    บันทึกขอความจากกองบริการการพัฒนาหลักสูตร  เรื่อง การจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตาม 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2.1.1.3   Prospectus ของคณะ 
2.1.1.4   สรุปหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
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2.1.1.5   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน   
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2.1.1.6   บันทึกขอความจากคณะฯ เรื่อง การเสนอปรับปรุงหลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   การจัดการพลังงาน   
2.1.1.7   บันทึกขอความงานบริการการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง หลักสูตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   การจัดการพลังงาน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2.1.3.1   รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2.1.3.2   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
2.1.4.1   คําสั่งคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการจัดทําหลักสูตรตาม TQF 
2.1.4.2   เปาหมายและแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF 
2.1.4.3   บันทึกขอความจากคณะฯ รวมปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการหลักสูตรใหมๆและบันทึก                     
   ขอความเรื่องการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
2.1.4.4   รายงานการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร 
2.1.5.1   คําสั่งคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
2.1.5.2   แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณของคณะฯ 
2.1.5.3   สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกและบทสรุปการระดมสมองจาก 
  นักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตจากแบบสอบถาม
2.1.5.4   เอกสารเรียนเชิญ ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 
2.1.7.1   สรุปจํานวนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2 และหลักสูตรปริญญาเอก 
2.1.8.1   ใบรายงานผลวิชาหมวดวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2554 
 
ตัวบงชี้ที่  2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.2.1.1  สรุปขอมูลอาจารยคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ประจําปการศึกษา 2554 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2.2.1.1  สรุปขอมูลอาจารยคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ประจําปการศึกษา 2554 
 
ตัวบงชี้ที่  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.1.5.1   แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554  และประจําป 2555  
  คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
2.1.5.4   จดหมายเชญิ ศ.ดร.ปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์ 
2.4.1.1   ระบบการบริหารงานแบบ PBBS 
2.4.1.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 
2.4.1.3   บันทึกขอความจากมหาวิทยาลัยสํารวจความตองการของบุคลากรในการอบรมตางๆ 
2.4.2.1   จดหมายอิเล็คทรอนิกสเชิญระดมสมองประจําป 
2.4.2.2   เอกสารคูมือพนักงาน สวนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร มจธ. 
2.4.2.3   รายงานการไปอบรมของอาจารยและสายสนับสนุน 
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2.4.2.4   บันทึกการจัดทําการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
2.4.3.1   ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2554 รายชื่อผูประสงคพบแพทย  
2.4.3.2   แจงวันฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 
2.4.3.3   เอกสาร SEEM DAY 
2.4.4.1   เอกสารรายการฝกอบรม และเอกสารประกอบการบรรยายวิชา EEV 621 
2.4.4.2   แบบฟอรมการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2.4.5.1   หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร  
2.4.5.2   ประชาสัมพันธการหามคัดลอกผลงานผูอื่น (plagiarism) 
2.4.5.3   บันทึกขอความเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย  ทรัพยสินทางปญญาและการละเมิด 
2.4.6.1   บันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  
  (ผลงาน 12 เดือน : ต.ค.2553 – ก.ย.2554) 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.1.1.4   สรุปหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2.1.3.1   รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2.1.7.1   สรุปจํานวนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2 และหลักสูตรปริญญาเอก  
2.6.1.1   เอกสารเผยแพร ขอแนะนําเกี่ยวกับบริการการศึกษา  
2.6.1.2   คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (แบบ บ-1) 
2.6.1.3   คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารูปเลมตนฉบับวิทยานิพนธ 
2.6.1.4   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรูดานการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ 
2.6.1.5   ขอแนะนําการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
2.6.3.1   คําอธิบายรายวิชาของวิชาสัมมนาและวิชาวิทยานิพนธของทุกหลักสูตร 
2.6.3.2   จดหมายขอความอนุเคราะหไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และรูปประกอบ 
2.6.4.1   จดหมายเชิญอาจารยพิเศษ 
2.6.4.2   ภาพขาว visiting professor มาสอนในสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และรายละเอียดวิชา  
  EEV 621 Water Quality and Treament, EEV 642 Environmental Quality Managment 
 
2.6.4.3   การทํางานวจิัยรวมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ จดหมายขอความอนุเคราะห 
  สงนักศึกษาไปทําวิจัยกับภายนอก  
2.6.4.4   เอกสารประชาสัมพันธ SEEM Colloquium และภาพขาว 
2.6.5.1   สัญญาการรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เลขที่ TRF-TQJTA 525S006 และ  
  Course Outline วิชา MTT 641 
2.6.5.2   บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลาธนบุรี 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.6.1.5   เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ขอแนะนําการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   ประจําป 2554 
  

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  KMUTT  165 
 

2.7.1.1   แบบสอบถามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2.7.1.2   แบบสอบถามการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7.1.3   บันทึกขอความขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7.2.1   สรุปแบบสอบถามการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7.3.1   รูปหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
2.7.3.2   ประชาสัมพันธโครงการสงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาของ มจธ. 
2.7.3.3   การเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของนักศึกษา และการทําวิจัยในตางประเทศ 
  ของนักศึกษาปริญญาเอก (ทุน คปก.) 
2.7.3.4   ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของคณะฯ 
2.7.3.5   สรุปงบประมาณป 2554 และป 2555 (แผนงานวิจัย) 
2.7.3.6   จดหมายขออนุมัติจัดอบรมภาษาอังกฤษ 
2.7.4.1   จดหมายอิเล็กทรอนิกสจากอาจารยสงใหนักศึกษาเพื่อเขารวมประชุม 
2.7.4.2   ประกาศขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการจาก Website ของมหาวิทยาลัย 
2.7.5.1   กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิธีไหวครู 
2.7.7.1   เอกสารขอเชิญบุคลากรในสังกัดเปนวิทยากรบรรยาย 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
2.8.1.1   เงื่อนไขการรับทุนคณะฯ   
2.8.1.2   Prospectus ของคณะ 
2.8.1.3   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
  (Curriculum Mapping) ทั้ง 12 หลักสูตร 
2.8.2.1   ประกาศการรับสมัครทุน 
2.8.3.1   เอกสารรายละเอียดการจัดพิธีไหวครู ประจําป 2554 
2.8.3.2   เอกสารรายละเอียดการจัดงานสงกรานต ประจําป 2554   
2.8.4.1   แบบประเมินผลโครงการจัดพิธีไหวครู  ประจําป 2554   
2.8.4.2   แบบประเมินผลโครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2554 
 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
3-1.1 ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องใหคาตอบแทนบทความวิจัยแกนักศึกษาปริญญาโท-เอก 
3-1.2 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
3-1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทประจําป พ.ศ. 2554 
 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
4-1.1 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
4-1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกป พ.ศ. 2554 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
14-1.1   ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา   
14-1.2   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดประจําป 2554 
 
องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร 
3.1.1.1   คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
3.1.1.2   โครงการเสริมความรูดานการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ    
  โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
3.1.1.3   ตัวอยางระเบียนประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย             
   http://intra.kmutt.ac.th/default.aspx,  http://intra.kmutt.ac.th//std-info/student/std-info.aspx 
3.1.1.4   แบบฟอรมโครงการติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ และโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
3.1.2.1   เอกสารตัวอยางการใหบริการขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตคณะและสายวิชา  
3.1.2.2   บันทึกขอเชิญรวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  และแผนพับ 
  สําหรับติดประกาศ, เอกสารเผยแพรขาวการประกาศรับสมัครทุน  
3.1.2.3   เอกสารตัวอยางการใหขอมูลแกนักศึกษาผานทางอีเมล/Facebook 
3.1.2.4   เอกสารแนะนําการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา 
3.1.2.5   เอกสารเผยแพรขอแนะนําเกี่ยวกับการบริการการศึกษา /Facebook 
3.1.3.1   เอกสารเยี่ยมชมโรงหลอพระพุทธรูปทองเหลือง (วัสดุ)บริษัท กระจกไทยอาซีฮี จํากัด (มหาชน)  
  (สิ่งแวดลอม)   โครงการ Visiting Professor  โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาไปทํางานวิจัย 
  ที่ตางประเทศ  (วัสดุ)   หนังสือเชิญ Prof. ชาวตางประเทศ  เขาเยี่ยมชม บ.KOHLER  
             (สิ่งแวดลอม)Xvเชิญผูเชี่ยวชาญจาก USA  จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ (การจัดการฯ)   
3.1.3.2  เอกสารแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ  โดยมีศิษยเการวมงานวิจัย 
3.1.4.1   ภาพเว็บเพจแสดงการใหบริการแจงขอมูลขาวสารแกศิษยเกา – ปจจุบัน และบุคลากรใน 
  หนวยงาน ผานทาง http://www.facebook.com ของกลุมวิจัย P-PROF 
3.1.4.2   เอกสารการประชุมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวิจัย P-PROF ประจําป พ.ศ. 2554 
3.1.5.1   เอกสารการประชุมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวิจัย P-PROF ประจําป พ.ศ. 2554   
3.1.5.2  เอกสารการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ชุมชนพลังงานหมุนเวียน” พึ่งตนเองจากธรรมชาติ 
3.1.6.1  ผลการประเมินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการขอมูล 
 ขาวสาร ผลการประเมินเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
3.2.1.1   แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และโครงการ การจัดกิจกรรม 
3.2.1.2  เอกสารแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสโมสรบัณฑิตศึกษาฯ   
3.2.2.1  เอกสารสรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF 
3.2.3.1  โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ 
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3.2.3.2   โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจัดกิจกรรม  
3.2.3.3   โครงการงานทําบุญเลี้ยงพระและตอนรับปใหม ปพ.ศ. 2555  
3.2.3.4   โครงการงานไหวครู  
3.2.3.5   โครงการรับนอง ป 2555 “มด MT คืนความสุขตอบแทนสังคม”   
3.2.3.6   โครงการทําบญุประจําปของกลุม P-PROF และเอกสารสรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF  
  เดือนกรกฎาคม 2554 
3.2.4.1   โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจัดกิจกรรม  
3.2.4.2   เอกสารสรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF เดือน สิงหาคม 2554 
3.2.4.3   เอกสารสรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF เดือนมีนาคม 2555 
3.2.5.1    โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ 
3.2.5.2   โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจัดกิจกรรม  
3.2.5.3   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    
3.2.5.4   โครงการเสริมความรูดานการเขียนและรายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ 
3.2.6.1   คณะฯ ไดนําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออนไปใชในโครงการตางๆ 
 

องคประกอบที่  4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.1.1.1  แผนพัฒนาเชิงกลยุทธฉบับที่ 10 (2550-2554)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี  
 (แผนงานวิจัย) กลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค คณะพลังงานฯ 
4.1.1.2  แผนการดําเนนิงานและแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 คณะพลังงานฯ 
4.1.1.3  การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนประจําป 2554  
4.1.1.4  กลไกการพัฒนางานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.1.1.5  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของคณะพลังงานฯ 
4.1.1.6  โครงสรางคณะพลังงานและประกาศการแบงงานในสํานักงานคณบดี  
4.1.1.7  รายงานผลการดําเนินงานดานวิจัย ประจําป 2554 
4.1.2.1  เอกสารโครงการวิจัยโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส : วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิต 
 สําหรับวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง 
4.1.2.2  รายละเอียดรายวิชา MTT 676 Materials for Specific Applications ในสวนของภาคทฤษฎี 
4.1.2.3  โครงการวิจยัเรื่องการตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่ปาเขตรอน และ โครงการวิจัยเรื่อง  
 โครงการการเก็บและวิเคราะหตัวอยางการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง 
4.1.2.4  เอกสารประกอบการสอนวิชา EEV 644 Environment of Energy 
4.1.2.5  เอกสารประกอบการสอนวิชา EEV 603  Environmental Modeling 
4.1.2.6  ขออนุมัติจางนกัศึกษาปริญญาโท/เอก เปนนกัวิจัย/ผูชวยวิจัยโครงการมหาวิทยาลัย วิจัยแหงชาติ  
 (NRU) ในโครงการ ยอย “การผลิตและขึ้นรปูพอลิเมอร” 
4.1.2.7  ปฏิทินกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาสัมมนา ปการศึกษา 2554 
4.1.2.8  นักศึกษาปริญญาโท/เอก นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกลุมวิจัยนอกสถานที่ 
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4.1.2.9  นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย และไดรับรางวัลจาก 
 ที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3.1  โครงการพัฒนาบุคลากรใหมสายวิชาการ (NAS) 
4.1.3.2  คําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  
4.1.3.4  ขาวการจัดงาน SEEM Colloquium ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15 
4.1.3.5  ประกาศ Campaign   “2010-2011: The year of 1 Man at least 1 International Paper”  
4.1.3.6  คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย และ หนังสือหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)  
4.1.3.7  ทุนนักวิจัยแกนนํา จาก สวทช., สัญญาทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทุนจากกระทรวงพลังงาน 
 ทุนจาก สกว.  ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มจธ. 
4.1.4.1  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ที่คณะจัดสรรงบประมาณใหแกนักศึกษาปริญญาโทเพื่อทําวิจัย 
4.1.4.2  ประกาศทุนรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ใหแกนกัศึกษาระดับปริญญาโท 
4.1.4.3  เกณฑการใชจายเงินจัดสรร FTERO ของคณะในการสนับสนุนใหนักศึกษาทั้งปริญญาโท 
 และปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัฯ และสรุปเงนิที่ใชจายในป 54 
4.1.4.4  สรุปเงินวิจัยแหลงทุนภายนอกคณะพลังงานฯ ป 2554 ของคณะ/ศูนยสงเสริมงานวิจัย 
 และทรัพยสินทางปญญา มจธ. 
4.1.4.5  E-mail แจงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมการวิจัย ใหคณาจารย/นักวิจัยที่ผลิตบทความวิจัย 
 และนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ 
4.1.5.1  สถานที่/หองปฏิบัติการวิจัยภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.1.5.2  หองบรรณสารสนเทศคณะฯ   
4.1.5.3  ฐานขอมูลดัชนกีารอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)  
 เว็บไซด http://tci.trf.or.th 
4.1.5.4  ฐานขอมูล FIS : สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (ระบบ FIS)  
 ของคณะพลังงานฯ ดังปรากฏบนเว็บไซต http://202.44.9.82/  
4.1.5.5  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย 
4.1.5.6  โปรแกรม EndNote : สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยของคณะฯ  
4.1.5.7  ประตูระบบการดและบัตรผานเขา – ออกอาคาร เพื่อปองกันความปลอดภัยตอคนและทรัพยสิน 
4.1.5.8  โครงการและงบประมาณสําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัย ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย 
 และสิ่งแวดลอม พรอมภาพประกอบการปรบัปรุงหองแล็ป 
4.1.5.9  โครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนรุักษพลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การใชพลังงานในอาคาร  
4.1.5.10  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “International Workshop on Drying of Food  
 and Biomaterials 
4.1.5.11  ขาวการเสวนาผลงานวิจัยที่อาจารยและนักศึกษาทํารวมกับอุตสาหกรรมและประสบความสําเร็จ 
4.1.5.12  บันทึกลงนามความรวมมือกับ บริษัทโกเวนเจอร   
4.1.5.13  บันทึกสรุปผล และบันทึกเบิกจายคาใชจายสําหรับศาตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
4.1.5.14  การจัดสัมมนานอกสถานที่ของกลุมวิจัย P-PROF และกลุมวิจัยเทคโนโลยีการอบแหง  
 ในการประชุมเครือขายวิชาการ 
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4.1.6.1  บันทึกสรุปรายรับจากงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและเงินทุนการศึกษา ป 2554 
4.1.6.2  รายงานสถานภาพการใชจายเงิน ป  2554  
4.1.6.3  การติดตามประเมินการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยดานพอลิเมอร 
4.1.6.4  การติดตามประเมินระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและหองปฏิบัติการวิจัย  
 และการจัดฝกซอมอพยพหนภัียจําลองกรณีไฟไหมอาคาร  
4.1.6.5  สรุปและประเมินผลการจัดงานการอบรมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ และสัมมนาระดมความคิด 
4.1.7.1  วาระการประชุมคณะ การควบคุมโครงการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ ของอาจารยที่ใกลเกษียณอายุ 
4.1.7.2  แนวทางการดูแลและควบคุมวิทยานิพนธหรือโครงการการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
 ภายใตการควบคุมดูแลของคณาจารยที่ใกลเกษียณ 
4.1.7.3  บันทึกการขอเพิ่มคณาจารยในโครงการวิทยานิพนธสําหรบัอาจารยที่ใกลเกษียณอายุ 
4.1.7.4  สรุปผลประเมินการจัดประชุมวารสารวิชาการไทยครั้งที ่6  
4.1.7.5  เอกสารสรุปอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนําวารสารไทยเขาสูระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส Thai Jo 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.2.1.1  เว็บไซดเผยแพรผลงานวิจัยของคณะพลังงานฯ สายวิชาตาง ๆ ของคณะฯ และกลุมวิจัย 
4.2.1.2  ตัวอยางหนังสือสง E-book รวมบทความวิจัยใหหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุน 
4.2.1.3  ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องหลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจดัทําบทความวิจัย 
 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
4.2.1.4  หนังสือรวมบทความวิจัย คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ป 2554 
4.2.2.1  กลไกการคัดสรร วิเคราะห สงัเคราะห และรวบรวมองคความรูจากงานวิจัย คณะพลังงานฯ 
4.2.2.2  การจัดเก็บขอมูลผลงานวิจัยของคณะโดยใชโปรแกรม EndNote  
4.2.2.3  การประชุมคณะทํางานสงเสรมิการวิจัยเพื่อกําหนดองคความรูที่ควรเผยแพรหรอืที่มีผลกระทบตอสังคม 
4.2.3.1  ตัวอยางการเผยแพรความรูผานทางเว็บไซตของกลุมวิจัย EnCon Lab และ P-PROF 
4.2.3.2  การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร 
4.2.3.3  จดหมายขาว EnCon Lab 
4.2.3.4  การประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานการจัดกิจกรรมใหแกสาธารณชน/หนวยงานภายนอก 
4.2.4.1  ผลจากการดําเนินโครงการ วิจัยที่นําไปใชประโยชนดานนโยบายในเชิงสาธารณะ 
4.2.4.2  ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในเชงิอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย 
4.2.4.3  หลักฐานการนาํผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการลดตนทุนการผลิต 
4.2.5.1  เว็บไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิงานวิจัยของ มจธ.  
4.2.6.1  เว็บไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/ips53.htm ระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร 
 และอนุสิทธิบัตร 
4.2.6.2  รายชื่อผลงานวิจัยของคณะพลังงานฯ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร พรอมหนงัสืออนุสิทธิบัตร 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
4.3.1.1  จํานวนอาจารยและนักวิจัยปงบประมาณ 2554 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
4.3.1.2  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกปงบประมาณ 2554 คณะพลังงานฯ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
5-1.1 หนังสือรวมบทความวิจัยคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ประจําป 2554  
 และ CD รวมบทความวิจัยคณะพลังงานฯ ป 2548-2552 
5-1.2 รายชื่อบทความวิจัย และคาน้ําหนักของแตละบทความ 
5-1.3 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําป พ.ศ. 2554 
 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่  6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
6-1.1 รายงานฉบับสมบูรณ หรือ ประกาศโครงการวิจัยที่นําผลจากงานวิจัยไปใชประโยชน 
6-1.2 จํานวนบุคลากรวิจัยคณะพลังงานฯ ป พ.ศ. 2554 
 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรบัการรับรองคุณภาพ 
7-1.1    ตารางสรุปจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ. 2554 
7-1.2  จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มคีุณภาพของอาจารยประจํา 
 พรอมเอกสารหลักฐาน 
7-1.3 จํานวนรายชื่ออาจารยประจําคณะพลังงานฯ ปการศึกษา 2554 
 

องคประกอบที่  5 การบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
5.1.1.2 แผนงานบริการวิชาการ (แผนงานป 2554) 
5.1.1.3 เอกสารการขอใชบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.4 เอกสารการขอใชบริการวิชาการภายในระดับคณะ 
5.1.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย การรับจายเงินงานรับจางและคาบริการ  
5.1.1.6 คูมือประเมินผลการปฏิบติังานดานวิชาการ พ.ศ.2548 
5.1.1.7 เอกสารประเมินการใชบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.8  เอกสารแบบสอบถามผูใหบริการวิชาการ 
5.1.2.1  งานบริการวิชาการ “การพัฒนาวารสารไทยสูมาตรฐานสากลสํานักงานพัฒนาการปองกัน 
 และแกไขปญหายาเสพติด” 
5.1.2.2   มคอ.3 รายวิชา EN 601 Research Methodology 
5.1.2.3  งานบริการวิชาการ “ทดสอบขีดความสามารถทําความเย็นและคาประสิทธิภาพพลังงาน” 
5.1.2.4  มคอ. 3 รายวิชา ETT 681 Refrigeration and Air Conditioning 
5.1.2.5  มคอ.3 รายวิชา THT 661 Refrigeration systems and applications 
5.1.2.6.  งานบริการวิชาการ “ประธานคณะทํางานพิจารณาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 
 ของบริษํท เกค็โค-วัน จํากัด” 
5.1.2.7  มคอ.3 รายวิชา EEV 620 Wastewater Treatment Technology  
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5.1.2.8  มคอ.3 รายวิชา EEV 642 Environmental Quality Management  
5.1.2.9  งานบริการวิชาการ “โครงการการศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยเมสิ และ มจธ. ปที่ 4.  
 เรื่อง การตกสะสมของแอโรซอลในพื้นที่ปาเขตรอน”  
5.1.2.10  งานบริการวิชาการ “การเปนวิทยากรอบรมใหกับสถาบันไทย-ญี่ปุน” 
5.1.2.11  มคอ.3 รายวิชา EEV 631 Hazardous Waste Treatment and Control 
5.1.2.12  งานบริการวิชาการ  ”โครงการ การผลิตปุยจากเศษวัสดุเหลือใชในกระบวนการผลิตปาลมน้ํามัน” 
5.1.2.13  งานบริการวิชาการทางดานประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณทางดานอาคาร  
5.1.2.14  มคอ.3 รายวิชา EEM 662 Energy Conservation for Building  
5.1.2.15  งานบริการวิชาการ  "โครงการการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย" 
5.1.2.16  งานบริการวิชาการ “โครงการการจัดการปาชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกรอน: 
 การใชประโยชนและการมีสวนรวมของชุมชน” 
5.1.2.17  มคอ.3 รายวิชา EEV 641 Environmental Impact Assessment 
5.1.2.18  มคอ.3 รายวิชา EEV 627 Ecosystem and Sustainable Development 
5.1.3.1  งานบริการวิชาการ “โครงการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 ในอุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง” 
5.1.3.2  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นางสาวกนกวรรณ เอื้อวิเศษวัฒนา) 
5.1.3.3  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นายณัฐวุฒิ ทันหิกรณ) 
5.1.3.4  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นายณัชกร กิตติวรรุทธ) 
5.1.3.5  รายวิชา TT 502 Special Study (นายมาโนช ผดุงเวียง) 
5.1.3.6  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นางสาวฐิติกานต ประภารัตน) 
5.1.3.7  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นางสาวนันทวรรณ ประทีบพวงรัตน) 
5.1.3.8  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ (นางสาวสิริยากร ธรรมิกบวร) 
5.1.3.9  งานวิจัยเรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ระยะที่ 2)” 
5.1.3.10  เอกสารการจัดต้ังศูนยทดสอบประสิทธิภาพวัสดุและอุปกรณทางดานอาคาร (ราง) 
5.1.4.1 ระบบอินทราเน็ต : ประเมินการสอนของอาจารย  
5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
5.1.4.3 ผลการประเมินผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธ การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ  
 และการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
5.1.4.4 รายงานความกาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
5.1.4.5 บันทึกขอความรายงานผลการบริการวิชาการ ประจําป 2554 
5.1.5.1 เอกสารการเขาสูโครงการใหคําปรึกษาแนะนําการจัดระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม มอก. 17025 
5.1.5.2 เอกสารปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยดานพอลิเมอร  
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
5.1.1.1  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
5.1.1.2  แผนงานบริการวิชาการ (แผนงานป 2554) 
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5.1.1.7    เอกสารประเมินการใชบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
5.1.1.8  เอกสารแบบสอบถามผูใหบริการวิชาการ 
5.2.2.1 โครงการบริการทดสอบ 
5.2.2.2 โครงการจัดฝกอบรมและวิทยากร 
5.2.2.3 คณะกรรมการ คณะทํางาน 
5.2.2.4 โครงการอื่นๆ 
5.2.3.1    ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
5.2.3.2    ผลสํารวจผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอสังคม 
5.2.3.3    สรุปผลการประเมินประโยชนและผลกระทบของการใหบรกิารวิชาการ 
5.2.4.1  ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ 
5.2.5.1    การประชุมกลุมวิจัยยอย 
5.2.5.2    บทความลงวารสาร 
5.2.5.3    การจัดประชุมวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวิชาการ 
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 
8.1.1  สรุปงานบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  
 ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
9.1 โครงการที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสีอาทิตย  
9.1.1.1   โครงการบรูณาการ การนํารองลดตนทุนการผลิตเอทานอลโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
9.1.1.2   โครงการ การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนดวยเทคนิคการประเมินผลกระทบดาน 
  พลังงานและสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอล  
  โดยใชรังสีอาทิตยเพื่อลดพลังงานชวงตนกอนสงเขาโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอยาง 
9.1.1.3   โครงการชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย 
9.1.1.4   โครงการ ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
9.1.1.5  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ สมศ. 9.1.1.4 
9.1.1.6   ผลการประเมินจากผูทรงคณุวุฒิ 
9.1.1.7   คําชี้แจงตอผูทรงคุณวุฒิ 
9.1.2.1 บทความประชุมวิชาการ 
9.1.3.1 การจัดอบรม 
9.1.4.1 ขอมูลที่แสดงถงึชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
 โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรอืองคกร 
9.1.5.1 ขอมูลที่แสดงถงึผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมคีวามเขมแข็ง 
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9.2 โครงการที่ 2 วัสดุผสมระหวางพลาสติกกับผงขี้เลื้อยไมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเอกชน 
9.2.1.1  โครงการ การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไมในกระบวนการอัดรีด  
9.2.1.2  โครงการ การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและเสนใยธรรมชาติในกระบวนการอดัรีด  
9.2.1.3  โครงการ การศึกาวิจัยกระบวนการการผลิตและสมบัติวัสดุผสมพอลิโอลฟิน/เสนใยธรรมชาติ  
9.2.1.4  โครงการ สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับผลิตภัณฑไม 
 หนาตัดกลวงจากวัสดุผสมระหวางพลาสติกกับขี้เลื่อยไม 
9.2.1.5  โครงการ การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสรางของผลิตภัณฑจากวัสดุผสมพีวีซี 
 และผงขี้เลื่อยไมโดยการใชเสนใยสังเคราะห  
9.2.1.6  โครงการ สมบัติทางวิศวกรรม การจําลองทางคอมพิวเตอร และผลของความรอนและแสงยูวี 
 ของผลิตภัณฑจากวัสดุผสมระหวางพลาสติกกับผงขี้เลี่อยไม  
9.2.1.7  โครงการ วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตสําหรับวัสดุเชิงประกอบ 
9.2.1.8  รายงานความกาวหนา โครงการ สมศ. 9.2.1.7 
9.2.1.9  เอกสารประเมินจากผูทรงคณุวุฒิ 
9.2.1.10  เอกสารชี้แจงตอผูทรงคุณวุฒ ิ
9.2.2.1 ผลการดําเนินงานของโครงการ สมศ. 9.2.1.7 
9.2.4.1  โบวชัวรผลิตภัณฑไมเทียม "Cabonyx" 
9.2.5.1  ผลประเมินมูลคาโครงการวิจยัของบริษัทผูรวมวิจัย (บริษัท วี.พี. วูด จํากัด) 
 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.1.1   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 10 (ป 2551 - 2554) 
6.1.1.2   บทสรุปผูบริหารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 2 ป  
6.1.1.3   แผนการดําเนินงานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2554 
6.1.2.1   เอกสารการเขาเยี่ยมชมโรงหลอพระเสรีการชางพุทธนิมิต 
6.1.2.2   เอกสารการเขาเยี่ยมชมศูนยตนแบบผลิตภัณฑและวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค จ.ราชบุรี,  
  โรงงานฤทธิ์ศิลปและบริษัทรัตนโกสินทรราชบุรี เซรามิค 4 จํากัด 
6.1.2.3  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ของนายอาคม ปะหลามานิต นักศึกษาสาขาวิชา 
  เทคโนโลยีพลังงาน, โครงการการพัฒนามีดแกะลายสําหรับเครื่องประดับทองและโครงการการศึกษา 
  อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหลอแบบหมุนเหว่ียงตอการเกิดขอบกพรองในงานหลอ 
  เครื่องประดับแฟชั่นโลหะสังกะสีผสม   
6.1.2.4   เอกสารการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ  
  และขาว who’s news เรื่องการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัดขึ้นในปกอนๆ  
6.1.2.5   สรุปผลกิจกรรมประจําป 2554  
6.1.3.1   ขาวเผยแพรกิจกรรมตอสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลังงานฯ 
6.1.4.1   เลมรายงานสรุปการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
6.1.4.2   รายงานประเมินผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่เกี่ยวกับทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  
  และภาพการประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.1.1   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที ่10 (ป 2551 - 2554) 
6.1.1.3   แผนการดําเนินงานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2554  
6.1.2.4   เอกสารการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ และขาว who’s news เรื่องการจัดกจิกรรม 
  ดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัดขึ้นในปกอน ๆ  
6.1.4.1   เลมรายงานสรุปการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
6.1.4.2   รายงานประเมินผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่เกี่ยวกับทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
  และภาพการประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 
10-4.1   การประชาสัมพันธเชิญชวนใหบคุลากรในคณะลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน 
10-4.2   การประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงานผานทาง website  
  และปายบริเวณรอบอาคารคณะฯ 
10-4.3   เอกสารโครงการจัดสรางหองปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 
10-4.4   การจัดกิจกรรมเขาเยี่ยมชมหนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
10-4.5   การจัดโครงการทศันศึกษาบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากดั 
10-4.6   เอกสารโครงการ BEAT 
10-5.1   รางวัลที่ไดรับจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 
 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.2.4   เอกสารการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ และขาว who’s news เรื่องการจัดกจิกรรม 
  ดานศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัดขึ้นในปกอน ๆ 
6.1.4.1   เลมรายงานสรุปการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
11-2.1    เอกสารการจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคาร 
11-2.2    การประชาสัมพันธการแยกขยะ  
11-2.3    ภาพการประดับตนไมบริเวณสถานที่ตาง ๆ ภายในอาคาร 
11-3.1    เอกสารโครงการปรับปรุงพื้นทีร่อบอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
11-4.1    ภาพสถานที่สําหรับทํากิจกรรม  
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องคประกอบที่  7  การบรหิารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะของผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของคณะหรือเทียบเทา 

7.1.1.1   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีวาดวย คณะกรรมการประจําคณะ   
 พ.ศ. 2543 ขอยอยที่ 10   
7.1.1.2  วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
7.1.1.3  แผนพัฒนาเชิงกลยุทธฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
7.1.1.4  ภาพขาวการจัดประชุม Kick-off ระดมสมองเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการประจําป 2554  
 ณ หองปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 
7.1.1.5  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 1.1 การกําหนดแนวทางการบริหาร
 งบประมาณแบบ PBBS 
7.1.1.6  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 5.3 ขอกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ 
 การขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่สงผลการปฏิบัติงานลาชา 
7.1.1.7   รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 วาระที่ 3.1  เกณฑวิธีการประเมินคะแนน 
 ผลการปฏิบัติงานจากจํานวนคะแนนทีไ่ดรับคิดเทียบเปนเปอรเซนตสําหรับขาราชการ/พนักงานของ 
 กลุมวิชาการ 
7.1.1.8  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.7  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท  
 สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
7.1.1.9  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.10 ประกาศคณะพลังงานฯ  
 เรื่องการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 
7.1.1.10  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 3.2 หารือเกณฑมาตรฐานผลงาน 
 ตีพิมพเพื่อขอสําเร็จการศึกษา 
7.1.1.11  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 5.5 แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ 
 ระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
7.1.1.12  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 4.12 แตงต้ังคณะกรรมการ 
 ประเมินผลการสอนของ ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม 
7.1.1.13  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 วาระที่ 3.1 แตงต้ังคณะกรรมการ 
 ประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยใหไดรับเงินเดือนสูงขึ้น 
 ของ ศ.ดร.จงจิตร หริัญลาภ 
7.1.1.14  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 วาระที่ 2.1 พิจารณาผลสอบ 
 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 
7.1.1.15  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.3 ถึง 4.5 เรื่องอนุมัติผลงาน 
 การตีพิมพ 
7.1.1.16  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 3  
 แบบฟอรมแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานสายวิชาชีพ และขาราชการ 
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7.1.1.17  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระระดมสมอง การพัฒนาเกณฑ 
 ภาระงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของคณะพลังงานฯ 
7.1.1.18  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 4.5 พิจารณาโครงการเปดหลักสูตร 
 และเสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาพลังงาน  
7.1.1.19  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 4.1 แตงต้ังคณะกรรมการสอบ  
 Qualifying Examination  
7.1.1.20  แบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจาํคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
7.1.1.21  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
7.1.2.1  เอกสารแสดงฐานขอมูลที่ใชในการบริหาร – Axapta, TFA, KISS, FIS 
7.1.3.1  สรุปการประชุมประสานบริหารพรอมใบเซน็ชื่อเขารวมประชุมประสานบริหาร 
 ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
7.1.3.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ป 2554 
7.1.3.3  กําหนดการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงนิเดือนครั้งที่ 2 วันที ่1 ตุลาคม 2554 
 และครั้งที ่1 วันที่ 1 เมษายน2555 
7.1.3.4  บันทึกขอความแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานกลุมวิชาการ 
7.1.3.5  ภาพขาวการจัดประชุมแนวทางและแผนการบริหารงบประมาณแบบ PBBS 
7.1.3.6  รายงานการประชุมประจําคณะฯ 
7.1.4.1  คําสั่งคณะฯ เรื่องแตงคณะทํางานจัดทํารายงานประเมินตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมินป 2554) 
7.1.5.1  คําสั่งคณะฯ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําเกณฑการจางและกําหนดคาตอบแทนผูมีความรู 
 ความสามารถของคณะพลังงานฯ 
7.1.5.2  คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM) 
7.1.5.3  คําสั่งคณะฯ เรื่อ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
7.1.5.4  คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจาณารูปเลมตนฉบับวิทยานิพนธ 
7.1.6.1   รายงานสถานภาพรายจายเงินงบประมาณประจําป 2554 (ตัวอยางเดือนมิถุนายน 2554 
 และพฤษภาคม 2555) 
7.1.6.2  ตัวอยางการจัดเวียนเอกสารทาง internet/intranet 
7.1.6.3  ขอกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทีส่งผลการปฏิบัติงานลาชา 
7.1.6.4  โครงสรางบริหารงานของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
7.1.6.5  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.6 รายงานผลการศึกษาผูรับทุนของคณะฯ  
 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 และพิจารณายุติการจายทุน 
7.1.6.6  ถายรูปสถานที่และแฟมเซน็ชือ่ รวมทั้งสําเนารายชื่อการลงเวลาของผูปฏิบัติงาน 
7.1.6.7  ตัวอยางใบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ของบุคลากรในคณะฯ และผูบรหิาร 
7.1.7.1  รายงานสรุปการประชุมประสานบริหารของคณะพลังงานสิง่แวดลอมและวัสดุ วันที ่14 มถิุนายน 2554 
7.1.7.2  รายงานสรุปการประชุมประสานบริหารของคณะพลังงานสิง่แวดลอมและวัสดุ วันที ่12 กรกฎาคม 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาคณะสูสถาบันแหงการเรียนรู 

7.2.1.1  คําสั่งคณะฯ เรือ่ง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM) (ใชเอกสารเดียวกับ 7.1.5.2) 
7.2.1.2  ภาพขาวคณะทํางานการจัดการความรูประชุมระดมสมอง 
7.2.1.3  เอกสารแสดงวิสัยทัศนแผนกลยุทธของคณะพลังงานโดยคณบดี   
7.2.1.4  เปาหมายและแผนการดําเนนิงาน KM ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 2554  
7.2.1.5  รายงานการประชุมประสานบริหารของคณะฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
7.2.2.1  ภาพขาวการจัดโครงการเสรมิความรูดานการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ  
 ประจําปการศึกษา 2554 
7.2.2.2  ภาพขาวจัดบรรยาย เรื่อง Diffuse Pollution and Management โดย Prof.Dr.Sung Ryong Ha  
 จากประเทศเกาหลี 
7.2.3.1  ภาพขาวจัดบรรยาย เรื่อง Software for Evaluating Energy Performance Envelop Building  
 Materials and Construction โดย Mr. BiPin Sha ผูเชี่ยวชาญจาก National Fenestration  
 Ration Council 
7.2.3.2  ภาพขาวคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุจัดบรรยายพิเศษ  ในหัวขอเรื่อง  Application of Digital  
 Technology in Industry for Energy Conservation โดย Assoc. Prof. Zhang Ruiyun  
 จากประเทศจีน 
7.2.3.3  ประกาศเชิญเขารวมรับฟงการบรรยายเรื่อง "Green Composites Research at the University  
 of Auckland " โดยDr.Krishnan Jayaraman และ "Influence of Molecular Properties on  
 Rheology and Processing" โดย Dr.-Ing.Joachim Kaschta   
7.2.3.4  รายงานการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณาจารย นักวิจัยและเจาหนาที่  
 ในหัวขอเรื่อง คลัสเตอรดานพลังงานและสิ่งแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยั่งยืน 
7.2.3.5  ภาพขาวตอนรับ Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power Engineering   
 JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
7.2.3.6  ขาวศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดรับเชญิเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ  
 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thai Journal Citaion Index" 
7.2.3.7  บันทึกขอความขอเชิญ ดร.นภฉัตร ธารลีาภ ใหคําปรึกษาการจัดระบบการทํางานของงานอาคารคณะฯ 
7.2.3.8  รายงานการประชุมงานอาคารคณะฯ วันที่ 23 เมษายน 2555 
7.2.4.1  ไฟลอิเล็กทรอนิกส การบรรยายเรื่อง Thai Citation Index 
7.2.4.2  ภาพหนา website ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ของ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ  
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
7.2.4.3  เอกสารขอแนะนําการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาของคณะฯ 
7.2.4.4  วิดีทัศน ของศิษยเกา บรรยายเรื่องบอกเลาประสบการณทํางานจากพี่ถึงนอง  
7.2.5.1  ภาพขาวการจัดประชุมวิชาการวารสารไทยของศูนย TCI 
7.2.5.2  แบบฟอรมใบสั่งงาน 
7.2.5.3  แบบฟอรมขอบัตรเขาอาคาร 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

7.4.1.1  เอกสารหนังสอืแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7.4.2.1  - รายงานการระบุ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555   
          - รายงานแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555   
 - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554 
7.4.5.1  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 6.1 

 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

8.1.1.1  แผนกลยุทธทางการเงินของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มจธ. 
8.1.1.2  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบบัที่ 10 (ป 2550 – 2554)  
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
8.1.1.3  แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  หนา 119-128 
8.1.2.1  สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 
8.1.2.2  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  
 ของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
8.1.3.1   สรุปการประชุมประสานบริหาร วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554  และวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 
8.1.3.2  สรุปงบประมาณรายจายแยกตามกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนงานผลิตบัณฑิต และ 
 แผนงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
8.1.3.3  รายงานการประชุมรับฟงนโยบายและรวมหาแนวทางในการพัฒนาคณะฯ   
 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
8.1.3.4   เอกสารการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
8.1.4.1  รายงานสถานภาพรายจายเงินงบประมาณประจําป 2554  
 ระหวางเดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
8.1.4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
 ครั้งที่ 5/2554  และครั้งที่ 7/2554 
8.1.5.1  บันทึกขอความเรื่อง ขอความรวมมือรายงานสถานภาพการจัดซื้อ/จาง ประจําปงบประมาณ 2554 
 ประจําเดือนมีนาคม   
8.1.5.2  แผน-ผลการจัดซื้อ/จัดจาง/เบิกจาย ปงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
8.1.5.3  เอกสารขออนุมัติปรับแผนงบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
8.1.5.4  ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (แบบ กค.15) ปงบประมาณ 2554 
8.1.6.1  โครงสรางของคณะพลังงานฯ 
8.1.6.2  เอกสารการรับงานของงานคลังฯ ที่มีขอผิดพลาดประจําป 2554 
8.1.6.3  สรุปขอผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายประจําป  2554  พรอมทั้งขอเสนอแนะ 
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8.1.6.4  โครงสรางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
8.1.6.5  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานวาดวยการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน  
 และการเบิกจายเงินกองทุน พ.ศ.2553 
8.1.7.1  รายงานการประชุมประสานบริหารวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1.1.1  คูมือการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รอบการประเมินป 2554 
9.1.1.2  คําสั่งคณะฯ แตงต้ัง (เพิ่มเติม) ผูบริหารคณะพลังงานฯ 
9.1.1.3 คําสั่งคณะฯ แตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ป 2554 
9.1.1.4  โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบปประเมิน ป 2554 และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
9.1.1.5  รายงานการประเมินตนเอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ รอบปประเมิน 2554 
9.1.2.1  เอกสารการนําเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2554  
 (ผลงาน 12 เดือน:ต.ค.53-ก.ย.54) คณะพลังงานฯ มจธ.  
9.1.2.2  รายงานการประชุมประสาน บริหารคณะ, E-mail การแจงการดําเนินงาน 
 การติดตามการดําเนินงาน, รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
9.1.2.3  เอกสารการเขารวมโครงการ Train the Trainer  
9.1.2.4  เอกสารแสดงการเสนอผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุมประกันคุณภาพ 
9.1.3.1  รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 3/54 วาระที่ 4.5  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ป 2553 และหนังสือแจงอัตลักษณของคณะฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
9.1.3.2  โครงการสัมมนาเขียนรายงานประเมินตนเองของคณะฯ ในรอบปประเมิน 2553 
9.1.3.3  รายงานประชุมคณะฯ ครั้งที่ 4/2554: วาระตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1.4.1  กําหนดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษารอบปประเมิน 2554 ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
9.1.4.2  อีเมลการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพ  
9.1.4.3 การประชุมจัดทํารายงานSAR และรายงานการประเมินตนเอง รอบปการประเมิน 2554 
9.1.4.4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําป 2554 
9.1.4.5  เอกสารเสนอวาระรายงานผลการประเมินตนเองตอกรรมการประจําคณะ และบันทึกสงรายงาน 
 ประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัยฯ 
9.1.5.1  แบบสอบถามในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 
9.1.5.2  หลักสูตรปรับปรุง 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
9.1.5.3  บันทึกขอความจากสภาวิชาการถึงสภามหาวิทยาลัย  
 เรื่องการแจงอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
9.1.5.4  แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ 
9.1.6.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการของคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
9.1.6.2  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ (Intra Portal) ระบบ Axapta, ระบบ KISS, ระบบ CHE QA  
 Online และเว็บไซดงานประกันคุณภาพ มจธ. 
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9.1.7.1  ตัวอยางผลการประเมินการสอนของอาจารย และการใหบริการทางการศึกษา โดยนักศึกษา 
9.1.7.2 วาระระดมสมอง ในการประชุมคณะกรรมการคณะรวมกับกรรมการคณะ 
 ที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
9.1.7.3 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาคณะพลังงาน 
 และความตองการของผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปดสอนของคณะฯ 
9.1.7.4 แบบสํารวจความพึงพอใจ ของผูใชบริการวิชาการดานการทดสอบ การวิเคราะห การสอบเทียบและผลประเมิน 
9.1.7.5  แบบประเมินผูใชบริการวิชาการดานการอบรม/ประชุม 
9.1.8.1 บันทึกเชญิเขารวมกิจกรรมเครือขายประกันคุณภาพกับคณะทรัพยากรชีวภาพและรูปประกอบ 
9.1.8.2  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของหนวยงานระดับคณะ 
9.1.9.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพลังงาน: ระบุแนวปฏิบัติที่ดี 
9.1.9.2 โครงการประเมินความสามารถทางการวิจัยของประเทศ ซึ่งรวมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ 
9.1.9.3  โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ลานนา 
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ตารางสรุป/รายละเอียดตวับงชี้ สมศ. ที่ 3 - 7 



รายงานภาพรวมระดับคณะตัวบงชี้ที่ 3

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

จํานวน
ถวงน้ําหนัก

จํานวน
ถวง

จํานวน
ถวงน้ําหนัก

จํานวน จํานว

25 12.50

จํานวน
บทความวิจัย

(1) มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0

0.00

(2) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
 ที่ไดรับการยอมรับในสาขา

0 0.00 0 0.00

0.00

(4) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(3) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding)

0

0 0.00

(5) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 3

0.00

(6) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับในสาขา  0 0.00 0 0.00

3.00

ผลรวม 0 0.00 0 0.00 28 15.50

(7) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
เชน ISI หรือ Scopus

0

0.00 0 0.00

จํานวนผูเสร็จการศึกษา / รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 46

0.00 0 0.00 0

33.70

งานหรือกิจกรรม

(1) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0.00 0
0.00

(3) งานสรางสรรคี่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(2) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

0 0.00
(4) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0

0.00
(5) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0.00 0 0.00

0.00

จํานวนผูเสร็จการศึกษา / รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 46 0.00

ผลรวม 0

เทียบบัญญัติไตรยางศ รอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 (0.00+0.00+15.50+0.00+0.00+0.00) x 100

= 33.70 33.70 x 5 = 6.74=
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 0+0+46 25



โชติพัฒน เกียรติพัฒนวดี NC

จุฑามาส บํารุงกุล NC

พจนปรีชา เกษมวนานิมิต NC

รัชนี ฉินกมลทอง NC

กรกฎ ชูเจริญ NC

จิระวดี สุทธารัตน NC

อัจฉรา พิเลิศ NC

6 The Study of Methanol 
Recovery from Glycerin for 
Biodiesel Production from 
Wasted Cooking Oil

Sripatum University 
Conference 2011

21 ตุลาคม 2554 0.500

7 Production of Biogas from 
Elephant Waste Mixed with 
Rice and Waste Water 
from the Production of 

5th UBRC Conference 
Proceeding

4 สิงหาคม 2554 0.500

4 Effect of Uv Aging on 
Antibacterial Performance 
of Polyethylene and 
Polyvinyl Chloride Doped 
with Silver Colloid

2nd Nation Acadamic 
Congress of Ragabhat 
University(NACRU ll),

14 มกราคม 2554 0.500

5 Effect of Feed Current 
Characteristic on 
Efficiencies of Electrolysis 

The 8th KU-KPS Conference 9 ธันวาคม 2554 0.500

2 Effect of Tungsten Carbide 
on Electrical Conductivity 
of Copper for Electrical 
Contact Materials

49th Kasetsart University 
Annual Conference

1 กุมภาพันธ 2554 0.500

3 Effect of Pla-G-Mtps Graft 
Copolymer on Morphology 
and Properties of  Poly 
(Lactic Acid) / 
Thermoplastic Starch 

2nd Polymer Conference of 
Thailand (PCT-2)

20 ตุลาคม 2554 0.500

ระดับการ
ตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

1 Biodiesel Production from 
Waetewater in Steam 
Stabilizer Process of Crude 
Plam Oil Factory

12th Khon Kaen University 
2011 Graduated Research 
Conference

28 มกราคม 2554 0.500

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 3 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ



ระดับการ
ตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 3 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

นริศตา นอยฉ่ํา NC

นัตตุลา วงศตะ NC

นันทิยา ศิลาคุปต NC

ปยะภรณ นิลทุย NC

ศิริชัย กานกิ่ง NC

อัฐพงษ กิตติ์ชัยวัชร NC

เชษฐภรณ แกวกนกศิลป NC

เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ NC

14 Rheological Properties of 
Ldpe During the Co-
Extrusion Process

National proceeding TU sci 
2011

30 มิถุนายน 2554 0.500

15 A Study on Structure- The 2nd Polymer Conference 20 ตุลาคม 2554 0.500

12 Influence of Bagasse Ash 
Source and Silica Content 
in Bagasse Ash on Cure 
and Mechanical Properties 
of Natural Rubber 

49th Kasetsart University 
Annual Conference

1 กุมภาพันธ 2554 0.500

13 Anti-Microbial Effciency for 
Linear Low-Density 
Polyethylene Doped with 

49th Kasetsart University 
Annual Conference

1 กุมภาพันธ 2554 0.500

10 Wear Resistance of 
Poly(Ether-
Etherketone)/Polytetrafluor
oethylene Composite 

The 2nd Polymer Conference 
of Thailand (PCT-2)

20 ตุลาคม 2554 0.500

11 Dynamic Mechanical 
Thermal Properties and 
Elastic Recovery of Silica 
Fillers Compound in Nbr

2nd Nation Acadamic 
Congress of Ragabhat 
University(NACRU ll)

14 มกราคม 2554 0.500

8 Effect of Fly Ash on Wear 
Resistance of Poly(Ether-
Etner-Ketone)Composites

National proceeding TU sci 
2011

30 มิถุนายน 2554 0.500

9 Effects of Blending Time 
and Tremperature on the 
Properties and 
Compatibilities of 
Poly(Lactic Acid)/Maleated 
Thermoplastic Starch 

National proceeding TU sci 
2011

30 มิถุนายน 2554 0.500



ระดับการ
ตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 3 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

โสมธิดา ลิขิตเลิศ NC

อภิรัฐ โกสิตานนท NC

กฤตยา เฟองวรวงศ NC

ฐิติวัชร พันธุวงษ NC

จีรภัทร บุรพกุศลศรี NC

ณัฐวุฒิ เสร็จกิจ NC

20 Biodiesel Produnction from 
Jatropha Oil by 
Supercritical Alcohol

7 th Naresuan Research 
Conference

29 กรกฎาคม 2554 0.500

21 Potential and Technology 
Assessment for Liquid Fuel 
Production from Biomass 

The 22nd National Graduate 
Research Conference

6 ตุลาคม 2554 0.500

18 Sustainability Analysis of 
Water Management in 
Bangkok Metropolis

National Symposium on 
Natural Science and Social 
Management

16 กันยายน 2554 0.500

19 Use of Harkins’ Water 
Quality Index for Water 
Quality Management of 
Canals in Bangkok 
Metropolis

National Symposium on 
Natural Science and Social 
Management

16 กันยายน 2554 0.500

16 Effect of Molecular 
Structure of Polyethylene 
Incorporated with Peroxide 
Activator on Mechanical 
and Physical Properties, 
and Cooling Behavior

National proceeding TU sci 
2011

30 มิถุนายน 2554 0.500

17 The Effect of Casting 
Temperature and Rotation 
Speed on Fluidity and 
Microstructure in Zinc Alloy 
Spin Casting Process

IE Network Conference 2011 20 ตุลาคม 2554 0.500

Properties Relationship 
Nanocomposite Based on 
Poly(Butylenesuccinate)-
Thermoplastic Starch Blend

of Thailand (PCT-2)



ระดับการ
ตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 3 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ธนวรรธน อารียสันติชัย NC

นลินี เอนกแสน NC

สุชาติ ธนสุขประเสริฐ NC

พิศาล บุญเอี่ยมศรี NC

นภัส ปทมสัตยาสนธิ ISI

นภาลัย คงวาสน ISI

เวชยันต ปองนพ ISI28 Effects of Incorporating 
Technique and Silver 
Colloid Content on 
Antibacterial Performance 
for Thermoplastic Films

Journal of Applied polymer 
Science

1 ธันวาคม 2554 1.000

26 Effects of Uv Weathering 
and a Ceo2-Based Coating 
Layer on the Mechanical 
and Structural Changes of 
Wood/Pvc Composites

Journal of Vinyl and Additive 
Technology

1 พฤษภาคม 2554 1.000

27 Fly Ash Particles and 
Precipitated Silica as Fillers 
in Nr/Cr Vulcanizates 
under Thermal and 
Thermal-Oil Ageing

International Journal of 
Electrochemistry

1 มิถุนายน 2554 1.000

24 Paddy Drying with 
Impinging Stream Dryer

8 th Kasetsart University 
Kamphaeng Saen Campus 
Conference, Dec 8-9

8 ธันวาคม 2554 0.500

25 Effect of Vulcanization 
System on Antibacterial 
Agent

49th Kasetsart University 
Annual Conference

14 กุมภาพันธ 2554 0.500

22 Dye Treatment Using 
Composite Film of Titania 
and Mesoprous Silica

7 th Naresuan Research 
Conference

29 มิถุนายน 2554 0.500

23 Greenhouse Gas Emission 
from Constriction Materials 
and Process for Residential 
Building in Thailand

The 2nd National Carbon 
Neutral Conference

18 สิงหาคม 2554 0.500

in Thailand



ระดับการ
ตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 3 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพเผยแพร
 - อยางใดอยางหนึ่ง                        มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
 - NC (การประชุมวิชาการระดับชาติ)        มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
 - IC (การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)    มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding)
 - TCI                                    มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 
 - สมศ ระดับชาติ                            มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
 - Q3/Q4                                มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ             
                            Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
 - สมศ ระดับนานาชาติ                    มีการติพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
 - Q1/Q2                                มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ             
                            Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
 - ISI                                    มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ Scopus



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0+0+11 50

เทียบบัญญัติไตรยางศ รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 (0.00+0.00+19.25) x 100

= 175.00 175.00 x 5 = 17.50=
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

19.25

จํานวนผูเสร็จการศึกษา / รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 11 175.00

ผลรวม 0 0.00 0 0.00 28

(8) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 0 0.00 0 16 16.00

(7) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ

0 0.00 0 0 0.00

(6) มีการติพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 0 0.00 0 0 0.00

(5) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ

0 0.00 0 0 0.00

(4) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 0 0.00 0 1 0.50

(3) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 0 0.00 0 1 0.25

0.00

(2) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0 0.00 0 10 2.50

จํานวน
บทความวิจัย

(1) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0 0.00 0 0

รายงานภาพรวมระดับคณะตัวบงชี้ที่ 4

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ภาพรวมคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

จํานวน
ถวงน้ําหนัก

จํานวน
ถวง

จํานวน
ถวง

จํานว จํานวน



กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล IC

Jirasak Tharajak IC

ศันสนีย แสนศิริพันธ IC

อรวรรณ ริ้วทอง IC

วัฒนสิทธิ โสตถิโสภา IC

จิตติพันธุ สกุลสุรเอกพงศ IC

จิตติพันธุ สกุลสุรเอกพงศ IC

กุลนิดา เทพทิม IC

รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 4 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

1 Thermal Stabilizations of 
Pvc and Wood/Pvc 
Composites under Thermal 
Ageing by Metal Stearate 
and Organotin

Processing and Fabrication 
of Advanced Materials XIX

14 มกราคม 2554 0.250

2 Effect of H-Bn Content on 
Tribological Behavior of 
Peek Composite Coating

International Conference on 
Materials Processing 
Technology

7 สิงหาคม 2554 0.250

3 Generalized Correlations 
between Microstructural 
and Physical Changes of 
Food Undergoing Different 
Drying Methods

7th Asia-Pacific Drying 
Conference

18 กันยายน 2554 0.250

4 Effect of Puffing 
Temperature and Puffing 
Time on Quality 
Characteristic of Puffed 

7th Asia-Pacific Drying 
Conference

18 กันยายน 2554 0.250

5 Corrosion Behavior of 
Cerium-Based 
Conversation Coating on 
Electrogalvanized Steel

International Conference on 
Materials Processing 
Technology

2 มิถุนายน 2554 0.250

6 Potential Studies of Palm 
Oil for Biodiesel in Thailand

Proceedings World Academy 
of Science, Engineering and 
Technology

1 มีนาคม 2554 0.250

7 Potential Studies of 
Rubber Seeds for Biodiesel 
in Thailand

Proceedings World Academy 
of Science, Engineering and 
Technology

1 มีนาคม 2554 0.250

8 Mechanical Properties and 
Antimicrobial Performance 

International Conference on 
Materials Processing 

2 มิถุนายน 2554 0.250



รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 4 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

หฤษฎ คลองดี IC

วัชรินทร สิทธิเจริญ IC

รุงโรจน ปยะภานุวัตน TCI

สุรพิชญ ทับเที่ยง สมศ ระดับชาติ

วรกมล บุณยโยธิน ISI

นฤบดี ศรีสังข ISI

อรวรรณ ริ้วทอง ISI

Evaluations for Silicone 
Rubber Compounds

Technology

9 Utilization of Organic 
Compost from Waste of a 
Solar Ethanol Plant Having 
Cassava as Raw Material

10th Conference on Energy, 
Heat and Mass Transfer in 
Thermal Equipments

10 มีนาคม 2554 0.250

10 Radial Velocity Profiles and 
Melt Strength of Ldpe Melt 
under Elongational Flow in 
Circular Die

Processing and Fabrication 
of advanced Materials - XIX 
(PFAM XIX)

14 มกราคม 2554 0.250

11 Utilization of Lime Mud 
from Pulping Process to 
Replace Sand for the 
Production of Concrete 
with Aluminum Dust

Thai Environmental 
Engineering Journal

1 พฤษภาคม 2554 0.250

12 Effects of Osmotic 
Treatment and Puffing 
Conditions on Drying 
Times and Physical 
Properties of Banana Slices

Agricultural Science Journal 1 กันยายน 2554 0.500

13 Ventilation Control 
Approach for Acceptable 
Indoor Air Quality and 
Enhancing Energy Saving 

International Journal of 
Ventilation

1 มีนาคม 2554 1.000

14 Germinated Brown Rice 
Drying by Hot Air 
Fluidization Technique

Drying Technology 1 มกราคม 2554 1.000

15 Effects of Cooking, Drying 
and Pretreatment Methods 
on Texture and Starch 

journal of food engineering 1 เมษายน 2554 1.000



รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 4 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล ISI

กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล ISI

อนันตศักดิ์ ศักดิ์อํานวย ISI

ประพนธ อูศิริจันทร ISI

ภูมิใจ สอาดโฉม ISI

ภูมิใจ สอาดโฉม ISI

วัลลภ หาญณรงคชัย ISI

Digestibility of Instant Rice
16 Stabilizations of Molecular 

Stuctures and Meechanical 
Properties of Pvc and 
Wood/Pvc Composites by 
Tinuvin and Tio2 Stabilizers

Polymer Engineering and 
Science

1 กรกฎาคม 2554 1.000

17 Structural and Thermal 
Stabilizations of Pvc and 
Wood/Pvc Composites by 
Metal Stearates and 
Organotin

Bioresources 1 สิงหาคม 2554 1.000

18 Experimental Model of a 
Steamed Mushroom Stove 
System Using Biomass

European Journal of 
Scientific Research

1 กันยายน 2554 1.000

19 The Photovoltaic Boat for 
Eco-Tourism Development 
in Koh Rattanakosin

International Journal 
Environment and Sustainable 
Development

1 สิงหาคม 2554 1.000

20 Drying Kinetics Using 
Superheated Steam and 
Quality Attributed of Dried 
Pork Slices for Different 
Thickness, Seasoning and 
Fibers Distribution

Journal of food engineering 1 พฤษภาคม 2554 1.000

21 Mathematical Model of 
Pork Slice Drying Using 
Superheated Steam

Journal of food engineering 1 มิถุนายน 2554 1.000

22 Mechanical Strengths of 
Molten and Solidified 
Lldpe/Ldpe Blends and 
Wood/Ldpe Composites 

Journal of Vinyl and Additive 
Technology

1 กันยายน 2554 1.000



รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 4 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

วัลลภ หาญณรงคชัย ISI

นพพร พัชรประกิติ ISI

พงษศักดิ์ แจงคํา ISI

ขวัญชัย จอยเจริญ ISI

ยิ่งรักษ อรรถเวชกุล ISI

ชานุ     โพพิทักษ ISI

under Tensile Deformation
23 Effects of Roller Speed, 

Die Temperature, 
Volumetric Flow Rate, and 
Multiple Extrusions on 
Mechanical Strength of 
Molten and Solidified Ldpe 
under Tensile Deformation

Journal of Macromolecular 
Science, Part B

1 พฤษภาคม 2554 1.000

24 Modeling of Inverter of 
Photovoltaic System in 
Transient Condition Using 
Nonlinear System 
Identification

Australian Journal of Basic 
and Applied Sciences

1 เมษายน 2554 1.000

25 Continuously Cast Ductile 
Iron: Processing, 
Structures, and Properties

Journal of Materials 
Processing Technology

1 สิงหาคม 2554 1.000

26 Comparative Evaluation of 
Performance and Energy 
Consumption of Hot Air 
and Superheated Steam 
Impinging Stream Dryers 
for High-Moisture 
Particulate Materials

Applied Thermal Engineering 1 มิถุนายน 2554 1.000

27 A Novel Method for Saving 
Energy of Hvac Using 
Autonomous Variable Air 
Velocity Based on Thermal 
Comfort

IEEJ Transactions on 
Industry Applications

11 มกราคม 2554 1.000

28 Effect of Silver 
Nanoparticle Size on 

International Journal of 
Photoenergy

1 เมษายน 2554 1.000



รายงานภาพรวมระดับคณะ ตัวบงชี้ที่ 4 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณบดี

ลําดับ ชื่อผลงาน  เจาของผลงาน  หลักสูตร/สาขาวิชา แหลงตีพิมพเผยแพร ฉบับ / วันเดือนปที่
ตีพิมพ

ระดับการตีพิมพ
เผยแพร

คา
น้ําหนัก

Efficiency Enhancement of 
Dye-Senitized Solar Cells

ระดับการตีพิมพเผยแพร
 - อยางใดอยางหนึ่ง                        มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
 - NC (การประชุมวิชาการระดับชาติ)        มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
 - IC (การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)    มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding)
 - TCI                                    มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 
 - สมศ ระดับชาติ                            มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
 - Q3/Q4                                มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ                
                         Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
 - สมศ ระดับนานาชาติ                    มีการติพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
 - Q1/Q2                                มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ                
                         Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
 - ISI                                    มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ Scopus



คณะ : คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
ภาควิชา : -
โครงการ : ปกติ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) 
ป 2554 39

จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรจําแนกตามประเภทการตีพิมพหรือเผยแพรบทควาคาถวงน้ําหนัก จํานวน จํานวน (ถวงน้ําหนัก)
(1) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25 14 3.50
(2) มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25 21 5.25
(3) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 0.25 1 0.25
(4) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 0.50 13 6.50

0.75 0 0.00
(6) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 0.75 0 0.00

1.00 0 0.00
(8) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 1.00 32 32.00

ผลรวมถวงน้ําหนกั 47.50
รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 121.79

จํานวนงานหรือกิจกรรมที่ไดรับการเผยแพรจําแนกตามประเภทงานหรือกิจกรรมที่เผยแพร คาถวงน้ําหนัก จํานวน จํานวน (ถวงน้ําหนัก)
(1) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.125 0 0.00
(2) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับจังหวัด 0.125 0 0.00
(3) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 0 0.00
(4) งานสรางสรรคี่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.50 0 0.00
(5) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0.00
(6) งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 0 0.00

ผลรวมถวงน้ําหนัก 0.00
รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 0.00

คาถวงน้ําหนัก จํานวน จํานวน (ถวงน้ําหนัก)
0.125 0 0.00
0.25 36 9.00
0.50 13 6.50
0.75 0 0.00
1.00 32 32.00

ผลรวมถวงน้ําหนัก 47.50
รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 121.79

ป พ.ศ. 2554

มจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแ

ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 2554

(5) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดย
้ ่ ่

วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ

ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร



คณะ : 
ภาควิชา : 
โครงการ : 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) 
ป 2554 39

วิจัย สรางสรรค รวม
13 0 13
1 0 1

14 0
36.00 0.00

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

รวม
รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
-
ปกติ

ป พ.ศ. 2552
ผลรวมจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน



คณะ : 
ภาควิชา : 
โครงการ : 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) 
ป 2554 39

คาถวงน้ําหนัก จํานวน จํานวน (ถวงน้ําหนัก)
(1) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 0.25 1 0.25
(2) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0.50 0 0.00
(3) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหน 0.75 3 2.25
(4) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑก 1.00 0 0.00
(5) ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงท 1.00 1 1.00

ผลรวมถวงน้ําหนัก 3.50
รอยละของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร 8.97

ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
-
ปกติ

ป พ.ศ. 2554
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ



คณะ : คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ หมายเหตุ : 

ภาควิชา : - ระดับคุณภาพผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง ใหใสเปนตัวเลขตามลําดับตอไปนี้

โครงการ : ปกติ (1) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(2) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
(3) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
(4) ตํารา

ื(5) ตํารา
ระดับของ

(1) ระดับชาติ
(2) ระดับนานาชาติ

ลําดับ รหัสบุคลากร ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ ปที่ผลงาน ปที่ ระดับ ชื่อหนวยงาน / วารสาร / ระดับของ หมายเหตุ
ชื่อ สกุล วัน เดือน ป

1
รศ.ดร. ศิริชัย เทพา  Effect of Concentrator System on 

Disinfection of Soli-Borne Pathogens and 
Tomato Seeding Growth

2554 15 2 54 5 Solar Power: ISBN 978-953-
51-0014-0

2

2
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน หนังสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อการเรียนรู: 

กรณีศึกษามาตรการอนุรักษพลังงาน
2554 16 2 55 3 สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน
1

3
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน หนงัสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อการเรียนรู: 

กรณีศึกษามาตรการอนุรักษพลังงาน
2554 16 2 55 3 สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน
1

4
ผศ.ดร.สิริลักษณ เจียรากร หลักเกณฑแนะนําคุณภาพอากาศในอาคาร

สาธารณะ
2554 7 10 54 3 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1

5
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ TCI กับการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของ

ไทย
2554 54 1 ประชาคมวิจัย สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย
1

ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ



6
Created On - 28 มิ.ย. 2555
-เฉพาะท่ีบันทึกภาพรวมสถาบัน- OrgID 0

OrgID EduYear UnivI FacI CdsI CdsName CdsValue
0 2554 01400 0 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 12
0 2554 01400 0 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก -
0 2554 01400 0 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข -

0 2554 01400 0 7
- -(สกอ.) ระดับปรญิญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ 
แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 6

0 2554 01400 0 8
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปรญิญาโท แผน ก ท่ีมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก -

0 2554 01400 0 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 587
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปรญิญาเอก ท่ีมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 6

0 2554 01400 0 25
(สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง
ท้ังหมด -

0 2554 01400 0 26
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอก
สถานท่ีต้ัง -

0 2554 01400 0 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -

้0 2554 01400 0 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 33

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอก
สถานท่ีต้ัง  และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ -

0 2554 01400 0 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 40
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF -

0 2554 01400 0 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 47

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน -

0 2554 01400 0 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -0 2554 01400 0 53 - -(สกอ.) ระดบปรญญาเอก -
0 2554 01400 0 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด -
0 2554 01400 0 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -



0 2554 01400 0 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 18
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด -

0 2554 01400 0 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 61

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติ
ตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน -

0 2554 01400 0 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 54

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป)

12

0 2554 01400 0 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 6
0 2554 01400 0 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 6

0 2554 01400 0 695

- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้

0 2554 01400 0 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -
0 2554 01400 0 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -
0 2554 01400 0 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  -
0 2554 01400 0 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 6
0 2554 01400 0 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -
0 2554 01400 0 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 6

0 2554 01400 0 68

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร -

0 2554 01400 0 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 75
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา -

0 2554 01400 0 76
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
อนุปริญญา -0 2554 01400 0 76 อนุปรญญา

0 2554 01400 0 77
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาตรี -



0 2554 01400 0 78
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ป.บัณฑิต -

0 2554 01400 0 79
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาโท 296

0 2554 01400 0 80
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาโท  (แผน ก)

0 2554 01400 0 81
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข)

0 2554 01400 0 82
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ป.บัณฑิตขั้นสูง -

0 2554 01400 0 83
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาเอก 137

0 2554 01400 0 102
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 37

0 2554 01400 0 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 37
0 2554 01400 0 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0

0 2554 01400 0 598

(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเทา 

 -

0 2554 01400 0 599

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

 -

0 2554 01400 0 600

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

3

0 2554 01400 0 601

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา

34
0 2554 01400 0 601 เทยบเทา

0 2554 01400 0 597

(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญา
เอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

0 2554 01400 0 107
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหนงอาจารย 37

0 2554 01400 0 108
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

0 2554 01400 0 109
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1

0 2554 01400 0 110
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 8

0 2554 01400 0 111
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 13

0 2554 01400 0 112
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

0 2554 01400 0 113
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1

0 2554 01400 0 114
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 12

0 2554 01400 0 115
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 11

0 2554 01400 0 116
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  -

0 2554 01400 0 117
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1

0 2554 01400 0 118
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 10

0 2554 01400 0 119
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 4

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
0 2554 01400 0 120

- -(สกอ.) จานวนอาจารยประจาตาแหนง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  -

0 2554 01400 0 121
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  -



0 2554 01400 0 122
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 4

0 2554 01400 0 595
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการของปท่ีผานมา 39.47

0 2554 01400 0 123
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
รวมทุกหลักสูตร

0 2554 01400 0 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0 2554 01400 0 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0 2554 01400 0 130
(สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการให
นักศึกษา 26

0 2554 01400 0 131

(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device 
ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi 
กับสถาบัน -

0 2554 01400 0 132

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) -

0 2554 01400 0 133

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดาน
กายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) -
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียน

0 2554 01400 0 134

อานวยความสะดวกทจาเปนอนๆ อาท งานทะเบยน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) -

0 2554 01400 0 135

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) -

0 2554 01400 0 136

(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุก
หลักสูตร -

0 2554 01400 0 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -
0 2554 01400 0 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -
0 2554 01400 0 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -
0 2554 01400 0 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -
0 2554 01400 0 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
0 2554 01400 0 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -

0 2554 01400 0 84
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ี
จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) -

0 2554 01400 0 85
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบ
สํารวจเรื่องการมีงานทํา -

0 2554 01400 0 86

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ) -

0 2554 01400 0 87
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ -0 2554 01400 0 87 อาชพอสระ -

0 2554 01400 0 88
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี
งานทํากอนเขาศึกษา -



0 2554 01400 0 681
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการ
ของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว -

0 2554 01400 0 89
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา -

0 2554 01400 0 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท -
0 2554 01400 0 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร -

0 2554 01400 0 90

(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) -

0 2554 01400 0 669
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ี
จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -

0 2554 01400 0 670
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาโททั้งหมด (ท่ี
จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -

0 2554 01400 0 671
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ี
จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -

0 2554 01400 0 93

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ -

0 2554 01400 0 94

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 95

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 96

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ -
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม

0 2554 01400 0 97

(สม ) ล ร ร เมนโ t a ใน ลุม
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 98

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 99

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ -

0 2554 01400 0 100

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 101

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 691
(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF -

0 2554 01400 0 692
(REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ท้ังหมด -

0 2554 01400 0 602

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 165

(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเปนผลจาก
วิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย] -

0 2554 01400 0 672
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง -
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงาน

0 2554 01400 0 166

 (สมศ.) จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) -



0 2554 01400 0 167

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ -

0 2554 01400 0 170
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ -

0 2554 01400 0 175

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลป
นิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) -

0 2554 01400 0 176
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด -

0 2554 01400 0 177
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -

0 2554 01400 0 178
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -

0 2554 01400 0 179
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -

0 2554 01400 0 180
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ -

0 2554 01400 0 91
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 46

0 2554 01400 0 181

(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)

28

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน

่ ้
0 2554 01400 0 183

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 184

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 185

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 186

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า
กับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 588
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) -

0 2554 01400 0 589
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด -

0 2554 01400 0 590
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -

0 2554 01400 0 591
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -

0 2554 01400 0 592
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -

0 2554 01400 0 593
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ -
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

0 2554 01400 0 92
( ) ู ญญ
ท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) -



0 2554 01400 0 684

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

5

0 2554 01400 0 685

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.41

0 2554 01400 0 686

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.25

0 2554 01400 0 146

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค -

0 2554 01400 0 147
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย -

0 2554 01400 0 164
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการ
ย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร -

0 2554 01400 0 148
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 4068480

0 2554 01400 0 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 151
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 152
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 368295828

0 2554 01400 0 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 155
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -0 2554 01400 0 155 สงคมศาสตร -

0 2554 01400 0 156
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม
นับรวมผูลาศึกษาตอ) 37

0 2554 01400 0 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 159
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 160
(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 2

0 2554 01400 0 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 163
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ -

0 2554 01400 0 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 615
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ -

0 2554 01400 0 617
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  -

0 2554 01400 0 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -

0 2554 01400 0 619
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 193

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -0 2554 01400 0 193 น จะตองไมซากบทนบในคานาหนกอนๆ) -

0 2554 01400 0 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -



0 2554 01400 0 628
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 194

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 631
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 195

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 634
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 200

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า
กับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -

0 2554 01400 0 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 649
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร0 2554 01400 0 649 สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 202

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) -

0 2554 01400 0 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 655
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 203

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา) -

0 2554 01400 0 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 658
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 204

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) -

0 2554 01400 0 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 661
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 205

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา) -

0 2554 01400 0 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 664
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -
(ส ศ ) ํ ส  ส  ี่ไ  ั 

0 2554 01400 0 206

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคทีไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา) -



0 2554 01400 0 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
0 2554 01400 0 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -

0 2554 01400 0 667
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร -

0 2554 01400 0 207
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน 14

0 2554 01400 0 208
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน -

0 2554 01400 0 209
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 4

0 2554 01400 0 210
- -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 1

0 2554 01400 0 211
- -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ -

0 2554 01400 0 212

- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
(ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

3

0 2554 01400 0 213

- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือทีใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ 
ของชิ้นงาน)

1

0 2554 01400 0 214
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ -

0 2554 01400 0 215
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน -
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี

0 2554 01400 0 216
(สมศ.) จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ท
นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย -

0 2554 01400 0 594

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการ
วิจัย -

0 2554 01400 0 693

(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ -

0 2554 01400 0 585
(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 586
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดย
คณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 694

(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 579
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ -

0 2554 01400 0 580

(สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 581
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ -

0 2554 01400 0 582

(สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 583
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ -

0 2554 01400 0 584

(สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕) -
(สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน

0 2554 01400 0 688
(สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนทไดจากการประเมน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ -

0 2554 01400 0 689
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด -



0 2554 01400 0 668
(สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 690

(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม ๕) -

0 2554 01400 0 222
(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศ
ท้ังหมด -

0 2554 01400 0 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี -
0 2554 01400 0 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร -
0 2554 01400 0 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง -
0 2554 01400 0 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญี่ปุน -
0 2554 01400 0 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ -
0 2554 01400 0 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา -
0 2554 01400 0 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน -
0 2554 01400 0 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู -
0 2554 01400 0 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย -
0 2554 01400 0 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว -
0 2554 01400 0 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม -
0 2554 01400 0 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ -

0 2554 01400 0 236
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษา
อินโดนีเซีย -

0 2554 01400 0 237
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตาม
กฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ -
(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศที่
กําหนดท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ

0 2554 01400 0 238
กาหนดทงหมด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ
60 ของคะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 239

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 240

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) -

0 2554 01400 0 241

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 242

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 243

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 245

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ี
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 246

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ี
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) -
- -(กพร ) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ

0 2554 01400 0 247

- -(กพร.) จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -



0 2554 01400 0 248

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 249

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด 
(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) -

0 2554 01400 0 250

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ี
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 251

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 252

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 253

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมาย
ท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนใน
ระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -

0 2554 01400 0 608
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย -
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 

0 2554 01400 0 609 จริยธรรมและความเปนไทย -

0 2554 01400 0 610

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด -


