


 
 
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

างรายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556)  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                        ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 

 

 

อัตลักษณ์ (Identity) คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม      
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บทสรุปผูบ้รหิาร 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเลือกกลุ่มเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และในปีการศึกษา 2553  สกอ. ได้มีการปรับรายละเอียดตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินจากเดิมคะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input 
process และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพื่อให้ครอบคลุม input process และ output/outcome 
นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ โดยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่าง
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ ดังนี้  

1. องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 
2. องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
3. องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 
4. องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
5. องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
6. องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 
7. องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
8. องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 
9. องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 
10. องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 
11. องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 

 มหาวิทยาลัยได้ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และระดับ
ผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 สรุปได้ดังนี้   
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ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  
1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดด๎ังนี้ 

1) ตัวบํงชี้เฉพาะของ สกอ. ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.60% (บรรลุเปูาหมาย 20 ตัวบํงชี้ จาก 23 ตัวบํงชี้)  

2) ตัวบํงชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกับตัวบํงชี้ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพ
ระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 91.40% (บรรลุเปูาหมาย 36 
ตัวบํงชี้ จาก 47 ตัวบํงชี้) 

3) ตัวบํงชี้ของ สกอ. รวมกับ สมศ. ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 
4.80 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.00% (บรรลุเปูาหมาย 31 ตัวบํงชี้ จาก 37 ตัวบํงชี้)  

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบํงชี้ทั้งหมด 50 ตัวบํงชี้ (ไมํรวมตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 15) พบวํามีตัวบํงชี้ที่มีผล
การประเมินอยูํในระดับดีและดีมาก (ได ๎4 และ 5 คะแนน) หรือเป็นจุดเดํน จ านวน 46 ตัวบํงชี้  

 
1)  ตัวบํงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
2)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  16.1 ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

3)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

4)  ตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
5)  ตัวบํงชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
6)  ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7)  ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
8)  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
9)  ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
10)  ตัวบํงชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับ

นักศึกษา 
11)  ตัวบํงชี้ 2.11*  คะแนนเฉลี่ยสะสมตํอปีของนักศึกษา 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
12)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
13)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพรํ 
14)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพรํ 
15)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
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16)  ตัวบํงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
17)  ตัวบํงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
18)  ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
19)  ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
20)  ตัวบํงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
21)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ   
22)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
23)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ 
24)  ตัวบํงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
25)  ตัวบํงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
26)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
27)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
28)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้น าและ/หรือแก๎ปัญหาสังคมในด๎านตําง ๆ ของสถาบัน 

  18.1 ผลการชี้น าปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
  18.2 ผลการชี้น าปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

29)  ตัวบํงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
30)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
31)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
32)  ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎น าของสภามหาวิทยาลัยและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 
33)  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎  
34)  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
35)  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
36)  ตัวบํงชี้ 7.5* ความพึงพอใจของผู๎รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ 

37)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
38)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 
39)  ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
40)  ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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41)  ตัวบํงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
42)  ตัวบํงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู๎เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู๎ เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)   
43)  ตัวบํงชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม

เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
44)  ตัวบํงชี้ 11.2* ร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่มีสํวนรํวมในการปรับแปลง ถํายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตํออาจารย์ประจ า 
45)  ตัวบํงชี้ 11.3*  ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตํออาจารย์ประจ า 
46)  ตัวบํงชี้ 11.4* ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 
   

ตัวบํงชี้ที่มีผลการประเมินอยูํในระดับควรปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน (ได๎ 2 คะแนน) หรือเป็นจุดอํอน 
จ านวน 3 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  
1) ตัวบํงชี้ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ    
2) ตัวบํงชี้ 2.9* ร๎อยละการพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาตํอรุํน 

ก. ระดับปริญญาตรี                   
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา            

3) ตัวบํงชี้ 2.10* ร๎อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรตํอรุํน              

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบํงช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบํงช้ีของ สกอ. 
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3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบํงชี้ที่ควรปรับปรุง เมื่อน ามาจัดตามมุมมองด๎านการบริหาร
จัดการแบบ Balanced Scorecard (BSC) แล๎วจะแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ดังนี้ 
3.1 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านนักศึกษาและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มี 2 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  

1) ตัวบํงชี้ 2.9* ร๎อยละการพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาตํอรุํน 
ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

2) ตัวบํงชี้ 2.10* ร๎อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรตํอรุํน 

 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบํงช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบํงช้ีของ สกอ. 
 

มหาวิทยาลัยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนดีขึ้น ได๎แกํ การมีจ านวนนักศึกษาที่พ๎นสถานภาพลดลง และจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรให๎มากขึ้น โดยมีมาตรการด๎านปัจจัยน าเข๎าและด๎าน
กระบวนการดังนี้  

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เชํน  
- ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพรํขําวสารของศิษย์เกํา และนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลรวมถึง

ข๎อมูลตําง ๆ ที่แสดงจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เป็นภาพลักษณ์ในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์สูํสังคมภายนอก ผํานหลากหลายชํองทาง เชํน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทาง 
website ทางรายการวิทยุและโทรทัศน์และเข๎าถึงทุกสํวนของสังคมให๎มากขึ้น เพ่ือเป็น
การเผยแพรํชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักเรียน/
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให๎เข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

มาตรการด้านกระบวนการ เชํน  
- มหาวิทยาลัยโดยฝุายวิชาการและส านักวิชาควรด าเนินการแก๎ปัญหาการที่นักศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํอปีอยูํ ในระดับต่ ากวําเปูาหมาย (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36 : 
เปูาหมาย ≥ 2.50) การพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตํอรุํนสูงกวําเปูาหมาย (ร๎อยละ 13.13 : เปูาหมาย ‹ ร๎อยละ 5) การพ๎น
สถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตํอรุํนสูงกวํา
เปูาหมาย (ร๎อยละ 2.69 : เปูาหมาย ‹ ร๎อยละ 1) และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรตํอรุํนในระดับต่ า (ร๎อยละ 45.75) โดยมีระบบและ
กลไกในการติดตามชํวยเหลือนักศึกษากลุํมเสี่ยงตํอการพ๎นสถานภาพนักศึกษา และกลุํมที่
มีคะแนนเสี่ยงตํอการไมํส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลา เพ่ือติดตามผลและแก๎ปัญหา
ทางการเรียนของนักศึกษาอยํางสม่ าเสมอ เชํน การจัดคํายเตรียมความพร๎อมด๎านความรู๎
พ้ืนฐาน และจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 เป็นต๎น และด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาดังกลําวอยํางเป็นรูปธรรม  โดย
โครงการวิจัยสถาบัน  

 



 
 

ฉ 

3.2 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านบุคลากร การเรียนรู๎ และนวัตกรรม มี 1 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
1) ตัวบํงชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

   
  มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ในเรื่องความก๎าวหน๎าของอาชีพอาจารย์ และวางแผนสํงเสริมการพัฒนาคณาจารย์แบบมีสํวนรํวมระหวําง
สาขาวิชาและส านักวิชา และมีการติดตามอยํางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม   

 
3.3 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านกระบวนการภายใน มี 1 ตัวบํงชี้ ได๎แก ํตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร ซึ่งมี 14 หลักสูตร ที่เกินรอบการประเมิน ซึ่งขณะนี้อยูํในระหวําง
กระบวนการปรับปรุงเพ่ือให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
(TQF : HEd) คือ 

1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร ได๎แกํ  
(1)  สาขาวิชาชีวเคมี ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
(2)  สาขาวิชาเคมี ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(3)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปริญญาโท

และปริญญาเอก) 
(4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 1 หลักสูตร  ได๎แกํ 
(1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ปริญญาโท) 

3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร ได๎แกํ  
(1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
ซึ่งทั้ง 14 หลักสูตร ได๎จัดท าหลักสูตรใหมํให๎สอดคล๎องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

แล๎วเสร็จ และน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ด๎วยแล๎ว  
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ผลสัมฤทธิ์จากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2553-2555)   

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการตําง ๆ สอดคล๎องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ  
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบตํอความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งงานประจ าและงานโครงการ โดยได๎มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบด๎านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษา ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มี
ศักยภาพให๎สูงขึ้น  และวิเคราะห์ผลกระทบด๎านประชาคมอาเซียนเพ่ือการเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยได๎จัดท าโครงการสรรหาและดึงดูดนักเรียนผู๎มีศักยภาพให๎เข๎ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้นและโครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีการ
จัดสรรทุนให๎นักศึกษาอยํางเพียงพอ นอกจากนั้นแล๎วมหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยเทคนิคเดลฟาย (delphi technique) ทุกปีงบประมาณ เพ่ือน าผลมาใช๎ในการปรับปรุงแผนและ
โครงการกิจกรรมทุกปีงบประมาณ 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในระดับหนํวยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช๎อยําง
เป็นรูปธรรม และชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามการใช๎จํายงบประมาณและเรํงรัดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งด าเนินการทุกไตรมาส และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
โดยสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี การติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา การตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี โดยน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ SWOT มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง และมีการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน 1 ครั้ง/ป ี

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร๎อมทั้งน าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

http://www.oag.go.th/
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2. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หาสาเหตุและแนวทางการแก๎ไข 
(http://web.sut.ac.th/dpn/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2011-
02-08-09-26-49&catid=3:2010-07-22-13-46-44&Itemid=49) เชํน การสร๎างแบบจ าลองการ
สอนกลุํมใหญํ  (large-classroom learning) ปัจจัยที่มีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มทส. การ
เปรียบเทียบปัจจัยในการเรียนของนักศึกษาที่ใช๎เวลาในการศึกษาไมํเกิน 4 ปี และมากกวํา 4 ปี และ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข๎าศึกษาใหมํ รุํนปีการศึกษา 2549 มทส. เป็นต๎น 
รวมทั้งบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร๎างการคงอยูํของนักศึกษา มทส.” และเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหวํางผลการเรียนระดับมธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา และ
คะแนนสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา มทส. รุํนปีการศึกษา 2540-2543” 

3. มหาวิทยาลัยได๎พัฒนาหลักสูตรให๎มีความทันสมัย ได๎มาตรฐาน โดยมีการเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหา
ทันสมัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับบัณฑิตศึกษาจะมีวิชา selected topics ซึ่งสามารถน าเนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบัน ทันตํอเหตุการณ์ มาสอนในแตํละภาคการศึกษา และมีการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร
อยํางเครํงครัด เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางสม่ าเสมอ โดยเน๎นให๎ทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวมในการด าเนินการ และเน๎นความรํวมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรม  

4. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น เชํน การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแกํโรงเรียนเปูาหมายในพ้ืนที่ และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให๎ถึงกลุํมเปูาหมาย เป็นต๎น 

5. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยความต๎องการของหลักสูตรที่มีแผนเปิดใหมํ มีการประชาพิจารณ์หลักสูตร และ
มีการประเมินหลักสูตรที่ได๎เปิดสอนไปแล๎วเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเหมาะสม 
กับการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ และมรีะบบสหกิจศึกษา อันเป็นผลให๎บัณฑิต มทส. มี
อัตราการได๎งานท าและเงินเดือนสูงขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ 
ได๎รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 
Cooperative Education หรือ WACE) ในการเป็นส านักงานสาขา (satellite office) ในภมูิภาคเอเชีย  

6. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้น โดยคงมาตรฐานการรับคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง 
มีการทดสอบการสอน การประเมินการสอน (http://fda.sut.ac.th) การประเมินผลปฏิบัติงาน 
(http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx) อยํางเป็นรูปธรรม มีการสํงเสริมคนดีและคนเกํง
ให๎เป็นตัวอยําง เชํน มีการให๎รางวัลการสอนดีเดนํ วิจัยดีเดํน และนวัตกรรมดีเดํน เป็นต๎น 

7. มหาวิทยาลัยมีการเรํงรัด/สนับสนุนให๎คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทให๎ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
ทั้งการให๎ทุนภายในและการจดัหาทุนภายนอกรวมทั้งสนับสนุนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ 

8. สถานพัฒนาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) ได๎มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนตําง ๆ แกํคณาจารย์
เพ่ือให๎นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการสอนของคณาจารย์ เชํน การเรียนรู๎ที่มีผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(student-centered learning)  การเรียนการสอนห๎องเรียนใหญํ (large-classroom learning)  

http://fda.sut.ac.th/


 
 

ฌ 

การเรียนรู๎ตลอดชีวิต (life-long learning) และการเรียนรู๎แบบเจาะลึกและการเรียนรู๎แบบ
กระตือรือร๎น (deep and active learning) เพ่ือให๎คณาจารย์มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

9. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให๎คณาจารย์มีต าแหนํงทางวิชาการสูงขึ้น เชํน สนับสนุนคณาจารย์ผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน การปรับเงินคําต าแหนํงทางวิชาการ  การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานในตํางประเทศ และการสนับสนุนการพิมพ์ต าราและเอกสารค าสอน 

10. มหาวิทยาลัยมีระบบมิตราจารย์และระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
11. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการจัด

คํายเตรียมความพร๎อมด๎านความรู๎พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาใหมํ ระดับปริญญาตรี เพ่ือให๎
ปรับตัวเข๎ากับระบบการเรียนที่ต๎องพ่ึงพาตนเองเป็นหลักจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาสูํ
มหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/das/) อีกทั้งยังมีการจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ไมํเข๎าใจบทเรียนที่มีการสอนในห๎องเรียนโดยนักศึกษาบัณฑิตหรือผู๎ชํวยสอน  

12. มหาวิทยาลัยมีมาตรการดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน และจัดให๎มีทุนการศึกษา ได๎แกํ  
1) ทุนเรียนดีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
3) ทุนส าหรับนักเรียนที่ผํานการเข๎าคํายโอลิมปิกวิชาการ คํายสํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด๎าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษตําง ๆ  
4) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก๎าวหน๎า 
5) ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
6) ทุนโควตาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
7) ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย  
8) ทุนโควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
9) ทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนให๎กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10) ทุนการศึกษาส าหรับผู๎ที่มีผลการเรียนดีเดํนที่สมัครเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
11) ทุนการศึกษาส าหรับผู๎มีศักยภาพเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
12) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 30,000 บาท และปริญญาเอก 50,000 บาท) และ

ทุนน าเสนอผลงาน (3,000 บาท/คน/ปี)  
13) ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษาส าหรับคณาจารย์ที่ได๎รับโครงการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก  
14) ทุนที่คณาจารย์ได๎รับทุนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมมากขึ้น โดยมีการก าหนด
ชํวงเวลาบํายวันศุกร์ไมใํห๎มีการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมจ านวน
มากและหลากหลายท าให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจสูง และสังคมได๎รับ
ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเดํน เพ่ือ
เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษาอ่ืน ๆ  เชํน ให๎ทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเดํน และรางวัล
นักกีฬาดีเดํน 

3. มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับศิษย์เกํา โดยสาขาวิชาตําง ๆ จัดให๎มีงานศิษย์เกําสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง
ทั้งจัดที่มหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ นอกจากนั้น ศิษย์เกําหลายสาขาวิชาได๎ด าเนินการจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษา เชํน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ฯลฯ เพ่ือชํวยเหลือรุํนน๎องที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยได๎รับคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุใน
การกํอตั้งน๎อยที่สุดแสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการที่ก๎าวกระโดดในชํวงเวลาอันสั้น 

2. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นและของประเทศ
มากขึ้น และน าไปสูํการปฏิบัติที่เครํงครัด มีระบบการวิจัยเป็นกลุํมเครือขําย เชํน การจัดตั้งกลุํมวิจัย 
และศูนย์วิจัย เพ่ือเป็นการรํวมกันท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยมีการสร๎างแรงจูงใจให๎อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติให๎
มากขึ้น ผํานมาตรการตําง ๆ เชํน เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได๎รับเงินอุดหนุนจากแหลํงทุนภายนอก 
(matching fund) และการพัฒนาหรือสนับสนุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน (infrastructure) ด๎านการวิจัยที่
เป็นจุดเน๎น มีแหลํงสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในหลายแหลํง เชํน กองทุนวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
เน๎นงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและน าไปสูํนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีมาตรฐานภาระงานอาจารย์/
นักวิจัยขึ้นใหมํ โดยให๎มีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได๎ เพ่ือลดภาระงานสอนลง ถ๎าอาจารย์มี
ภาระงานวิจัยมาก    

4. มหาวิทยาลัยมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และจัดสรรทุนคณาจารย์นักวิจัยรุํนใหมํ 100 ,000 บาท/อาจารย์
ใหมํ 1 ทําน พร๎อมทั้งจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะเรื่องงานวิจัยที่อยูํในทิศทางการพัฒนาประเทศให๎แกํ
คณาจารย์  

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หลายด๎าน เชํน เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟ การวิจัยและพัฒนาต๎นแบบระบบก าจัดขยะติดเชื้อ โดยใช๎เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค  
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เครื่องต๎นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก ต๎นแบบการจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช๎เป็นพลังงาน
ทดแทนส าหรับรองรับปริมาณขยะ 3-5 ตัน/วัน การพัฒนาสายพันธุ์ ไกํเนื้อพ้ืนเมือง (ไกํเนื้อโคราช) 
โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ปลานิลแปลงเพศ สาหรํายเส๎นแก๎ว แคลอรี่ต่ า เส๎นใยสูง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหารจากแปูงต๎านทานจากข๎าวไทย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus และ Trichoderma ใน
การควบคุมโรคพืช  หัวเชื้อไรโซเบียมและพีจีพีอารช์นิดเหลวส าหรับการปลูกถ่ัวภายใต๎สภาวะโลกร๎อน
เทคโนโลยีกล๎าเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือลดระยะเวลาการหมักน้ าปลา การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรด
แลคติกชนิดแอลและดีจากแปูงมันส าปะหลัง การท าอาหารข๎นและการท า อาหารหมักส าหรับแพะ 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากวัสดุท๎องถิ่น  แบบหลํอทดสอบการบดอัดและก าลังเฉือน
แบบสามแหวน ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การระบุโครงสร๎างจุลภาคของวัสดุและวิจัยวัสดุใหมํ  
การพัฒนากระบวนการผลิตกรดอินทรีย์ และตัวท าละลายส าหรับใช๎ในระดับอุตสาหกรรม  กรรมวิธี
การผสมโคเอนโซม์คิวเทนในน้ ามันร าข๎าว  แบบจ าลองระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ  ผลิตภัณฑ์
งาด าผงกึ่งส าเร็จรูปชนิดชงดื่ม และการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด๎ไหมอีลี่พร๎อม
รับประทาน โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ เบดไทม์มิลด์ 
ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส าหรับประดิษฐ์วัสดุเส๎นใยนาโนและโครงสร๎างนาโน ไม๎เชิง
วิศวกรรมสมรรถนะสูง  บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับการบรรจุร๎อนและแชํเยือกแข็ง  สมุนไพร
ไทยส าหรับลดอาการหยํอนสมรรถภาพทางเพศในชาย ระบบผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC  ระบบ
รายงานต าแหนํงด๎วยเสียงพูด  ระบบรายงานพิกัดต าแหนํง GPS ผํานเครือขําย GPRS  ผลิตภัณฑ์ 
สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า  กรรมวิธีการผลิตน้ าส๎มและน้ ามะนาวผงด๎วยวิธีการพํนฝอยและแบบแชํ
เยือกแข็ง  เครื่องไลํค๎างคาวด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง  เครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนน  เมล็ด
ทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473  เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO-http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/)  
ซึ่งน าไปสูํการด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เชํน กรรมวิธีการผลิตโปรตีนซิริซินจากรังไหม 
กระบวนการส าหรับการผลิตพาสต๎าจากข๎าว และชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC ขนาดเล็ก 
พร๎อมทั้งจัดท าระเบียบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

7. มหาวิทยาลัยให๎ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทั้งในและตํางประเทศ ท าให๎นักวิจัยและ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู๎จักและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติ  ดังเห็นได๎จากการมีคณาจารย์/นักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยได๎รับเชิญให๎เป็นวิทยากรรับเชิญ (invited speaker) หรือองค์ปาฐก (keynote 
speaker) เพ่ิมมากขึ้น หรือมีบทบาท เป็นผู๎รํวมจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ตํางประเทศและการ
เป็นเจ๎าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในมหาวิทยาลัย  

8. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให๎คณาจารย์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  
โดยมีการจํายคําตอบแทนแกํคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยทุกประเภทตามคุณภาพ
ของบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํปรากฏในฐานข๎อมูลสากลจนถึง
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคําดัชนีผลกระทบ (journal impact factor โดยยึดถือตามข๎อมูล 
Journal Citation Report) สูง โดยหากผู๎ประพันธ์หลัก (corresponding author) ของผลงานตีพิมพ์
ดังกลําวมีมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานต๎นสังกัด มหาวิทยาลัยจะสมทบคําตอบแทนเพ่ิมให๎อีก ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะจํายคําตอบแทนในการตีพิมพ์แบบอัตราก๎าวหน๎า ตั้งแตํ 4,000 - 40,000 บาท นอกจากนี้ 
ยังมกีารจํายคําลงพิมพ์ผลงานวิจัยค๎นคว๎าทางวิชาการของคณาจารย์ตามคุณภาพของผลงานและวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์ ในวงเงินไมํเกิน 80,000 บาทตํอคนตํอปี อีกด๎วย  

 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดให๎บริการวิชาการแกํชุมชนและสังคมจ านวนมากผํานทางเทคโนธานี หนํวย
บริการวิชาการสูํชุมชน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (http://csu.sut.ac.th/) ส านักวิชา ศูนย์/
สถาบัน และสํวนงานตําง ๆ รวมถึงมีความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให๎บริการ 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง เชํน บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
(one stop service)  โดยผู๎ใช๎บริการตําง ๆ มีความพึงพอใจในการใช๎บริการสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภายในจังหวัดนครราชสีมา
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ โดยผลักดันในเชิงนโยบายทั้งในระดับผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนให๎มีการประสานและเข๎าถึงชุมชนเพ่ือสร๎างพลังพัฒนาชุมชน เชํน การเป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย การเป็นเจ๎าภาพรํวมในการจัดการแขํงขันกีฬา SEA 
Games งานลอยกระทง เครือขํายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง การรํวมจัดงานท๎าว
สุรนารี โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๏อกเตอร์ โครงการสํงเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ศูนย์ มทส.) คํายวิชาการและคํายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาระบบคุณภาพและการ
จัดการของสถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการเกษตร และการบริการทางห๎องปฏิบัติการ  
 

องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ถึงแม๎วํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เน๎นทางด๎านเทคโนโลยี แตํยังคงให๎
ความส าคัญตํอการด าเนินงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยํางมาก เชํน การจัดกิจกรรมไหว๎ครู จัด
ประเพณีลอยกระทง งานพาแลง งานบายศรีสูํขวัญ งานรดน้ าด าหัว ประเพณีสงกรานต์ งานลอยกระทง งาน
ทอดกฐินและทอดผ๎าปุา การจัดการแขํงขันวําวไทยพ้ืนบ๎าน การจัดงบประมาณวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน บ๎านไทย 
hi-tech ห๎องไทยศึกษานิทัศน์ ซึ่งเป็นแหลํงรวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎ทางวิชาการด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ซึ่งแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณไว๎มากมายหลายหลากนับพันชิ้น สามารถใช๎ศึกษาหาความรู๎ กํอเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค๎นตํอยอด
ความรู๎ในอดีต  และเครือขํายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งบริการ
สารสนเทศภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มีการจัดหลักสูตรอบรมผู๎บริหารมหาวิทยาลัยรุํนใหมํเพ่ือให๎ทราบกระบวนการและแนวทางในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในด๎านตําง ๆ โดยการเรียนรู๎จากผู๎บริหารที่มีประสบการณ์สูงทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา teamwork ในหมูํผู๎บริหารรุํนใหมํให๎มีความสัมพันธ์ที่แนํน
แฟูนท าให๎บรรเทาปัญหาในด๎านการประสานงานระหวํางกัน 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยให๎ใช๎งานได๎อยํางตํอเนื่อง 
โดยเน๎นการพัฒนาระบบด๎วยตนเองเพ่ือความยั่งยืนและมีหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ สถาน
สํงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) พร๎อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให๎
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช๎ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให๎มากขึ้น  

3. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานข๎อมูลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพให๎สามารถ
น ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและทันตํอความต๎องการใช๎งานให๎มากขึ้น โดยสถานสํงเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) รํวมกับฝุายวิชาการได๎พัฒนาสารสนเทศรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ออนไลน์ ส าหรับหนํวยงานและสถาบัน เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานและระดับสถาบันบันทึก
ข๎อมูลรายงานการประเมินตนเองของหนํวยงาน ซึ่งระบบนี้ชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังจาก สกอ. และ สมศ. สามารถค๎นหาหลักฐานตามผลการ
ด าเนินงานในแตํละเกณฑ์การประเมินของตัวบํงชี้ ซึ่งผู๎บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดูรายละเอียดผล
การด าเนินงานและผลการประเมินของทุกหนํวยงานได๎ตลอดเวลา โดยทุกหนํวยงานเริ่มด า เนินการ
บันทึกข๎อมูลผํานระบบ ตั้งแตํปีการศึกษา 2555 เป็นต๎นไป   

 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยได๎ปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช๎ทรัพยากรรํวมกันทั้งในและนอกสถาบัน 

2. มีการน าข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์กรอยํางตํอเนื่อง คือ  
1) คําใช๎จํายทั้งหมดตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา 
2) สินทรัพย์ถาวรตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา 
3) ร๎อยละของเงินเหลือจํายสุทธิตํองบด าเนินการ 

          เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการรํวมพิจารณาการท างานตามแผนและตัดสินใจการใช๎จํายเงินเพ่ือให๎
มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางการเงิน (SWOT Analysis) เพ่ือให๎การจัดสรรงบประมาณ
สะท๎อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีระบบการตรวจสอบและประเมินระดับสถาบันและระดับหนํวยงาน 
โดยผู๎ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

2. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเป็นสํวนหนึ่งของการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย และมีคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. มีการเผยแพรํการระบบประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่องผํานทางเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa/) 
4. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา (ฝุายกิจการนักศึกษา

รํวมกับฝุายวิชาการ) 
5. มีระบบสํงเสริมการสร๎างเครือขํายด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยูํภายใต๎ระบบบริหารงาน
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังรํวมด าเนินการเครือขํายด๎านประกัน
คุณภาพกับสถาบันตําง ๆ ในรูปของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง 13 แหํง และ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 17 แหํง ในรูปของคณะท างานด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการด๎านการพัฒนาการเรียนการสอนของเครือขําย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางอีกด๎วย นอกจากนี้มีการจัดตั้งเครือขําย C-เชิง
ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือขํายอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง เพ่ือให๎สถาบันสมาชิกในเครือขํายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บูรณาการความรํวมมือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งรํวมกัน และ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษารํวมกันระหวํางสถาบันสมาชิกในเครือขําย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง รวมทั้งหนํวยงานที่รับผิดชอบงานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการใช๎ทรัพยากรรํวมกันและสํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เป็นการสร๎างเครือขํายการพัฒนาคุณภาพภายในและ
ระหวํางสถาบันให๎เกิดความเข๎มแข็ง  

6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได๎จัดโครงการน ารํองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือใช๎
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให๎ก๎าวไปสูํความเป็นเลิศ โดย สกอ. ได๎เชิญ
มหาวิทยาลัยตําง ๆ เข๎ารํวมโครงการดังกลําว ซึ่งจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข๎ารํวมโครงการ จ าแนก
เป็นกลุํมสถาบันที่ได๎รับประกาศเกียรติคุณจากการประกวดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา กลุํมที่ผํานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ในระดับดีมาก กลุํมสถาบันที่เข๎า
รํวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ 9 แหํง และสถาบันที่มีประสบการณ์การน าเกณฑ์ไปใช๎และ
สนใจเข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 82 แหํง โดยในสํวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 15 แหํง ให๎เข๎ารํวมโครงการน ารํองฯ ดังกลําว ซึ่ง
สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการฯ ต๎องด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน 
2553 - ธันวาคม 2554 ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได๎รับคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 18 แหํง ให๎เข๎ารํวม
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โครงการตํอยอดคุณภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ (fast track) นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่ไปรํวม 
observe ที ่สกอ. จัดให๎มีกิจกรรมการแบํงปันความรู๎ (sharing lessons learning) เป็นระยะ ๆ และ
สมัครเข๎ารํวมโครงการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน/หนํวยงาน ที่จะอยูํในโครงการฯ ตํอไป พิจารณา
จากคุณภาพของโครงรํางองค์กร (Organization Profile : OP) ที่สํง และการสํง OP ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมผํานการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการตํอยอดคุณภาพการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศรุํนที่ 2 โดยมี 7 สถาบันที่ ได๎รับคัดเลือก ดังนี้ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

องค์ประกอบที่ 10 : องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

 มหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎ฝุายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษานโยบายในการเป็นสถานศึกษา 
3 ดี (3D) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยได๎มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่อง แตํงตั้งคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 
2553 มีหน๎าที่ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาตามตัวบํงชี้ มีการจัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมด๎าน
ประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และด๎านภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งจาก
ส านักวิชาและจากชมรมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยมุํงเน๎นการจัดกิจกรรม/โครงการที่พัฒนานักศึกษา 
ให๎มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง 3 ด๎าน อันได๎แกํ 

1. ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและตํอต๎าน 
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง เชํน มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหาร สภานักศึกษาการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการชมรม กรรมการหอพัก มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสตําง ๆ  

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY)  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม 
รู๎จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพ เชํน มี
การจัดกิจกรรม/โครงการที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม เชํน การท าบุญตักบาตร  
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม แตํงกายชุดไทย รํวมงานตามประเพณีไทย เชํน วันสงกรานต์ วันลอยกระทง  
เป็นต๎น 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข๎าใจ รู๎จักพิษภัยของยาเสพติด
และรู๎จักการหลีกเลี่ยง เชํนการจัดกิจกรรม/โครงการ ให๎ความรู๎และรณรงค์ให๎นักศึกษาเข๎าใจและ
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด๎านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และบุคลากรผู๎ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได๎จัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมด๎านประชาธิปไตย 3 กิจกรรม ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม 55 กิจกรรม และด๎านภูมิค๎ุมกันภัยจากยาเสพติด 10 กิจกรรม  
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องค์ประกอบที่ 11 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยมีเทคโนธานีเป็นเจ๎าภาพ โดยสนับสนุนให๎คณาจารย์น าความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ใน
การบริการวชิาการ ในด๎านกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีโครงการสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือขําย มทส. (iTAP : Industrial Technology Assistance 
Program) โครงการหนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI : Suranaree University of Technology 
Business Incubator)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (SUTSP : Suranaree University of Technology 
Science Park)  ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ ์(ด๎านการเพ่ิมผลผลิต) (RCaP : Research Center for 
Cassava and Products)  เครือขํายคลินิกเทคโนโลยี มทส.  ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-
IPMO : Suranaree University of Technology Intellectual Property Management Office) และ
โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๏อกเตอร์ เป็นต๎น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค๎น และ
นวัตกรรมตําง ๆ ที่น าไปใช๎ในการพัฒนาประเทศและชํวยแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม เชํน 

1. เครื่องก าจัดลุกน้ ายุง ชุดกรองน้ าดื่มพลังแสงอาทิตย์ เรือน้ าใจปีบทอง และการก าจัดขยะจาก
สถานการณ์น้ าทํวมแบบครบวงจร เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบมหาอุทกภัย 

2. การพัฒนาสายพันธุ์ไกํ มทส. (ไกํเนื้อโคราช) โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว การลดระยะเวลาการหมัก
น้ าปลาโดยเทคโนโลยีกล๎าเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ซูริมิปลาน้ าจืด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร
จากแปูงต๎านทานจากข๎าวไทย สาหรํายเส๎นแก๎ว การพัฒนาข๎าวขึ้นรูปกึ่งส าเร็จรูปส าหรับเป็น
อาหารเพ่ือสุขภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแตํงบรรยากาศและท านายอายุการเก็บรั กษา
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎สด เพ่ือการเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร  การปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน
ส าหรับผักและผลไม๎ การท าอาหารข๎นและการท าอาหารหมักส าหรับแพะ การเพาะเห็ดและการ
แปรรูปเห็ด ปุุยและดินส าหรับปลูกมันส าปะหลัง การแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของโรคสเตรปโต 
คอคโคซีสในปลานิล การจัดท าบํอแก๏สชีวภาพ การผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เทคนิคการ
ใช๎แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข๎าวต๎นเดี่ยวระบบ มทส.  

3. พลาสติกยํอยสลายได๎ทางชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจากแปูงมันส าปะหลัง เครื่อง
ผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด๎วยคลื่นไมโครเวฟผํานการน าความร๎อนด๎วยอลูมิเนียมฟอยล์จาก
กลํอง UHT เตาเผาขยะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง การจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช๎เป็นพลังงาน
ทดแทนแบบครบวงจร ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบประสานสัญญาณไฟโดยใช๎ฐานเวลา
จากจีพีเอส เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 

4. เฟจแอนติบอดี้ส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา การผลิตสเปรย์เอนไซม์เพ่ือก าจัด
กลิ่น การใช๎แสงซินโครตรอนยืนยันการพัฒนาสเต็มเซลล์สูํเซลล์ตับ ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือชํวย
ในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์น าไปใช๎ในห๎องรังสีของโรงพยาบาล โปรแกรมส าหรับ
ค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ แบบกํอสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวก
มาตรฐานส าหรับผู๎สูงอายุในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเพื่อสุขภาพ 
 



 
 

ด 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได๎ให๎ความส าคัญกับบทบาทในด๎านการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม 
(University Social Responsibility : USR)  ดังนี้ 

1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มทส. รํวมใจชํวยผู๎ประสบอุทภัย จ.ปราจีนบุรี  และ จ.ลพบุรี  
โครงการพี่ชํวยน๎อง ครั้งท่ี 3 (Back to School III) ปลูกปุาเศรษฐกิจ ธนาคารวัสดุรีไซเคิลคืนชีวิต
สูํวิถีรักษ์โลก คํายวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือชุมชนท๎องถิ่น สืบสานต านานหมี่โคราช บ๎านกุดจิก 
มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์น๎อย โรงเรียนพอเพียง...พํอเพียงพอใจ สํงตํอความรู๎ พร๎อมสูํอาเซียน 
สนามบาสฝัน สานตํอหมํอนไหมก๎าวไกลยั่งยืน มทส. คัดกรองเฝูาระวังภาวะติดเชื้อไข๎หวัด 2009 
ตุ๏กตาเพ่ือน๎อง น๎องฮัก Library และสืบสานต านานเมืองยําโม ไชยะไชโยกับเพลงโคราช เป็นต๎น 

2. ด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เชํน  มทส. รํวมถวายผ๎าปุามหากุศลในงาน “วิสาขบูชา พุทธ
บารมี ประจ าปี 2555” ทอดกฐินสังฆประชาสามัคคี คําย MT เข๎าวัดปฏิบัติธรรม และรวมพลัง
จิตอาสา มทส. พัฒนาลานปฏิบัติธรรม เป็นต๎น 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชํน สอนน๎องล๎างมือ การแขํงขันแบดมินตันเชื่อม
ความสัมพันธ์เครือขํายสุรนารี ครั้งที่ 1 โครงการสร๎างเสริมสุขภาพ “ฟันสวยสดใส พัฒนาสมวัย มี
สุขภาพอนามัยที่ดี การดูแลสุขอนามัยโรคปากเท๎าเปื่อย เสริมสร๎างสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 
และผู๎สูงอาย ุคํายแหํงการเรียนรู๎ โรงทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนี ออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่  
การศึกษาความชุกของยีน APOE4 และรูปแบบของ FTIR spectra ในผู๎ปุวยอัลไซเมอร์ เป็นต๎น 

4. ด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เชํน การจัดท าตู๎แดงอิเล็กทรอนิกส์ การจัดนิทรรศการ 
22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคูํเคียงสังคม การลงพ้ืนที่ให๎บริการและให๎ค าปรึกษาบริการ
วิชาการแกํชุมชนในเรื่องตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชน เชํน ระบบน้ าหยดในการปลูกมัน
ส าปะหลัง การปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท าบํอแก๏สชีวภาพ การ
เพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด เป็นต๎น 

5. ด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม เชํน การจัดคําย NECTEC eCamp ให๎แกํนักเรียน การ
ฝึกอบรม E-learning และพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นฯ การฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง การ
อบรมและการลงพ้ืนที่บริการวิชาการให๎แกํชุมชนตําง ๆ ในหัวข๎อที่ชุมชนสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ตํอไปได ๎รวมถึงการสํงเสริมบทบาทบุคลากรและนักศึกษารับผิดชอบตํอสังคม 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1.   ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้
เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคอีก  5  แห่ง  คือ  ภาคเหนือ  1  แห่ง  ภาคใต้  1  แห่ง  
ภาคตะวันออก  1 แห่ง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2  แห่ง  ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดตั้งวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่
จังหวัดนครราชสีมา นั้น ให้ใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยสุรนารี”  และอยู่ระหว่างการเลือกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

ต่อมารัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการ
เร่งรัดจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะสนองความต้องการของการ
พัฒนาประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2531 จึงมีมติให้
ยกฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง  5 แห่ง  เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้ง “มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)  
เป็นประธาน 

คณะกรรมการฯ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27 
กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มด าเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา 
 
2. ฐานะและรูปแบบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” มีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ 
โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้
ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นการ
เรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการ
บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
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3.   ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

 ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการ อยู่ในก ากับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็นแหล่ง
รวมผู้รู้  ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคล
และสังคม  

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีปณิธานอันมั่นคงที่จะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา  เพ่ือพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์ 

 วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ 

และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

 ภารกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น 
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มียุทธศาสตร์ 5 ประการ 
ได้แก่ 

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการ

บริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคม 
4. การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
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 เป้าประสงค์หลัก 
ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555 - 2559  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย

หลักไว้ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พ่ึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
5. การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา  และได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ 
โดยใช้ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ๆ ละ 13 สัปดาห์ ทั้งนี้เพ่ือใช้เวลาเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้สามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทุก
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ให้นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เต็มที่ ต่อเนื่อง และมี
เวลาในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมากยิ่งขึน้ 

 
6. หลักสูตรการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน 100 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 34 หลักสูตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 30
หลักสูตร รายละเอียดจ าแนกตามส านักวิชา ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามส านักวิชา 
 

ส านักวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

วิทยาศาสตร์ 5 10 10 25 
เทคโนโลยีสังคม 2 3 2 7 
เทคโนโลยีการเกษตร 3 4 4 11 
วิศวกรรมศาสตร์ 20 18 14 52 
แพทยศาสตร์ 3 1 - 4 
พยาบาลศาสตร์ 1 - - 1 

รวม 34 36 30 100 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ส านักวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน  

วิทยาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตร์การกีฬา  
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. ฟิสิกส์ 
 4. เคมี 
 5. ชีววิทยา 
เทคโนโลยีสังคม  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เทคโนโลยีการจัดการ  
เทคโนโลยีการเกษตร  1. เทคโนโลยีการผลิตพืช  
  2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
 3. เทคโนโลยีอาหาร  
วิศวกรรมศาสตร์  1. วิศวกรรมการผลิต 
   2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 3. วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
 5. วิศวกรรมเครื่องกล  
 6. วิศวกรรมเคมี  
 7. วิศวกรรมเซรามิก  
 8. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
 9. วิศวกรรมพอลิเมอร์   
 10. วิศวกรรมธรณี 
 11. วิศวกรรมไฟฟ้า  
  12. วิศวกรรมโยธา  
 13. วิศวกรรมโลหการ  
 14. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 15. วิศวกรรมอุตสาหการ 
 16. เทคโนโลยีธรณี 
 17. วิศวกรรมยานยนต์  
 18. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
 19. วิศวกรรมอากาศยาน 
 20. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
แพทยศาสตร์  1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  3. แพทยศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์  1. พยาบาลศาสตร์ 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ส านักวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท ปริญญาเอก 
วิทยาศาสตร์  1. คณิตศาสตร์ประยุกต์    
  2. เคมี    
 3. ชีวเคมี    
 4. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    
 5. เทคโนโลยีเลเซอร์    
 6. ฟิสิกส์    
 7. ฟิสิกส์ประยุกต์   
 8. จุลชีววิทยา   
 9. ภูมิสารสนเทศ   
 10. ชีวเวชศาสตร ์   
เทคโนโลยีสังคม  1. การจัดการ  - 
 2. ภาษาอังกฤษศึกษา   
 3. วิทยาการสารสนเทศ   
เทคโนโลยีการเกษตร  1. พืชศาสตร์   
  2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
 3. เทคโนโลยีชีวภาพ   
 4. เทคโนโลยีอาหาร    
วิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมการผลิต   
 2. วิศวกรรมขนส่ง   
 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
 4. วิศวกรรมเครื่องกล   
 5. วิศวกรรมเคมี   
 6. วิศวกรรมเซรามิก   
 7. วิศวกรรมโทรคมนาคม    
 8. วิศวกรรมพอลิเมอร์   
 9. วิศวกรรมไฟฟ้า   
      10. วิศวกรรมโยธา   
 11. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
 12. วิศวกรรมอุตสาหการ    
 13. เทคโนโลยีธรณี   
 14. แมคคาทรอนิกส์   - 
 15. วิศวกรรมโลหการ   - 
 16. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน   - 
 17. การบริหารงานก่อสร้างและ

สาธารณูปโภค 
 - 

 18. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   
แพทยศาสตร์ 1. มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  - 
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7. นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 12,388 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 10,877 คน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,511 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 993 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 518 คน โดยแบ่งตามส านักวิชาและเทียบเป็นจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ได้ดังแสดงในตารางที่ 2 (หลักการค านวณ FTES ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 5) 
และแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังรูปที่ 1 นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 1,934 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,685 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 249 คน โดย
แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 200 คน และระดับปริญญาเอก 49 คน และมีรายละเอียดจ าแนกตามส านักวิชา ดัง
แสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 2  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 
หน่วย : คน 

ส านักวชิา 
จ านวนนักศึกษา  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

ป.ตร ี
บัณฑิตศึกษา รวม 

ทั้งสิ้น 
ป.ตร ี

บัณฑิตศึกษา  รวม 
ทั้งสิ้น ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก รวม 

วิทยาศาสตร์  300 85 205 290 590 261.38 32.20 82.43 114.63 376.01 
เทคโนโลยีสังคม 1,117 85 77 162 1,279 1,005.18 31.00 30.77 61.77 1,066.95 
เทคโนโลยีการเกษตร 1,105 129 91 220 1,325 958.00 37.93 36.47 74.40 1,032.40 
วิศวกรรมศาสตร ์ 7,050 685 145 830 7,880 6,676.62 342.17 70.87 413.04 7,089.66 
แพทยศาสตร์ * 1,116 9 - 9 1,125 1,061.07 7.77 - 7.77 1,068.84 

- แพทยศาสตร ์ 313 - - - 313 345.91 - - - 345.91 
- กลุ่มสาขาวิชา 
  สาธารณสุขศาสตร ์

803 9 - 9 812 715.16 7.77 - 7.77 722.93 

พยาบาลศาสตร์ * 189 - - - 189 191.40 - - - 191.40 

รวม 10,877 
(87.80%) 

993 
(65.72%) 

518 
(34.28%) 

1,511 
(12.20%) 

12,388 
 

10,153.65 
(93.80%) 

451.07 
(67.16%) 

220.54 
(32.84%) 

671.61 
(6.20%) 

10,825.26 
 

หมายเหตุ  : * หมายถึง ยังไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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        จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี         จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รูปที่ 1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2555 

ข้อมูล : รายงานประจ าปี 2555 

ตารางที่ 3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 
         หน่วย : คน 

ส านักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

วิทยาศาสตร์ 34 15 33 82 
เทคโนโลยีสังคม 208 20 6 234 
เทคโนโลยีการเกษตร 156 21 5 182 
วิศวกรรมศาสตร์ 1,094 144 5 1,243 
แพทยศาสตร์ 
- แพทย์ศาสตร ์

193 
47 

- 
- 

- 
- 

193 
- 

- กลุ่มสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 146 - - - 
รวม 1,685 200 49 1,934 

ข้อมูล : รายงานประจ าปี 2555 
 
8. บุคลากร  

 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,165 คน จ าแนกเป็น สายบริหารวิชาการ จ านวน 
3 คน สายวิชาการ จ านวน 368 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จ านวน 718 คน และ
ลูกจ้างประจ า จ านวน 76 คน โดยจ าแนกตามหน่วยงาน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 โดยในจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 368 คน คิดเป็นจ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า 361.0 คน จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ได้ ดังตารางที่ 5 และแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังรูปที่ 2 โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 287.5 คน และระดับปริญญาโท 73.5 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 15 คน รอง
ศาสตราจารย์ 49.5 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 124 คน และอาจารย์ 172.5 คน 
 

สังคม 10.27% 

เกษตร 10.16% 

วิศวกรรม 64.81% 

แพทย ์10.26% 

พยาบาล 1.74% 
วิทย์ 2.76% 
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ตารางที่ 4  จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามหน่วยงาน  
                                                                                                                 หน่วย : คน 

หน่วยงาน 

สายงาน 

บริหาร 
วิชาการ 

วิชาการ ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

1. สภามหาวิทยาลัย       

- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 4 - 4 

- หน่วยตรวจสอบภายใน - - 6 - 6 

2. ส านักงานอธิการบดี 1 - 6 - 7 

- สถานพัฒนาคณาจารย์ 1 - 5 - 6 

- ส่วนส่งเสริมวิชาการ - - 9 - 9 

- ส่วนสารบรรณและนิติการ - - 23 2 25 

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ - - 17 - 17 

- ส่วนการเงินและบัญชี - - 28 - 28 

- ส่วนอาคารสถานที่ - - 64 42 106 

- ส่วนพัสดุ - - 26 - 26 

- ส่วนแผนงาน - - 16 - 16 

- ส่วนกิจการนักศึกษา - - 60 - 60 

- ส่วนประชาสัมพันธ์ - - 11 - 11 

- สถานกีฬาและสุขภาพ - - 17 - 17 

- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 เพ่ือการจัดการ 

- - 6 - 6 

- ส่วนบริหารสินทรัพย์ - - 4 - 4 

3. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ - 79 13 - 92 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม - 46 12 - 58 

5. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - 41 11 - 52 

6. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - 147 26 - 173 

7. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 32 22 - 55 

8. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ - 23 4 - 27 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 11 - 11 
10. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - - 47 5 52 
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ตารางที่ 4  จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)  
หน่วย : คน 

หน่วยงาน 
สายงาน 

บริหาร 
วิชาการ 

วิชาการ ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

11. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 114 24 138 
12. ศูนย์บริการการศึกษา - - 27 - 27 
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ - - 32 1 33 
14. ศูนย์กิจการนานาชาติ - - 5 - 5 
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา - - 36 - 36 
16. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - - 14 - 14 
17. เทคโนธานี - - 15 - 15 
18. ฟาร์มมหาวิทยาลัย - - 21 1 22 
19. สุรสัมมนาคาร - - 2 - 2 
20. หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. - - 4 1 5 

รวม 3 368 718 76 1,165 
ข้อมูลจากส่วนการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  
 
ตารางที่ 5  จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 

หน่วย : คน 

ส านักวิชา 
จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า* จ าแนกตาม 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.โท ป.เอก รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

วิทยาศาสตร์ 3 74.5 77.5 9 16.5 26 26 77.5 
เทคโนโลยีสังคม 15 30 45 - 7  7 31 45 
เทคโนโลยีการเกษตร 1 40 41 2 8 23 8 41 
วิศวกรรมศาสตร์ 34.5 109 143.5 3 18 59 63.5 143.5 
แพทยศาสตร์ 8 23 31 1 - 6 24 31 
พยาบาลศาสตร์ 12 11 23 - - 3 20 23 

รวม 
73.5 

(20.36%) 
287.5 

(79.64%) 
361 

15 
(4.16%) 

49.5 
(13.71%) 

124 
(34.35%) 

172.5 
(47.78%) 

361 

หมายเหตุ : *  หมายถึง อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป กรณีท่ีมีระยะเวลาการท างาน 
6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน หากไม่ถึง 6 เดือนคิดเป็น 0 คน และจ านวนอาจารย์
ประจ า ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ โดยไม่รวมนักเรียนทุน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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                     รูปที่ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า จ าแนกตามคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 3 จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
 
 ในปีการศึกษา 2555 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า มีรายละเอียด  
ดังแสดงในตารางที่ 6  

ตารางที่ 6  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555 

ส านักวิชา 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) จ านวน

อาจารย์
ประจ า ** 

FTES รวม 
ต่ออาจารย์

ประจ า ปริญญาตร ี
บัณฑิตศึกษา รวม  

2 ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
วิทยาศาสตร์  261.38 32.20 82.43 114.63 376.01 74.50 5.05 : 1 
เทคโนโลยีสังคม 1,005.18 31.00 30.77 61.77 1,066.95 41.00 26.02 : 1 
เทคโนโลยีการเกษตร 958.00 37.93 36.47 74.40 1,032.40 40.00 25.81 : 1 
วิศวกรรมศาสตร์ 6,676.62 342.17 70.87 413.04 7,089.66 131.50 53.91 : 1 
แพทยศาสตร์ * 1,061.07 7.77 - 7.77 1,068.84 26.50 40.33 : 1 
- แพทยศาสตร ์ 345.91 - - - 345.91 17.00 20.35 : 1 
- สาธารณสุขศาสตร ์ 715.16 7.77 - 7.77 722.93 9.50 76.10 : 1 

พยาบาลศาสตร์ * 191.40  - - -  191.40 23.00 8.32 : 1 

รวม 10,153.65 451.07 220.54 671.61 10,825.26 336.50 32.17 : 1 
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 หมายเหต ุ:  
1. สูตรการค านวณ FTES ตลอดปกีารศึกษา 

    FTES (ระดับปริญญาตรี) =       SCH/45 (ระดับปริญญาตรี  :  15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา) 

FTES (ระดับบัณฑิตศึกษา) =       SCH/30 (ระดับบัณฑติศึกษา : 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา) 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น 

FTES ของระดับปริญญาตร ี

3. *  หมายถึง ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ยังไม่มีรายวิชาที่ให้บริการระดับบัณฑิตศึกษา 

4. **  หมายถึง จ านวนอาจารยป์ระจ าเต็มเวลาเทยีบเทา่ เป็นอาจารย์ที่มรีะยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป 

กรณีที่มีระยะเวลาท างาน 6-8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  หากไม่ถงึ 6 เดือน คิดเป็น 0 คน 

9. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับทั้งสิ้น 1,627.52 ล้านบาท เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 993.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.07 เงินรายได้ 525.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 และเงิน
สะสมที่มหาวิทยาลัยน ามาสมทบ 108.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 โดยงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดแยก
เป็น งบด าเนินการ 1,784.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.84 งบลงทุน 250.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.19  และงบรายจ่ายอื่น 20.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.97  โดยแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังรูปที่ 4 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2555 

ข้อมูล  :  รายงานประจ าปี 2555 

งบประมาณแผ่นดิน 
61.07% 

งบรายได ้
32.30% 

เงินสะสมที่มหาวิทยาลยัน ามาสมทบ 

6.64% 

งบด าเนินการ 
86.84% 

งบลงทุน 12.19% 

งบรายจ่ายอื่น 
0.97% 
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10. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการ มีส านักวิชาทั้งหมด 6 ส านักวิชา (คณะวิชา) เพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีศูนย์บริการเพ่ือการศึกษาและวิชาการ 7 ศูนย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1 สถาบัน และมีหน่วยวิสาหกิจ เพ่ือประสานจัดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นหน่วยงานจัดหารายได้
และด าเนินการเชิงธุรกิจหรือแบบพ่ึงตนเองอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย (อยู่ภายใต้การดูแลของส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร) เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (อยู่ภายใต้
การดูแลของส านักวิชาแพทยศาสตร์) โครงสร้างการจัดองค์กรของมหาวิทยาลัยสามารถเขียนเป็นแผนผัง
โครงสร้างองค์กรได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เทคโนธาน ี
2. สุรสัมมนาคาร 
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
4. ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์

และสาธารณสุข 
 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2. ส่วนสารบรรณ 

และนิติการ 
3. ส่วนการเจ้าหน้าที ่
4. ส่วนการเงินและบัญช ี
5. ส่วนอาคารสถานที ่
6. ส่วนพัสด ุ
7. ส่วนแผนงาน 
8. ส่วนกิจการนักศึกษา 
9. ส่วนประชาสัมพันธ ์
10. สถานกีฬาและสุขภาพ 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 
13. สถานพัฒนาคณาจารย ์
14. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 
15. ส่วนบริหารสินทรัพย ์(จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 55) 
 

1. วิทยาศาสตร ์
2. เทคโนโลยีสังคม 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 

- ฟาร์มมหาวิทยาลยั 
     (ส่วนการเรียนการสอน) 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 
5. แพทยศาสตร์ 
6. พยาบาลศาสตร์ 
 
 

1. บรรณสารและ 
 สื่อการศึกษา 
2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
3. บริการการศึกษา 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กิจการนานาชาต ิ
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
7. สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 
 

1.  วิจยัและพัฒนา 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สถาบัน หน่วย 
วิสาหกิจ 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

อธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

ศูนย์ 
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11. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
อ่ืน คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น 
โครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภ าวิชาการ
ท าหน้าที ่ด ูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั ้งหมดท าหน้าที ่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบัน เป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการภายในส านักวิชา ศูนย์ และ
สถาบัน ตามล าดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับ
รองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัย
ในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดยองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้มีฐานะ
เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพ
การศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กรและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการประจ า 
ศูนย์/สถาบัน 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ส่วนส่งเสริม 
วิชาการ 

หน่วยงานอื่น ๆ  คณะกรรมการประจ า 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 
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12. ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
1. ปีการศึกษา 2541  : มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันคุณภาพการศึกษา โดยอิงกับภารกิจด้านการจัด

การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวช้ีวัด 
2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัด โดยเพ่ิมตัวชี้วัดตามภารกิจการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 37 
ตัวชี้วัด 

3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 (ปี
การศึกษา 2548)  ประกอบด้วย 11 ปัจจัย 47 ตัวช้ีวัด 

4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุก
ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม (จ านวน 41 ตัวบ่งชี้) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  รวม
องค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งช้ี  

5. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัว
บ่งชี้ จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ (5 ตัวบ่งชี้เดิม + 4 
ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดยมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมตัวบ่งชี้ตามภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  50 ตัวบ่งชี้  

6. ปีการศึกษา 2552 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัว
บ่งชี้ จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ โดย สกอ. เพิ่มตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 11
องค์ประกอบ  52 ตัวบ่งชี้ 

7. ปีการศึกษา 2553   : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. 
ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 
34 ตัวบ่งชี้ 

8. ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป : มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
เป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจากนี้ยัง
มีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งช้ี 

 
13. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือติดตามการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน และเทคโนธานี 
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการก าหนด ระบบ กลไกหลักใน
การควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment)  
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 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
 (1) การควบคุมคุณภาพ 
 (2)   การตรวจสอบคุณภาพ 
 (3)  การประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ
ภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพ่ือประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 
(1) การตรวจสอบคุณภาพท่ีผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
(2) การประเมินคุณภาพ 
(3) การให้การรับรอง 

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มีปรากฏ
ในตารางต่อไปนี้ 

 
การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัย 
 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
 ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องค์การมหาชน) (สมศ.)       

กระบวนการ :   ควบคุมคุณภาพ 
                     ตรวจสอบคุณภาพ 
                      ประเมินคุณภาพ 

กระบวนการ :   ตรวจสอบคุณภาพ 
                    ประเมินคุณภาพ 
                      การให้การรับรอง 

การประเมิน : ทุกปี การประเมิน : อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี 
 นับตั้งแต่ประเมินครั้งสุดท้าย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 
 

 
 

  
 
 
   
 
 
   
 
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

1. มีคณะกรรมการและคณะท างานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ 
2) คณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพและติดตามการด าเนินงานตามผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3) คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
4) คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน เทคโนธานี และ

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
2. เกณฑ์/ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. กระบวนการในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1  ระดับหน่วยงาน 
1) หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ส าหรับจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน  
2) การค านวณผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

- รายองค์ประกอบ น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวน
ตัวบ่งชี้ ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 

- ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวน
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบิัตงิาน
ของสถาบัน 

 
 
 
 
 

ติดตามตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัดทุก 3 ป ี

รายงานประจ าป ี
รายงาน 

ผลการประเมิน 

 

การตรวจเยี่ยม 
 

การติดตามผล 
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3) การเขียนรายงาน ประกอบด้วย 
3.1) บทสรุปผู้บริหาร 
3.2) ภาพรวมของหน่วยงาน 
- ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ 
- โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
- รายชื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน เทคโนธานี ชุด

ปัจจุบัน 
- แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ  
- ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ฯลฯ 
3.3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์  และเทียบกับ

เป้าหมาย ในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และตาราง
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ และสรุปผลการ
ด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ดังนี้ 
- ตารางที่ ส 1.  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 
- ตารางที่ ส 2.  สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ                    

ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา   
3.4) สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย - ข้อเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา จ าแนกตามองค์ประกอบ วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป โดยอาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานมาประกอบด้วย 

3.5) ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  
- ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
- ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  (CDS) (เฉพาะส านักวิชา) 
- คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าหน่วยงาน 

ฯลฯ 
4) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานได้

ทราบถึงสถานะของตนเองว่ามีจุดเด่น - จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป  

5) หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท ารายงานใน
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

6) หน่วยงานน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทาง
แก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ เพื่อน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนา
หน่วยงานในปีการศึกษาต่อไป 
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3.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
1) ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมข้อมูล

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับจัดท ารายงาน
ประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) การค านวณผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
- รายองค์ประกอบ น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวน

ตัวบ่งชี้ ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 
- ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัว

บ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
3) การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 

3.1) บทสรุปผู้บริหาร 
3.2) ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
- ประวัติความเป็นมา 
- ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
- แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ยทุธศาสตร์การพัฒนา, เป้าประสงค์หลัก) 
- โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
- รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ และคณะ

ผู้บริหาร ชุดปัจจุบัน 
- การจัดการศึกษา 
- หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
- จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
- งบประมาณ และอาคารสถานที่ 
- เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
- องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.3)  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์  และเทียบกับ
เป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่  
- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
- องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
- องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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- องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
- องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3  
     ดี (3D)” 
- องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

และตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตารางสรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ และสรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ ตาม
องค์ประกอบ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ดังนี้ 

- ตารางที่ ส 1.  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 
- ตารางที่ ส 2.  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
- ตารางที่ ส 3.  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
- ตารางที่ ส 4.  สรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
- ตารางที่ ส 5.  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
- ตารางที่ ส 6.  สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ                    

ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา   
3.4) สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย - ข้อเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา จ าแนกตามองค์ประกอบ วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

3.5) ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  
- ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
- ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  (CDS) 
- คณะกรรมการและคณะท างานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- วิธีการค านวณค่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
- จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
- จ านวนอาจารย์ประจ าและเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณและปีการศึกษา 

ฯลฯ 
4) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยได้

ทราบถึงสถานะของตนเองว่ามีจุดเด่น - จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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5) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และสภาวิชาการ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ  

6) เสนอรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

7) มหาวิทยาลัยน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไข
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
3.3 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

มหาวิทยาลัยแจ้งรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินฯ ดังนี้ 
- จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ประเมิน เปรียบเทียบ และสามารถเชื่อมโยง

กับหน่วยงานต่าง ๆ ได ้
- มีการเพิ่มพูนทักษะด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
- มีกลไกในการติดตาม เพื่อให้มีการน าผลการ feedback มาวิเคราะห์และปรับปรุง .

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  

องค์ประกอบที ่1 

23



 

24



ฝ่ายวางแผน/ สผ. 1.1 

C:\Users\DELL\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 1\indicator 1.1 new.docx  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11    
พ.ศ. 2555 - 2559)   

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 
 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  
6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา (ณ สิ้นไตรมาส 2 และสิ้น
ไตรมาส 4) 

 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

25



ฝ่ายวางแผน/ สผ. 1.1 

C:\Users\DELL\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 1\indicator 1.1 new.docx  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนของมหาวิทยาลยั  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 

        ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-1) เพื่อสนองนโยบายและ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยง และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 
(พ.ศ. 2552-2561) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) กระทรวงศึกษาธิการ          
[ดั ง ป รา กฏใน เอกสา รแผนพัฒน ามหาวิ ท ยา ลั ย เทค โน โลยี สุ ร น า รี  ร ะ ยะที่  11  พ .ศ .  2555 -2559 
http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan11-55-59.pdf หน้า 93 และเอกสารความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กับยุทธศาสตร์ มทส. ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559)] และสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการจัดท าแผนแบบ top-down และ bottom-up ที่คณะผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขต 4 จังหวัดอีสานตอนใต้ ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก 
มาตรการและแนวทางการพัฒนาไว้เป็นกรอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อน าสู่การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2554 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2554  
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อเป็นคู่มือในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน กอปรกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดประชุมการถ่ายทอด
แผนในแต่ละหน่วยงาน เช่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนธานี หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส่วนงานต่าง ๆ เป็นต้น 
3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.3-1) 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีความสอดคล้องกับทั้ง 4 
ภารกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและปรับแปลงฯ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยไปสู่การจัดท าแผนระดับหน่วยงาน รวมทั้งได้ประชุมหารือเพื่ อจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนธานี ส่วนกิจการนักศึกษา หน่วย
ตรวจสอบภายใน ฟาร์มมหาวิทยาลัย สถานกีฬาและสุขภาพ เป็นต้น   
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4. มีตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

ในช่วงปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 โดย
มหาวิทยาลัยได้น าไปสู่การก าหนดค่าเปา้หมายตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปีต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิง 
1.1.4-1 และ 1.1.4-2) 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้สร้างเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 รุ่น วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประกอบการเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการใช้ “ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 และ
วันที่ 22 เมษายน 2556  

(ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.4-3) 
5. มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการและปรับแปลงฯ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555   
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ทุกตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 49 ตัวชี้วัด      
จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100  ดังนี้ 
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  มี 1 แผนงาน (14 ตัวชี้วัด) ได้แก่ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐาน 

สากล บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 14 ตัวชี้วัด)  
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มี 1 แผนงาน (10 ตัวชี้วัด) ได้แก่ แผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 10 ตัวชี้วัด 
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มี 1 แผนงาน (8 ตัวชี้วัด)  ได้แก่ แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

และบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 8 ตัวชี้วัด 
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  มี 1 แผนงาน (4 ตัวชี้วัด) ได้แก่ แผนงานการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุ

เป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 4 ตัวชี้วัด 
จ. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  มี 1 แผนงาน (13 ตัวชี้วัด)  ได้แก่ แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 13 ตัวชี้วัด 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.5-1) 

6. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านระบบรายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ทุกวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส (4 ไตรมาส)  มีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสละ 1 ครั้ง 
และการติดตามผลการด าเนินงานฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีละ 2 คร้ัง โดย
ด าเนินการในรูปแบบการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
รายละเอียดตาม http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp  
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7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไปสู่ตัวชี้วัดหลักแผนปฏิบัติการรายปี 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานฯ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัย         
ปีละ 2 ครั้ง คือ หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2555) และไตรมาสที่ 4 (ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 
2555)  และจากสภาวการณ์และสภาวะแวดล้อมในระดับประเทศ และของโลกที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและส่วนแผนงานได้ตระหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการ
ทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 โดยมีเป้าหมายในการ
ด าเนินการ คือ การแสวงหาทางเลือกที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ ตลอดจนต้องมีการเตรียมการและกระตุ้นเตือนให้
ประชากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การจัดเตรียมความพร้อมการ
ป้องกัน ควบคุม การแก้ไข และการบริหารจัดการในอนาคตให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการในการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันเครื่องมือหนึ่งที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ใน
ลักษณะที่เป็นการแสวงหาทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ คือ เทคนิคเดลฟาย (delphi 
technique) ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจนมากข้ึน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ฝ่ายวางแผนและส่วนแผนงานจึงได้น าเทคนิคเดลฟายมาประยุกต์ใช้ในออกแบบจัดท าแบบประเมินความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่ส าคัญตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในรูปแบบ 
online โดยประเมินความส าคัญในระดับแนวทางตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประเมินเป็น
กลุ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดตาม http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/000-delphi-

update-561607.pdf  
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภามหาวิทยาลัย

มาปรับปรุงการด าเนินงานการจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังรายงานผลการติดตาม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 
(วันที่ 31 มีนาคม 2556) เรื่องขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในเรื่อง
ต่าง ๆ อาทิ รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยควรจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน ได้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการ ดังนี้ 
1) โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจัดท าแผนปฏิบัติการ งานประจ าและการจัดสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ โดยได้น ากรอบแนวคิดการพิจารณา
งบประมาณแบบ 3R (Review, Redeploy and Replace) ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม กับบริบทและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นความส าคัญ ความเร่งด่วน 
ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเกณฑ์ หากแผนงานสามารถ
ชะลอหรือปรับลดได้ให้ท าการชะลอไปก่อนหรือปรับลด และหากมีความจ าเป็นและความเร่งด่วนในการ
ด าเนินการ หน่วยงานอาจจัดแผนงานเข้ามาทดแทนได้  
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2) ในส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยได้น าการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) มาใช้ประกอบการพิจารณางาน/โครงการ
และงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหลักการที่เน้นและให้ความส าคัญในการค านึงถึ งความจ าเป็นและ
ความคุ้มค่าของกิจกรรมการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นหลัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผล
การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการการเงินทรัพย์สินในวาระพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณเป็น
ประจ าทุกปี  

3) ในส่วนของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายวางแผน 
และส่วนแผนงานเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนบริหาร
สินทรัพย์ เป็นต้น จัดท าการวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ในเร่ืองดังกล่าวต่อไป 
 

 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

 
เอกสารอ้างอิง :  ส่วนแผนงาน (http://web.sut.ac.th/dpn) 

1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) 
1.1.1-2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

กับยุทธศาสตร์ มทส. ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1.2-1 แผนปฏิบัติการ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555 - 2559)   
1.1.3-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
1.1.4-1 งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1.4-2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1.4-3  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1.5-1   สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนปฏิบัติ จากรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555) หน้า 10 และหน้า 119-131 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน                                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
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C:\Users\DELL\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 1\ONESQA-16.1.doc  

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16 :  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 
 

บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ที่น าวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ 

         
เกณฑ์การให้คะแนน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์การพิจารณา  : 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
มี () หรือไม่มี 

() การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 

โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

 

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ ส านักวิชา/ สถาบันได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/ หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

 

 
 
 
 

อัตลักษณ์  คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปณิธานอันมั่นคงที่จะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์ และมี
วิสัยทัศน์ทีเ่ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ              
ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้อนุมัติอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 
คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” (http://web.sut.ac.th/qa/ 
pdf/exqa/ex3_qa1/n-council4-54/00-indicator53-onesqa.pdf) โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝุรู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจ าปีก็ได้มีการก าหนดให้มีงานประจ า
และโครงการทีส่อดคล้องกับเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3)   
        ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. แสดงได้จากการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เน้นค านึงถึงหลักการส าคัญ นั่นคือ เน้นการจัดการศึกษาทั่วไป 
ในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การเน้นวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การจัดการศึกษาใน
วิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการ 
(Multi-disciplinary) ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พักประจ าใน
หอพักของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมจากประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และยังค านึงหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการจัดหลักสูตร ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดอีกด้วย 
        ปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  ซึ่งในการจัดหลักสูตร
จะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิชาชีพจะต้องเน้นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถใน
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่วนทางด้านวิชาพื้นฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้
ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการรับ-ส่ง
ข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการ
องค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี หลักสูตรจึงควรมีความยืดหยุ่นให้มาก เพ่ือสามารถน าปัญหาและข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับเนื้อหาของการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของปัญหานั้น ๆ รวมทั้งผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานจริง  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ดังนี้ 
1) ทุกหลักสูตรจะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

เป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) ส่วน
ทางด้านวิชาพ้ืนฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และปัจจัย
องค์กร (Orgaware) ในกระบวนการร่างหลักสูตรจะมีการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เพ่ือให้มีส่วนร่วมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจาก
ทุกภาคส่วน   

2) ส านักวิชามีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา  โดยเน้นการ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความสามารถในการประยุกต์  
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลางโดยส านักเทคโนโลยีสังคม คือ กลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไปและภาษาอังกฤษ มีปณิธานที่มุ่งเน้น “คุณธรรมน าความรู้” โดยทุกรายวิชาจะก าหนด 
“คุณธรรมประจ ารายวิชา” ไว้เพ่ือให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนน าคุณธรรมมาปฏิบัติ 

3) ส านักวิชาและฝุายกิจการนักศึกษา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 
68 กิจกรรม จ าแนกเป็น 3 ด้าน  คือ ด้านประชาธิปไตย 3 กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 55 
กิจกรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 10 กิจกรรม (ดังรายละเอียดปรากฏตามตัวบ่งชี้ที่ 
10.2) เช่น โครงการจิตอาสาแบ่งปันน้ าใจให้น้อง กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ โดยฟ้ืนฟูท าความสะอาด และ
ทาสีพระอุโบสถวัด  โครงการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันธรรมสวนะ มีการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา โครงการหอพักร่วมใจ ร่วมบุญผ้าปุาสามัคคี การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมคุณธรรม และ
โครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม  สวทส.” ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  เป็น
แหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาก าหนดจัดขึ้นมาเองเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกลยุทธ์เพ่ิมประสบการณ์จริงในการท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ (Employability) ให้กับนักศึกษาโดยน าหลักการสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้การด าเนินการแบบรวมบริการประสานภารกิจ
โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน โดย
นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 
16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้
ภาคทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาการท างานที่เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองให้
พร้อมในทุก ๆ ด้าน ส าหรับการปฏิบัติงานอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษาจะมีคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดท าหน้าที่นิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 
และนักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย  
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3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ใน

ภาพรวม เท่ากับ 4.25  [(4.30+4.51+4.19+4.40+3.87)/5] ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
(http://www.sut.ac.th/ces/pr/Evaluate/step160755.pdf) โดยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ดูแลในเรื่องระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีการประเมินทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.30 และ 
4.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังตารางที่ 2.6.6-2 ก-ข) 

2) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการวัดความส าเร็จในการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 และจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ก. ผลประเมินนักศึกษา    
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประเมินคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาในระหว่างการนิเทศ ณ 

สถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
  (2) นักศึกษาประเมินตนเองถึงประโยชน์ที่ได้รับหลังกลับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
       - ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
       - ด้านการเข้าสู่งานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
  (3) พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษาถึงผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  
นอกจากนี้แล้วสถานประกอบการยังได้ให้ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ 

ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษา มทส. ได้แก่ ความตั้งใจ กระตือรืนร้น ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ กิริยา วาจา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และมีคุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับข้อควรปรับปรุง ความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 
ทักษะด้านภาษา ความละเอียดรอบคอบ การจัดการและการวางแผน 

ข. ผลประเมินสถานประกอบการ    
   (1) พนักงานที่ปรึกษาเห็นว่าสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ (ได้ประโยชน์จาก

ผลงานนักศึกษา มีโอกาสเลือกพนักงานจริง และมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

   (2) นักศึกษาเห็นว่าสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
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ค. ผลประเมินมหาวิทยาลัย    
    (1) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
    (2) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ นักศึกษา และ

มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  
    (3) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
3) ฝุายกิจการนักศึกษา ได้ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตน

อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของ
มหาวิทยาลัย จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 38,754 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40)  

4) ฝุายบริหาร โดยส่วนสารบรรณและนิติการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ 
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา) ในภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการในการสร้าง
เสริมอัตลักษณ์ 3.74 มีความพึงพอใจระดับมาก (ดังตาราง สมศ. ที่ 16.1.3-1) 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เน้นการวางรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ยังได้ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามาทักษะ 4 
ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และ 
ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบัณฑิตคือการมีงานท า มีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวโดยบัณฑิต มทส. มีอัตราการได้งานท า ร้อยละ 82.50 (บัณฑิตที่งานท า จ านวน 495 คน จาก 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 600 คน) (ดังตาราง สมศ. ที่ 1-1) โดยส่วนใหญ่ได้รับค าชมเชยจาก
ผู้ประกอบการว่าเป็นคนที่มีความอดทนและสู้งาน นอกจากนี้จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีระบบสหกิจศึกษาใน
ทุกหลักสูตรซึ่งเป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการ
เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะ
ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก หรือ Work-
based learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้
ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถาน
ประกอบการต้องการมากที่สุด โดยมีผลการประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (มีคะแนนเฉลี่ย 4.24) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีในทุกด้าน คือ ด้านภูมิรู้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.19  ด้านภูมิธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 และด้านภูมิปัญญา มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 (ดังตาราง สมศ. ที่ 
16.2-1) 
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ผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสังคมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาตามมิติ
ต่าง ๆ เช่น 

สถานประกอบการ 
1) มีแรงงานนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และความรู้ในระดับหนึ่ง ช่วยงานตลอดปี  
2) ลดการจ้างพนักงานประจ า เพราะมีแรงงานนักศึกษา ท างานเสริม เช่น งานที่เพ่ิมขึ้นในบางฤดูกาล 

งานวิจัยโครงการพิเศษ  
3) พนักงานประจ ามีเวลามากข้ึนที่จะท างานที่ส าคัญกว่า  
4) เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานในอนาคต  
5) มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  
6) เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัย 
1) เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ  
2) ได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
3) ผลงานที่ดีของบัณฑิตสายสหกิจศึกษาท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง สามารถกระตุ้นความสนใจของ

ผู้สมัคร เข้าเรียนได้มากข้ึน  

นักศึกษา 
1) ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกท่ีเรียน  
2) มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น เพราะจะเข้าใจวิชาการท่ีเรียนเร็วขึ้น และการน าไปประยุกต์ใช้  
3) เกิดการพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ การจัดการ และความม่ันใจในตนเอง  
4) เกิดทักษะการน าเสนอ (Communication Skill)  
5) มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบ  
6) เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเพราะรู้ความถนัดของตนเอง  
7) ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ  

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ ส านักวิชา/ สถาบันได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/ หรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  จาก

ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยพร้อมทั้งองค์กรพหุภาคี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 
ดังนี้ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1) รางวัลระดับชาติ 
 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปฏิบัติงาน ณ  Bitmanagement Software GmbH ประเทศเยอรมัน 
 ผู้บริหารสถานประกอบการดีเด่น (ดร.ดิลก มูลวงษ์ : Hitachi Global Storage Technology 

(Thailand) Ltd. 
 

2) รางวัลระดับเครือข่าย 
 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 โครงงาน ดังนี้ 

(1) โครงงาน การออกแบบชุดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานส าหรับการวัดแรงผลัก Shipping Comb และ
อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง HGA โดย นายพงศธร วิชิโต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

(2) โครงงาน การศึกษาเพ่ือลดปัญหาน้ ามันและไขมันจากโรงผลิตคลอริเนเตทพาราฟิน โดย นางสาว
วนารี เชิดชู สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จ านวน 4 โครงงาน  
ดังนี้  
(1) โครงงานการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ยัวซ่า ผ่านสื่อ TVC โดย นายภานุ ศรัณยคุปต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
(2) โครงงาน การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในการน าเข้าจากประเทศจีน โดยนางสาวพิชชานันท์  

ธัญญาพานิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
(3) โครงงานการวางแผนการตลาด โดยเน้นการสื่อสารการตลาด เนื้อหมูอนามัย HyMEAT โดย

นางสาวบงกช บุญอินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด) ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม 

(4) โครงงานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกสินค้า โดยนายพีรพงศ์ วงศ์อัศวนฤมล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของ World 
Association for Cooperative Education หรือ WACE ในการเป็นส านักงานสาขา (satellite office) ในภูมิภาค
เอเชีย 
     อีกท้ังนักศึกษายังได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้   

1)  นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ จากโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว 2555 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) การแข่งขันจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน สังคม และการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดังนี้ 
(1) โครงการสืบสานต านานเมืองย่าโม ไชยะไชโยกับเพลงโคราช ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลมูลค่า 210,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ และรางวัล
น าเสนอโครงการดีเด่น รับรางวัลมูลค่า 15,000 บาท 

(2) โครงการสร้างสรรค์ สร้างสุข สร้างมูลค่า ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ า โคกกรวด ได้รับรางวัล
โครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2)  นางสาวมธุภาณี อุ่นศิวิไลย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล
เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สมวท.)  

3)  นางสาวศิริวิมล สาระติ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2555 

4)  นางสาววรรษมน พากเพียร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีความ
ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ปีการศึกษา 2555 

 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการปฏิบัติได้ครบ 
ทั้ง 5 ข้อ 

5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  :   

ตารางที่ 2.6.6-2 ก ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์  
ปีการศึกษา 2555  (สถานพัฒนาคณาจารย์) (หน้า 393)   

ตารางที่ 2.6.6-2 ข ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์   
ปีการศึกษา 2555  (สถานพัฒนาคณาจารย์)  (หน้า 395)   

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3 D)  (ส่วนกิจการนักศึกษา) (หน้า 295)   

ตาราง สมศ. ที่ 1-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2554)  (หน้า 404 )   

ตาราง สมศ. ที่ 16.1.3-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร เกี่ยวกับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ในการ
สร้างเสริมอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามรายข้อค าถาม  
(หน้า 340)   

ตาราง สมศ. ที่ 16.2-1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา) จ าแนกตามส านักวิชา  (หน้า 344)   

 
 
แหล่งที่มา :  ฝุายวิชาการ/ ส านักวิชา/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ         ข้อมูล  ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

 /ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/ สถานพัฒนาคณาจารย์  
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16 :   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์   

(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
 
วิธีการค านวณ : 

 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกส านักวิชา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ 

 
การค านวณ :  
  

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

 
= 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

= 
2,497.36  

 589  
 = 4.24  

ผลการด าเนินงาน  : 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตซึ่งครอบคลุมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา) มีรายข้อค าถาม 
จ านวน 35 ข้อ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3-1 และ 16.2-1) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัณฑิตศึกษา ใน
รุ่นปีการศึกษา  2553 จ านวน 589 คน จากบัณฑิตทั้ งหมด จ านวน 1,408 คน คิดเป็นร้อยละ  
41.83 โดยมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ เท่ากับ              
4.24 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจ าแนกตามส านักวิชาและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ดังนี้ 
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ส านักวิชา 
จ านวน คิดเป็น

ร้อยละ 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ภาพรวม บัณฑิต

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

ผู้มีภูมิรู้ ผู้มีภูมิธรรม ผู้มีภูมิปัญญา 

1. วิทยาศาสตร์ 27 17 62.96 4.26 4.40 4.25 4.32 
2. เทคโนโลยีสังคม 211 90 42.65 3.94 4.31 4.06 4.14 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 131 55 41.98 4.27 4.31 4.24 4.28 
4. วิศวกรรมศาสตร ์ 883 353 39.98 4.23 4.31 4.23 4.26 
5. แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

156 74 47.44 4.18 4.28 4.18 4.22 

ภาพรวม 1,408 589 41.83 4.19 4.31 4.20 4.24 

หมายเหตุ :   * หมายถึง ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์ จ าแนกตามรายข้อค าถาม และส านักวิชา 
(ดังตาราง สมศ. ที่ 16.2-1) 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมนิ เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิตตามอัตลักษณ์  
เท่ากับ 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.24 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

   ≥    3.51                
 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 16.2-1 การจ าแนกรายข้อค าถามตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
  (หน้า 342) 
 ตาราง สมศ. ที่ 16.2-1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิปัญญา) 
จ าแนกตามส านักวิชา (หน้า 344) 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 :   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 55) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน :    
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
 เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
 ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น 
 และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
 และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ ส านักวิชา/ สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้อนุมัติ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” (http://web.sut.ac.th/qa/pdf/ 
ex3_qa1/n-council4-54/00-indicator53-onesqa.pdf) [ดังเอกสารอ้างอิงที่ 17.1-1] โดยในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุไว้ “สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในด้านการ
สอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรมและปัจจัยคุณภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้การกระท า
ภารกิจทุกด้านเกิดความเป็นเลิศและแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” 
 ต่อมาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 11 พ.ศ.2555 -2559 มหาวิทยาลัยได้มีการ
ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดการผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใตม้าตรการ “การส่งเสริมให้มีการสร้างและการน านวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุนและปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น” เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าภายใต้ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การรวมบริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน สหกิจศึกษา โดย
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในด้านการเงินทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวิชาการ ด้าน
บริหารทั่วไป และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและทุกระบบของการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและภารกิจต่าง ๆ มีดังนี้ 

ก.  ด้านการบริหารจัดการ 
1) การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศ มีระบบ ระเบียบที่เอ้ือต่อการบริหาร

และการจัดการที่เป็นอิสระและคล่องตัว เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงินและ
ทรัพย์สิน มีความคล่องตัวด้านบริหารวิชาการ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง สามารถ
พัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับกิจการมหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการท างาน สามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การด าเนินงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่สิ้นสุดใน
ระดับมหาวิทยาลัยและให้มีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2) มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมุ่งใช้ทรัพยากรและความช านาญ
ร่วมกันลักษณะของการจัดระบบ “บริการร่วม” เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคารเรียนรวม มีการใช้อาคารสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน และจุดเด่น
ที่เห็นได้ชัดจากการด าเนินงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก็คือ การใช้งบประมาณเพ่ือ
จัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพ และผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ รวมทั้งการจ้างเหมาบริการ 
การถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ท าให้ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนท าให้องค์กร
ไม่ใหญ่เกินความจ าเป็นช่วยลดภาระในการบริหารงาน 

3) มีหน่วยวิสาหกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นสถานที่
รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และยังสามารถด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สามารถมี
รายได้สนับสนุนตนเอง 

4) มีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

5) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   

6) มีการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย
ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน า
ความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบัติ”   

7) มีการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง เพื่อลดหรือก าจัดความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกภารกิจของทุกหน่วยงาน   

8) มีการส่งเสริมการวิจัยสถาบันในหน่วยงานต่าง ๆ มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานมหาวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
ควรพัฒนางานวิจัยสถาบันให้สู่การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา   

9) มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข.  ด้านการเรียนการสอน 
1) มีสถานพัฒนาคณาจารย์ (FDA) ที่ให้บริการจัดการพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน

การสอนส าหรับคณาจารย์ การสอบสอนของอาจารย์ใหม่ การสร้างระบบมิตราจารย์ หรือ
อาจารย์อาวุโสที่ท าหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ในด้านการสอน 
และการเป็นอาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัย 

2) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีระบบบริการการจัดการสอนผ่านเครือข่าย SUT 
e-Learning เพ่ือส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรู้ และเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐานระบบบริหารจัดการ Moodle 
โดยนักศึกษาสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

3) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้มีการเรียนรู้จากการท างานในสถาน
ประกอบการโดยมีวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและ
ประสบการณ์จริงจากการท างานในสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
จริงในประสบการณ์ตรง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนส านักวิชา
แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท างาน (work integrated learning) 

4) มีการจัดการศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตร ในรูปแบบที่สามารถพัฒนานักศึกษาทั้งในเชิงภูมิปัญญา 
บุคลิกภาพ และคุณธรรม โดยทุกหลักสูตรเรียนเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งมีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
เป็นหน่วยที่จัดการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

ค.  ด้านการวิจัย 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานงานหลักที่ดูแลพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้

ก าหนดมิติยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยไว้ 3 มิติ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับโลก 
การบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล และการแก้ปัญหาของชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการเงินงบประมาณ การคิดภาระงานวิจัย และระบบการยกย่องผู้มี
ผลงานวิจัยโดดเด่น 

2) มีสถานวิจัย (ฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา) ในทุกส านักวิชาเพ่ือดูแลพันธกิจด้านการวิจัยของแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชาและประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงที่ให้ค าปรึกษา
แนะน างานวิจัยแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
จากมหาวิทยาลัย 
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ง. ด้านการบริการวิชาการและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
1) มีเทคโนธานีท าหนา้ที่เป็นหนว่ยงานกลางของมหาวิทยาลยัในการด าเนินภารกิจดา้นการบริการ

วิชาการแก่สงัคม และด้านการปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมี
ฝ่าย/โครงการที่เก่ียวข้อง เชน่  ฝา่ยบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถา่ยทอดเทคโนโลยี 
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(iTAP)  และโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม เป็นต้น 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-2564 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
1.1.1-1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3-1) 
เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ โดยให้
ความส าคัญในเรื่องการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจาก
ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับพันธกิจ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล มีการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการเน้นในเรื่องการเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   

การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและภารกิจต่าง ๆ มีดังนี้ 

ก. การบริหารจัดการ 
1) บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นอย่างดี 
2) บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

ผ่านการใช้บริการของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาคารเรียนรวม เป็นต้น 

3) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวกับการใช้บริการหน่วยวิสาหกิจ เช่น ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 

4) ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
5) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนทุกภาค

การศึกษา 
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ข. ด้านการเรียนการสอน 
1) สถานพัฒนาคณาจารย์ (FDA) อาจารย์ใหม่เข้าทดสอบสอนและการมีมิตราจารย์ คณาจารย์

ทั่วไปเข้าปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการสอน นักศึกษา
เข้าประเมินการสอนของคณาจารย์ ผู้บริหารใช้ผลการประเมินการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

2) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการทางด้านเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์แก่คณาจารย์ รวมทั้งให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

3) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้บริการและประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
นักศึกษาและอาจารย์นิเทศในการท ากิจกรรมสหกิจศึกษา การให้ค าปรึกษาและการจัดกิจกรรม
เพ่ือเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

ค. ด้านการวิจัย 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถานวิจัยของแต่ละส านักวิชาอ านวยความสะดวกทางด้านการหา

แหล่งทุนและสมัครทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์ ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในส่วนของคณาจารย์
และนักศึกษา 

     ง.  ด้านการบริการวิชาการและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
- ด้านบริการวิชาการและการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยเทคโนธานีมีบทบาท

ในการประสานงานระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก การมีหน่วยงานหรือฝ่ายสนับสนุนทางด้านบริการวิชาการ การน าเสนอโครงการและ
จัดหางบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรของรัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น สามารถแบ่งตาม
มิติในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในปีการศึกษา 2555  ดังนี้ 

ก. ด้านบริหารจัดการ 
          ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.87 (ค านวณเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบทั้ง 4 มิติ) จากคะแนนเต็ม 5 
โดยจ าแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้ 

1) ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82  
2) ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.76       
3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77        
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.73 

(ดังตารางที่ 7.5-1-7.5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม จ าแนกตามมิติความพึงพอใจ และรายข้อค าถาม)  

ข. ด้านการเรียนการสอน 
1) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยมี

สถานพัฒนาคณาจารย์ดูแลในเรื่องระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน
ของอาจารย์ ซึ่งมีการประเมินทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ทั้ งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.30 และ 
4.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังตารางที่ 2.6.6-2 ก-ข ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย ์ปีการศึกษา 2555) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่
สนับสนุนการเรียนการสอน  อยู่ในระดับดีมากทุกกิจกรรม 
(1)  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในเรื่องการจัดท าสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน การ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน 368 รายวิชา ผลการประเมิน 4.43 
จากคะแนนเต็ม 5  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 17.3-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2555 ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)    

(2)  สถานพัฒนาคณาจารย์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ จ านวน 18 กิจกรรม 
ผลการประเมิน 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังตารางที่ 2.4.6-2 ผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ปีการศึกษา 2555) 

(3)  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในเรื่องผลส าเร็จในการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5   
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 17.3-2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ของ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
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ค. ด้านการวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินและน าผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจาก
อาจารย์และนักวิจัย มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้
สอดคล้องและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้มากข้ึน โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ และได้ปรับปรุงระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือการรวมกลุ่มวิจัย ท าให้เกิด
ศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย 
และหอ้งปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 37 ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 17 ศูนย์วิจัย 8 กลุ่มวิจัย 
12 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย  (http://ird.sut.ac.th/) 

ง. ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการ
บริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และค่ายวิชาการ โดยมี
แผนพัฒนาระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 และตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของเทคโนธานี ซึ่งเทคโนธานีมีการจัดท าแบบประเมินผล
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากคณาจารย์และผู้ขอใช้บริการภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท SCG (Thailand) จ ากัด 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการในเรื่องการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยในปี
การศึกษา 2555 มีหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการในเรื่องการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
จ าแนกกิจกรรมตามภารกิจ 4 ด้าน  คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น และ
โดยผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนา/การปรับแปลง/การวิจัยต่อยอด รวมทั้งหมด 436 กิจกรรม/โครงการ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5  (ดังตารางที่ 11.4-1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2555) 
         โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน (ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5  
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4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน และเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนที่ระบุไว้  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ก.     ด้านบริหารจัดการ 

1)   การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเป็นสถานที่เรียนรู้ดูงานจากหลาย
สถาบันการศึกษา 

2)      การใช้ประโยชน์จากการบริการหน่วยวิสาหกิจในพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มหาวิทยาลัย การ
ให้บริการตรวจและรักษาของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข การให้บริการสถานที่พัก
และห้องประชุมของสุรสัมมนาคาร เป็นต้น 

3)   งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานจากหลายสถาบันการศึกษา จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้คะแนน 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก  

ข.     ด้านการเรียนการสอน 

1)      ด าเนินการด้านสหกิจศึกษานานาชาติ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ จัดตั้ง 
Internaitonal Satellite Office (Wace-ISO@SUT) ณ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. จัดท า
โครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน AEC (ASEAN Economic Community) 

2)   พัฒนาหลักสูตรก้าวหน้า จ านวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรก้าวหน้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และชีววิทยา 

2)  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประชาชนภายนอกใน
เรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา 

3) สถานพัฒนาคณาจารย์สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในเขตอีสานตอนล่างเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 

4)   จัดทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้นักศึกษาจาก 9 ประเทศอาเซียน 
ค.     ด้านการวิจัย 

1)      การได้รับเลือกจาก สกอ. เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และพัฒนาระบบการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

2)   ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตร ความ
เป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
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3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนและรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4)  ได้ลงนามความร่วมมือกับอลิช (ALICE, A Large Ion Collider Experiment) หนึ่งใน

ห้องปฏิบัติการเครื่องตรวจหาอนุภาพขององค์กรเพ่ือการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (Europeran 
Organization for Nuclear Research) หรือเซิร์น (CERN) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ วัง
สระปทุม นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอาเซียนที่ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของอลิช 

5) เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics 
(AMF-8) ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน 

6) คณาจารย์ มทส. มีค่าเฉลี่ยผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่ออาจารย์สูงที่สุดใน
ประเทศ (อ้างอิงจาก QA ASEAN University ค.ศ. 2013) 

7) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกด้านประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลด้านวิจัย อาทิ รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 2555 ระดับดีเด่น 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเซรามิก
มิติส าหรับประยุกต์ด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก” รางวัลระดับชมเชย งานวิจัยคุณภาพ ภาค
บรรยาย เรื่อง “การจ าลองพายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคู่ด้วยมุมที่เหมือนและแตกต่างกัน” 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอผลงานวิจัย Oral 
Presentation ประเภทแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท เรื่อง Difference between APOE4 
and non-APOE4  by using FTIR spectra in Thai Alzheimer’s patients เป็นต้น 

8)   QS Quacquarelli Symonds Limited ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความเป็น
นานาชาติ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย (Asian University 
Ranking 2012) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทส.) จัดอยู่ในกลุ่ม ดังนี้ 
8.1)  Papers per Faculty มทส. อยู่ในอันดับที่ 1 ในประเทศไทย และติดอันดับ 178 ของเอเชีย 
8.2)  International Faculty มทส. อยู่ในอันดับที่ 138 ของเอเชีย และอันดับ 5 ของประเทศไทย 
8.3)  Outbound Exchange มทส. อยู่ในอันดับที่ 173 ของเอเชีย และอันดับ 6 ของประเทศไทย 
8.4)  Employer Reputation  มทส. อยู่ในอันดับที่ 201+ ของเอเชีย และอันดับ 10 ของประเทศไทย 
8.5)  Citations per Paper มทส. อยู่ในอันดับที่ 201+ ของเอเชีย และอันดับ 11 ของประเทศไทย 
8.6)  Inbound Exchange มทส. อยู่ในอันดับที่ 201+ ของเอเชีย และอันดับ 11 ของประเทศไทย 

 8.7)  Academic Reputation มทส. อยู่ในอันดับที่ 201+ ของเอเชีย และอันดับ 12 ของประเทศไทย 
 

 

49



           

c:\users\com\desktop\sar2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 1\onesqa-17.doc 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ง.     ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

1)      การได้รับเลือกเป็นสาขาของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานในการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการใหม่
และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กในท้องถิ่น 

2)      โครงการโอลิมปิกวิชาการและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคเกิด
การตื่นตัวและมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนจากโครงการ
ดังกล่าวได้รับรางวัลต่าง ๆ จ านวนมากทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

 3)     โครงการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเทคโนธานีให้กับบุคคลภายนอกได้รับ   
ผลการประเมินความพึงพอใจสูงและมีการน าความรู้ที่ได้ในการพัฒนาอาชีพ 

4)  โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน 
    (SUT LLEN) 

5)  มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส าคัญที่ท าให้สังคมยอมรับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 
32 ด๊อกเตอร์ โครงการรณรงค์ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โครงการ
รณรงค์การใช้พลังงานทดแทน เอทานอล E85 โครงการสวนครัวเพ่ือน้อง (ครัวเทคโนโลยี) เป็นต้น 

6)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นเครือข่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการน าเสนอผลงานวิชาการออกสู่สังคม จ านวน 9 เครือข่าย  

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ ส านักวิชา/ สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบของการด าเนินภารกิจในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่ง
แรกที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยผลสัมฤทธิ์ทางด้านบริหารจัดการ  ของ
มหาวิทยาลัยสามารถดูได้จากผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยโดย สกอ. ในปีการศึกษา 2554 
ได้คุณภาพดีมาก โดยได้คะแนน 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอ้างอิงที่  17.5-1- รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554) และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สมศ. ได้คุณภาพ
ดีมาก โดยได้คะแนน 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 เป็นต้น  

ภายใต้นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้น เช่น ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ที่มหาวิทยาลัย ได้
น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการศึกษาแบบ ไตรภาคและ
ระบบสหกิจศึกษาที่เอ้ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการด าเนินการภายใต้บริบทของ
การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษามากมายและ
ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชน จุดเน้นของการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย
สู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยยังคงรักษาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไว้ได้ 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการปฏิบัติครบ 
ทั้ง 5 ข้อ 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน :  

ตารางที ่2.4.6-2 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ  ปีการศึกษา 2555  
(สถานพัฒนาคณาจารย์)  (หน้า 364) 

ตารางที่ 2.6.6-2 ก. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์  
ปีการศึกษา 2555  (สถานพัฒนาคณาจารย์) (หน้า 393)   

ตารางที่ 2.6.6-2 ข. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์   
 ปีการศึกษา 2555  (สถานพัฒนาคณาจารย์)  (หน้า 395)   
ตารางที่ 7.5-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ในภาพรวม จ าแนกตามมิติความพึงพอใจ  ปีการศึกษา 2555 (หน้า 539) 
ตารางที่ 7.5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ในภาพรวม จ าแนกตามรายข้อค าถาม  ปีการศึกษา 2555 (หน้า 540) 
เอกสารประกอบที่ 7.5-3 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีการศึกษา 2555   
(ฝ่ายบริหาร  โดยคณะท างานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ “รวมบริการ  ประสาน
ภารกิจ”) (หน้า 542) 

ตารางที่ 11.4-1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   
ปีการศึกษา 2555  (เทคโนธานี) (หน ้573) 

เอกสารอ้างอิง :   
ฝ่ายวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
17.1-1 เอกสารการได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554  ในการก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”  (http://web.sut.ac.th/qa/pdf/exqa/ex3_qa1 
/n-council4-54/00-indicator53-onesqa.pdf) 

17.5-1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554  
(http://web.sut.ac.th/qa/pdf/inqa3/Report-QA54.pdf) 
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ส่วนแผนงาน (http://web.sut.ac.th/dpn) 
1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) 

(http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan10-55-64.pdf) 
1.1.3-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

(http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan11-55-59.pdf) 
 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
17.3-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

(http://203.158.4.121:8080/sar2/front/sarfront/41?lang=th) 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (http://coop.sut.ac.th/) 
17.3-2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

(http://203.158.4.121:8080/sar2/front/sarfront/50?lang=th) 

 
แหล่งที่มา : - ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 
 - ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การผลติบัณฑิต  

องค์ประกอบที ่2 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ()หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ 
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก 
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี 
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ 
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 
หลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
   และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ 
   การศึกษา 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
 และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
 จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
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*หมายเหตุ :   
    - การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม  
     “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ  
      หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
      ให้ประเมินตามตวับ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก   
    - ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  
    - ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยั งไม่ ได้ด า เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      พ.ศ. 2548 
 - ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
   และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดให้สภาบันอุดมศึกษา
   ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2555 นั้น สกอ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 
  0506(1)/3161 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2555 ขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา 2555 และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน
  การสอนภายในปีการศึกษา 2556        
 
** เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :   

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว  

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ส านักวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือร่างหลักสูตรใหม่ หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ต่อสภาวิชาการ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ ซึ่ งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น 

2) สภาวิชาการได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท า (ร่าง) หลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
และน าเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ส าหรับหลักสูตรใหม่นั้น 
ส านักวิชาต้องท าการส ารวจตลาดแรงงานว่าเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาได้มีการส ารวจทิศทางและ
แนวโน้มของสังคมไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด าเนินการวิจัยสถานการณ์ความต้องการของสถาน
ประกอบการและแนวโน้มการพัฒนาศาสตร์แขนงดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูล ส ารวจวิจัย 
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ การรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) ส านักวิชาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

5) มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพ่ือรับทราบการอนุมัติหลักสูตร  

6) สกอ. รับทราบการอนุมัติหลักสูตร และแจ้งมายังมหาวิทยาลัย และ สกอ. แจ้งไปยังส านักวิชา และ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพ่ือรับรองคุณวุฒิ 

7) มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร ซ่ึง 
ขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรปรากฏที่ http://web.sut.ac.th/das/curriculum/c-curriculum-2.php 

 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากหลักสูตรใดไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตใน
ตลาดแรงงาน และมีผู้สมัครเรียนน้อยหรือองค์ความรู้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส านักวิชาจะ
น าเสนอเรื่องการปิดหลักสูตรผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย แล้วแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดย สกอ. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 
2.1.1 ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่เคยมีการด าเนินการปิดหลักสูตรใดเลย  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ 100 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จ านวน 86 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 
33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 29 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 24 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จ านวน 14 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในกระบวนการปรับปรุงเพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยในแต่ละหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 
จะเป็นการปรับและเพ่ิมรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฯลฯ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะ
มีรายวิชาจ าพวก selected topic ซึ่งสามารถน าเนื้อหาใหม่ ๆ และทันสมัยมาสอนได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
ซึ่งการปรับปรุงต่าง ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 100 หลักสูตร   
1) มี 86 หลักสูตร ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก

ประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
2) มี 14 หลักสูตร ที่เกินรอบการประเมิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)    
สรุปดังตารางที่ 2.1.3-1 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 
2555 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ควบคุมก ากับดูแลระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา พร้อมทั้งมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับ
ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินการของแต่ละหลักสูตรครบถ้วน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และยังควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework หรือ TQF : HEd) 
พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สกอ. ได้มีประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าวโดยเริ่มใช้กับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 โดยผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

6.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 มีทั้งหมด 66 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 
(หลักสูตร ป.ตรี 34 หลักสูตร /หลักสูตร ป.โท 36 หลักสูตร/ หลักสูตร ป.เอก 30 หลักสูตร รวมทั้งหมด 
100 หลักสูตร) 

7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 
มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก )           
มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร จ านวน 1,511 คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
จ านวน 12,388 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
(นศ. ป.ตรี 10,877 คน /นศ. ป.โท 993 คน/ นศ. ป.เอก 518 คน รวมทั้งหมด 12,388 คน) 

 
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
และเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 1 ข้อ 
4 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 2.1.2-1 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรสาขาวิชา (หน้า 352)  
 ตารางที ่2.1.3-1 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 

2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้ 354)  
 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ โดยส านักวิชา และส่วนส่งเสริมวิชาการ        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2          :   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  : ปัจจัยน าเข้า   
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง 
  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้   

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ   :   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

                     ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
 
                        คะแนนที่ได้    =       
 
 
หรือ 
               1.  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
              2.  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =                 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                        x  5 

   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา   x  5 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ม า นั บ ไ ด้ 

(นับเป็น 0 คน) 
3. ส านักวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่

จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่าท้ังหมด 361.00 คน โดยมีอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกเทียบเท่า  288.50 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.92  อาจารย์วุฒิปริญญาโทเทียบเท่า  72.50 คน   
คิดเป็นร้อยละ 20.08 โดยมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายรับอาจารย์วุฒิปริญญาตรี (ดังตารางที่ 2.2-1) 
 
การค านวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

                     ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
 
                        คะแนนที่ได้    =       
 
                      
 
 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                         x  5 

  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 100 

          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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 การค านวณ   

1.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    =  288.50 x 100 
     360.00 
    =   79.92  
2.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   

 
        คะแนนที่ได้  = 79.92 x 5  =  6.66    5   
          60 
 

 
หรือ                     
               
             1.  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
              2.  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  =                 
 
                     
การค านวณ   

1.  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
    =  ร้อยละ 79.92 -  ร้อยละ 78.96  = 0.96 

 
2.  ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   

=  ร้อยละ 12 ขึ้นไป ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   
          คะแนนที่ได้  =  0.96  x 5   =  0.40   

    12 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา   x  5 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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จากผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยขอเลือกประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบที่ 1 คือ ค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  โดยมหาวิทยาลัย
มีจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเทียบเท่า จ านวน 288.50 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเทียบเท่า 
361.00 คน คิดเป็นร้อยละ 79.92  เมื่อน ามาค านวณคิดค่าคะแนนการประเมินจะได้เท่ากับ คะแนนเต็ม 5.00  
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

วุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 79.92 

5 คะแนน 
วุฒิปริญญาเอก   
≥ ร้อยละ 60  

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
  ต่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)   (หน้า 357) 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3      : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ปัจจัยน าเข้า   
 
เกณฑ์การประเมิน   :  เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง  
 สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
                          รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
 2)  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
  5  = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ   :   
      1.   ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
          ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได้    =       
 
 
  หรือ 
                1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
                2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
          คะแนนที่ได้ =       

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                         x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      x  5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

64



ฝ่ายบริหาร/ สกจ. 2.3 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 2\indicator2.3\2.3.doc  

 

  หมายเหตุ :   
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  
9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ (นับเป็น 0 คน) 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง 
                   เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่าทั้งหมด 361.00 คน  มีอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  15.00 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.16  รองศาสตราจารย์  49.50 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.71  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 124.00 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35 รวมร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ + รองศาสตราจารย์) 64.50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 (ดังตารางที่ 2.3-1) 
 
การค านวณ   
      1.   ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
          ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =    
             

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได้    =       
 
 
          การค านวณ   

1.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์+รองศาสตราจารย์)    
     =  (15.00+49.50)  x 100     =  64.50  x 100     
          361.00                    361.00 
     =  17.87 
2.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน   
     = ร้อยละ 30 ขึ้นไป ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  ดังนั้น 
     คะแนนที่ได้  = 17.87 x 5   =  2.98 
                          30                     

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                         x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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หรือ 
                 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
                2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
          คะแนนที่ได้ =       
 
 
        การค านวณ   

1.  ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา    
=  ร้อยละ 17.87 -  ร้อยละ 17.19  = 0.68 

2.  ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  =  ร้อยละ 6 ขึ้นไป ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   

          คะแนนที่ได้  =  0.73 x 5   =  0.57   
    6 

จากผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยขอเลือกประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบที่ 1 คือ ค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน = ร้อยละ 30 ขึ้นไป ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 โดยมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ + 
รองศาสตราจารย์) 64.50 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเทียบเท่า 361.00 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 
เมื่อน ามาค านวณคิดค่าคะแนนการประเมินจะได้เท่ากับ 2.98 คะแนน  
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ระดับ รศ. ขึ้นไป 
ร้อยละ 17.87 

2.98 คะแนน 
ระดับ รศ. ขึ้นไป 

≥ ร้อยละ 30 
X 

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 2.3-1 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 359) 

แหล่งที่มา : ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      x  5 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4               :        ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ 
   การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ 
   ข้อมูลเชิงประจักษ์  

 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม 
    แผนที่ก าหนด 

 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ 
    บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ 
    ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ 
    นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล 
    ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 

6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 
    บุคลากรสายสนับสนุน 

 

7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา 
    คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 
หมายเหตุ :  หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์  
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร (ดังเอกสารอ้างอิง 2.4.1-1) ดังนี้ 

ก. หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 
1) การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมในงาน (on-the-job training) ในสายงาน โดยมีผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้ดูแล  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2) มหาวิทยาลัยจัดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับการฝึกอบรม หนังสือ บทความ วารสารหรือ

อุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาตนเองไว้ที่ศูนย์บรรณสารฯ และส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกฝน เรียนรู้ อ่าน ทดสอบทักษะ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ข. หลักสูตรการฝึกอบรม  สัมมนาโดยหน่วยงานภายนอก (รายบุคคล) 
1) มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรายบุคคล กรณีไปเข้ารับการ

ฝึกอบรมสัมมนาโดยหลักสูตรภายนอกหน่วยงานดังนี้ 
- บุคลากรสายวิชาการ และหัวหน้าส่วน หรือต าแหน่งเทียบเท่ามหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ

พัฒนาบุคลากร ในวงเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี 
- บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณในวงเงิน 

10,000 บาท ต่อคนต่อปี (โดยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน) ในแต่ละปีงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน (ประมาณการจากจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน) 

2) การไปฝึกอบรม  สัมมนาภายนอก ให้พิจารณาตามความเหมาะสม  ความจ าเป็นต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและตรงตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มีการจัด
ภายในมหาวิทยาลัย วงเงินค่าใช้จ่ายต่อครั้งให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้  งบประมาณรวมของหน่วยงานต้องไม่เกินวงเงินตาม ข้อ 1) 
- ก าหนดให้เบิกจ่ายตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาและให้เบิกจ่ายอย่าง

ประหยัด ตามความจ าเป็นและตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือสัมมนาให้รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา และถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานในวงวิชาการ วิชาชีพเดียวกัน 
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรมต้องน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานในหน้าที่ โดย

ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินพัฒนาการในการท างานของบุคลากรผู้นั้นด้วย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ค. หลักสูตรการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีรวมทั้งสอดคล้องกับระดับต าแหน่งงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตร
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรด้านการพัฒนาองค์กร  
2) กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  
3) กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่อสารพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล  
4) กลุ่มหลักสูตรด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  

ง. หลักสูตรการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามลักษณะความสนใจของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
เฉพาะหน่วยงานประจ าปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตามลักษณะเฉพาะ
และความสนใจของหน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1) ให้หน่วยงานเสนอจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายนอกได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 
โดยหน่วยงานต้องก าหนดกิจกรรม การทบทวนผลการปฏิบัติงานตาม KPI ของหน่วยงาน 
และวางแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป หรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หน่วยงาน  ระยะเวลาการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 2 วัน 1 คืน หากจะใช้เวลามากกว่าที่
ก าหนด ให้จัดโครงการต่อภายในมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้  ให้หน่วยงานรายงานผลเมื่อเสร็จ
สิ้นการสัมมนาต่อมหาวิทยาลัย 

2) ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
2.1) อัตราค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายคนละ 1,200 บาท ต่อปี เพ่ือเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร และ

อาหารว่าง 
2.2) ค่าพาหนะเดินทางตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินวันละ 15,000 บาท ต่อวัน 
2.3) หน่วยงานต้องสรุปรายงานผลการสัมมนา และน าเสนอต่อที่ประชุมประสานงาน

บริหาร 
ทั้งนี้  หากหน่วยงานใดประสงค์จะจัดอบรม สัมมนา ดูงาน ภายนอกดังกล่าว ให้เสนอ

โครงการเพ่ือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยค่าใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ก าหนดหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น 

 
 

69



 

C:\USERS\COM\DESKTOP\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\INDICATOR 2\INDICATOR2.4\INDICATOR 2.4-แก้ไขล่าสุด-24ก.ค.56.DOCX   

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

จ. การจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมภายนอกหน่วยงาน ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม 

เครือข่ายสมาคมวิชาการ วิชาชีพ และหรือเพ่ิมพูนทักษะด้านเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ เช่น 
ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 

1. สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 

คณะท างานข่ายงานหอ้งสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

บรรณารักษ์ และเจา้หน้าที่
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา จ านวน 4 คน 

29 มกราคม -
1 กุมภาพันธ ์
2556 

2. Oracle Database : Introduction 
to SAL and PL/SQL 

บริษัท ซีส โอเปอร์เรชั่นส์ จ ากัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบ ศูนย์บริการการศึกษา 
จ านวน 1 คน 

6-11 มกราคม 
2556 

3. สัมมนาเครือข่ายนิติกรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบัน  

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

นิติกร จ านวน 4 คน 15-16 
พฤศจิกายน 
2555 

4. สัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 3 คณะท างานข่ายงานหอ้งสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค 

บรรณารักษ์ และเจา้หน้าที่
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา จ านวน 7 คน 

23 25
มกราคม 
2556 

5. การวิเคราะห์เพือ่การวางแผน
ก าลังคนบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะท างานระบบบุคลากร ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บุคคล  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน 

6-8,13-15 
กุมภาพันธ์ 
2556 

6. การจัดท าสมรรถนะของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 

คณะท างานระบบบุคลากร ทีป่ระชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บุคคล  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน 

20-22 
กุมภาพันธ์ 
2556 

7. การประชุมวิชาการ OCLA Asia 
Pacific Regional Council ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ์

คณะท างานข่ายงานหอ้งสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อ 
การศึกษา (อ. ดร.ณฏัฐญา เผือกผ่อง) 
และหัวหน้าฝา่ย จ านวน 4 คน 

2-5 กันยายน 
2555 

 
ฉ. การสัมมนาผู้บริหารตามกลุ่มหลักสูตรที่จ าเป็นและเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก  ซึ่งจัดโดย

หน่วยงานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น วปอ. นบม. นบก. ทอมก. ทปอ. สถาบันพระปกเกล้า สถาบันคลังสมองของ
ชาติ เป็นต้น เช่น 

 
ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 

1. การบริหารจัดการนโยบาย
วิทยาศาสตร์และวัตกรรม รุ่นที ่1 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
(รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย)์ 

มกราคม - 
เมษายน 2556 

2. การพัฒนานักบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 24 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล) 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 
2556 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 
3. ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหาร

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 
สถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข)  
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ผศ.ดร.จิระพล 
ศรีเสริฐผล) 

ตุลาคม 2556 
- กรกฎาคม 
2556 

4. ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
รุน่ที่ 11 

สถาบันคลังสมองของชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการสภา
มหาวิทยาลัย (ดร.นฤมล รักษาสุข) 

สิงหาคม -
กันยายน 
2555 

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับผู้บริหาร (Green for 
Executives: G4X) 

สถาบันวิทยาการ สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์
สรรค์) 

สิงหาคม -
กันยายน 
2555 

 
ช. การจัดหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้จัดเพิ่มเติม โดยสนับสนุน การจัดอบรม

ของหน่วยงานตามความจ าเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง  เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จ าเป็นในแต่ละ
สายงานเพ่ิมเติม เช่น 

ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 
1. การพัฒนา Mobile Application 

ส าหรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา  นักเทคโนโลยีการศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 10 คน 

8-10 มกราคม 
2556 

2. การเรียนรู้การใช้งาน Action Script 
3.0 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา  นักเทคโนโลยีการศึกษา 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 10 คน 

26- 28 
พฤศจิกายน 
2555 

 
ซ. การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 

มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะ
เป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย  และสัมมนานอก
สถานที่  รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนางานด้าน
การบริหารจัดการตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยพัฒนาทั้งกลุ่มบริหารวิชาการ  และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ โดย
ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (บริหารวิชาการ) รุ่นที่ 3 จ านวน 29 คน 

1.2  มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์มีแผนการด าเนินงานโดยในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดท า
แบบสอบถามและน าผลมาวิเคราะห์ก าหนดเป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ เมื่อด าเนินงานไป
ระยะเวลาหนึ่ง ได้น าผลการด าเนินงานและสอบถามความคิดเห็นของการจัดอบรมแต่ละครั้งมาวิเคราะห์
จัดท าเป็นร่างหลักสูตรอาจารย์มืออาชีพเสนอ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
สุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ซึ่งได้เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยเนื้อหา
ของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมพัฒนา และตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ที่มีความสนใจและความต้องการ 
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จะพัฒนาศักยภาพของตนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานการสอน ได้แก่ การ
เตรียมการสอน  เทคนิคการสอน จิตวิทยาการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 2) การวิจัยการศึกษา ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยชั้นเรียน 
3) เจตคติและความรู้ประกอบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมส าคัญ การจัดการอบรม มี 4 รูปแบบ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การเสวนา 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากหลักสูตรอาจารย์มืออาชีพ 
สถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดท าระบบของการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียนให้มีความชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น เพ่ือให้ระบบการพัฒนาอาจารย์มีการด าเนินงานตามวง 
(Loop) ของการพัฒนา เช่น การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ฯ การแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น   
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.1-2 – 2.4.1-4) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
1) มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-1) 
ก. การคัดเลือกสายพนักงานประเภทต าแหน่งวิชาการ พิจารณาคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการ

คัดเลือก ซึ่งมขีั้นตอนการคัดเลือก 3 ขั้นตอน ดังนี้  
(1)  การประเมิน คุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ 
(2) การสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ การ

แสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(3) การทดสอบสอน เพ่ือประเมินความสามารถด้านการสอนและความสามารถด้านวิชาการ 

              โดยมีประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยทั่วไป (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-2  
 และ 2.4.2-3) 

ข. การคัดเลือกสายพนักงานประเภทต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พิจารณาคัดเลือก
โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมขีั้นตอนการคัดเลือก 2 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถ

เฉพาะต าแหน่ง 
(2) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้าน

ต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
และการทดสอบปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ ก าหนด   

               โดยมีการประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกผู้สมัครทราบโดยทั่วไป 
               (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-4 และ 2.4.2.5) 

2) มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ และภาระงานของพนักงานต าแหน่งสายปฏิบัติการ
วิชาชีพตามที่หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีการตรวจสอบภาระงานทุกสายงานเป็น
ประจ าทุกภาคการศึกษา (3 ครั้งต่อปี) 
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ก. กรณีคณาจารย์ประจ า ก าหนดภาระงานขั้นต่ ารวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
ได้แก ่
(1) ภาระงานหลัก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัยและ/หรือผลงาน

ทางวิชาการ งานที่ปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา 
(2) ภาระงานอื่น ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมชม/
คณะกรรมการ/คณะท างาน และงานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-6) 

ข.  กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ก าหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามต าแหน่งงาน 
โดยยึดถือ Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม             

3) มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะ 
ของพนักงานก่อนการประกาศรับสมัคร (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-7) 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-8) เพ่ือเสริมจุดแข็ง และ
เน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อยของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดย
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ online ทุกภาคการศึกษา (ดังรายละเอียดปรากฏ
ตาม website นี้ 
สายวิชาการ : http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/workload/Acad1.pdf/ 
สายปฏิบัติการฯ : http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/Workload/ 
25-1-2010.pdf)  
 จากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดที่ 2 มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และก าหนดให้
มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากรณีมีจุดด้อยข้อควรปรับปรุง กรณี
พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ า (50-54 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงต่ ากว่า 50 คะแนน  
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2-9) 

5) มีการพัฒนาคณาจารย์และพนักงานต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพให้เป็นไปตามแผน และมีการ
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 
คนละ 2-3 หลักสูตรต่อคนต่อปี โดยการจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย (In house Training) และส่ง
พนักงานไปพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ตามความสนใจ โดยมอบให้ผู้บังคับบัญชาได้
เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1) มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม เงินทดแทนการได้รับเงิน 

ชดเชย สวัสดิการเงินยืมเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ บ้านพักของบุคลากร รถรับ-ส่งบุคลากรที่พัก            
ไป-กลับที่ท างาน มีสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

2) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากร  โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะมี
การ e-mail แจ้งให้บุคลากรเข้าตรวจสุขภาพประจ าปีตามเดือนเกิด และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้บุคลากรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  

3) มีการส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ  ณ สถานกีฬาและสุขภาพ เช่น จัดโยคะทุกวันพุธ
และวันศุกร์ แอโรบิกทุกวันจันทร์ อังคาร และวันพฤหัสบดี  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา 
เช่น สนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามฟุตบอล 3 สนาม สนามรักบี้ฟุตบอล 1 สนาม สนาม
เทนนิส 7 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ขนาดมาตรฐาน 400 เมตร สนามเปตอง 24 สนาม ขนาดมาตรฐาน
ใช้แข่งขันระดับนานาชาติ ลานอเนกประสงค์กลางแจ้งบรรจุสนามบาสเกตบอล 2 สนาม และบรรจุ
สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามกีฬาในร่ม ได้แก่ สนามแบดมินตัน 6 สนาม และสนามวอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องลีลาศและแอโรบิก และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
บรรจุสนามตะกร้อ 2 สนาม หรือส าหรับเล่นกีฬาในร่ม และยังมีห้องบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้อง 
dance sport ห้อง fitness test ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (exercise room and weight 
training) และจัดโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดแข่งขันกีฬา
บุคลากร และนันทนาการให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

4) มีนโยบายเขียวสะอาด (Green and Clean University) เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานให้น่าอยู่ 
จัดโดยส่วนอาคารสถานที่ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ 

5) มีนโยบายการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ
กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตามค าสั่งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553)  และ
คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าหน่วยงาน (33 หน่วยงาน)  โดยประธานคณะอนุกรรม
ด าเนินกิจกรรม 5 ส ประจ าหน่วยงาน ท าหน้าที่เป็นกรรมการชุดใหญ่  ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มี
การจัด Big Cleaning Day ทุกปี และมีการมอบรางวัลส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการตามนโยบาย 5ส 
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  อีกทั้งยังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นด้วย  ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดท า คู่มือ 5ส มาตรฐาน
กลาง 5ส และแบบประเมินกิจกรรม  
(http://web.sut.ac.th/dp/OCT/MyDocuments/News/Handbook.pdf) 

6) จัดอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอรองรับการท างานที่มีประสิทธิภาพให้กับทุกหน่วยงาน   
7) มีการรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยตามความสมัครใจของพนักงานทุกวันศุกร์ 
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลตลอดปี อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในเทศกาลสงกรานต์ 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย  กิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
9) มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณการฝึกอบรมเฉพาะส าหรับพนักงานในทุกหน่วยงานเพ่ือให้หัวหน้า

หน่ วยงานวิ เคราะห์ความจ า เป็ น ในการส่ งพนักงานไปฝึกอบรมเ พ่ือ เ พ่ิม พูนสมรรถนะ 
(Competencies) ตามสายงานที่รับผิดชอบ ตามเอกสารการส่งพนักงานไปอบรมตามสิทธิ์ระดับบุคคล 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

10) มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง ในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ได้รับรางวัล 10 ท่าน ได้แก่  
- คณาจารย์ด้านการสอน 2 ท่าน คือ รศ. ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  และ 
  อาจารย์นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
- คณาจารย์ด้านการวิจัย 1 ท่าน คือ  Professor Dr. Yupeng  Yan  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- คณาจารย์ด้านการบริการวิชาการ 1 ท่าน  คือ ผศ. ดร.เรณู  ข าเลิศ  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณาจารย์ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ 1 ท่าน  คือ  ผศ. ดร.ธีรวัฒน์  สินศิร ิส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
- พนักงานกลุ่มบริหาร ธุรการ และสนับสนุนทั่วไป 2 ท่าน  คือ  น.ส.สุภาภรณ ์ สุวรรณบุรี   
 ส่วนสารบรรณและนิติการ  และนางบรรณศรณ์  บุญญาดา  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- พนักงานกลุ่มต าแหน่งงานเชิงวิชาชีพ 2 ท่าน คือ นายอ านวย  ทีจันทึก และนายวุฒิ  สื่อกลาง 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
- พนักงานกลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและหรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
 ด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 1 ท่าน คือ  นายชาตรี  ชวนะนรเศรษฐ์ ศูนย์เครื่องมือ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (http://web.sut.ac.th/dp/OCT/Outstanding/out2555.htm) 

11) มีระบบมิตราจารย์ หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มการท าวิจัย จนเสร็จสิ้นการท าวิจัย และรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือแนะน านักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร มีหน่วยบริการงานแปลและล่าม เทคโนธานี (http://technopolis.sut.ac.th/tiu/) 
ที่ให้บริการการตรวจสอบภาษาอังกฤษบทความวิจัยของอาจารย์ 

12) มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการท างาน  มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง  

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม โดยให้คณาจารย์และบุคลากรรายงานผลการไปฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
เสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ  โดยมีประเด็นของการรายงาน คือ สรุปสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน 
หรือได้รับการถ่ายทอดมาให้ชัดเจน และสรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่า
จะน ามาปรับปรุงไว้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์ม 3 พฝ. 32- เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.4-1) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/sutnew/ 
news/2011/ethics_u.pdf เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย  และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Medical Professionalism โดยมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ควบคุม
โดยการประเมินอาจารย์และบุคลากรโดยผู้บริหาร และกรรมการประจ าส านักวิชา  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 จ านวน 17 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเป้าหมาย
ตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้  
แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับแผน 

บรรล ุ
ตั้งแต่ 
75 % 

ฝ่ายบริหาร โดยส่วนการเจ้าหน้าที่      
1. การจัดหลักสูตรการอบรมท่ีมหาวิทยาลัยได้

มอบหมายให้จัดเพิ่มเติม (สนับสนุนการจัดอบรมของ
หน่วยงานตามความจ าเป็น)  

หลักสูตร 8 8 100.00  

2. การฝึกอบรม สัมมนาหน่วยงานประจ าปี หน่วยงาน 34 34 100.00  
3. การพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตาม

ลักษณะความสนใจของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน
เฉพาะกลุ่มงาน  

หน่วยงาน 29 29 100.00  

4. การสัมมนาผู้บริหารตามกลุ่มหลักสูตรที่จ าเป็น และ
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก  เช่น วปอ. นบม. ทปอ. 
ทอมก. และสถาบันคลังสมองของชาต ิเป็นต้น 

หลักสูตร 4 4 100.00  

5. จ านวนผู้บริหารท่ีเข้ารับการอบรมสัมมนา จาก
สถาบันพัฒนาผู้บริหาร เช่น วปอ. นบม. ทปอ.  
ทอมก. และสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นต้น 

คน 8 6 75.00  

6. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่จัดให้มี 
กรณีศึกษา/ ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

หลักสูตร 
(คน) 

1 หลักสูตร 
(30 คน) 

1 หลักสูตร 
(29 คน) 

100.00 
 

 

7. การพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ี
จ าเป็น (Core Competency) (จัดอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย)  

หลักสูตร 16 16 100.00  

8. การจัดอบรมสัมมนาหรือการส่งบุคลากร เข้าร่วม
อบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการความเสี่ยง  
เป็นต้น  

ครั้ง 4 9 225.00  

9. การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งของพนักงานสายปฏิบัติงาน 

ครั้ง 2 4 200.00  

10. จ านวนบุคลากรท่ีไดร้ับการยอมรับหรือได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ  

คน 13 20 153.85  

11. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 100.00 125.00  
12. จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ คน 15 37 246.67  
13. จ านวนกิจกรรมสนับสนุนท่ีเข้าสู่ความก้าวหน้าทาง

อาชีพ 
กิจกรรม 4 4 100.00  

14. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 85 106.25  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับแผน 

บรรล ุ
ตั้งแต่ 
75 % 

ฝ่ายวิชาการ โดยสถานพัฒนาคณาจารย์      

15. จ านวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

ผลงาน 6 6 100.00  

16. จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้คณาจารย์ท่ีมีผลงาน
ดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ 

กิจกรรม 1 1 100.00  

17. ระดับผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ผลงาน 3.51 4.35 123.08  

รวม 
บรรลุผลตามเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป 

ครบทุกตัวชี้วัด (17 ตัวชี้วัด)  
ในปีการศึกษา 2555 มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ จ านวน 285.50 คน จากคณาจารย์ประจ าทั้งหมด 336.50 คน คิดเป็นร้อยละ 84.84 
จ าแนกเป็นในประเทศ จ านวน 184.50 คน คิดเป็นร้อยละ 54.83 และต่างประเทศ 168.00 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.93 (ดังตารางที่ 2.4.6-1) และมีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 
22 รางวัล (ดังตารางที่ 2.4.6-2) 
 ส่วนการพัฒนาคณาจารย์ โดยสถานพัฒนาคณาจารย์มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์ โดยการพิจารณาจากจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์
มืออาชีพ จ านวน 18 กิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.58 (ดัง
ตารางที่ 2.4.6-3) 

ส่วนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในประเทศ 34 หน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาทุกคน (บุคลากรทั้งหมด จ านวน 794.00 คน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ดังตารางที่ 2.4.6-4)   

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าที่และสถานพัฒนาคณาจารย์ได้น าผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมหลักสูตรต่าง ๆ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.7-1) น าไปใช้ใน
การปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป เช่น  

1) ด้านวิธีการอบรมและเนื้อหา มีการปรับวิธีการอบรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร
มากขึ้นไม่เน้นบรรยาย ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม มีแบบฝึกหัด ได้ฝึกปฏิบัติจริง 

2) ด้านการบริหารจัดการ  ได้น าข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมส่งต่อแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาเรื่องสถานที่ อุปกรณ์โสต การจัดเอกสารประกอบการอบรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การพิจารณาคัดเลือกวิทยากร การบริหารจัดการของผู้จัดอบรม เป็นต้น 

3) ด้านการก าหนดหัวข้อหลักสูตรอบรม  ได้น าข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาประกอบการก าหนด
หัวข้อหลักสูตรด้วย เช่น ความต่อเนื่องของหลักสูตร  การก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความ
ต้องการการอบรม เป็นต้น 

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.4.7-2) 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 2.4.6-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ 
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
  (แหล่งที่มา : ส านักวิชา) (หน้ 362)             
ตารางที่ 2.4.6-2 อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555  
  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 363)             
ตารางที่ 2.4.6-3 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ปีการศึกษา 2555 
  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)  (หน้า 366)             
ตารางที่ 2.4.6-4 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน 
  วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
  (แหล่งที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่)  (หน้า 370) 

เอกสารอ้างอิง  :   
- ส่วนการเจ้าหน้าที่ (http://web.sut.ac.th/dp) 

2.4.1-1 แผนปฏิบัติงานส่วนการเจ้าหน้าที่ “ด้านพัฒนาบุคลากร” ประจ าปีงบประมาณ 2555 
(http://web.sut.ac.th/dp/OCT/MyDocuments/News/plan55.pdf) 

2.4.2-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสรรหา  การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2535 

2.4.2-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 247/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยการรับสมัคร ครั้งที่ 11/2555 ครั้งที่ 
12/2555 และโดยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

2.4.2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

2.4.2-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 606/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

2.4.2-5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 
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เอกสารอ้างอิง  :   
 

2.4.2-6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2550  
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 

2.4.2-7 รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงาน 
2.4.2-8 ขั้นตอนการประเมิน 
2.4.2-9 บันทึกข้อความที่ ศธ 5602(3)/3100 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่องรายงานผลการพิจารณาการประเมินผล

การปฏิบัติงาน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 เสนอต่ออธิการบดี 
2.4.4-1 แบบ 3 พฝ. 32 - แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 
2.4.7-1 สรุปผลประเมินการจัดอบรม ปีงบประมาณ 2555 
2.4.7-2 สรุปข้อเสนอแนะจากการจัดอบรม ปีงบประมาณ 2555 

 
- สถานพัฒนาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) 

2.4.1-2 หลักสูตรเพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.4.1-3 โครงการ : การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพเพ่ือพัฒนาการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.4.1-4 ปฐมบทสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปี พ.ศ. 2555 

 
แหล่งที่มา  :   ฝ่ายบริหาร โดยส่วนการเจ้าหน้าที่                            ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
   และฝ่ายวิชาการ โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5              : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง 

กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมี 
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน 
นักศึกษาผ่ านระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการ 
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ 
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5  

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

     
หมายเหตุ :  

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ี
มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
โดยมหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักศึกษาใช้ ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 916 เครื่อง 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 488 เครื่อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 247 เครื่อง ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา จ านวน 159 เครื่อง และหอพักนักศึกษา จ านวน 22 เครื่อง) และนักศึกษามีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 3,717 เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 744 เครื่อง 
และ notebook จ านวน 2,973 เครื่อง) รวมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการส าหรับนักศึกษาทั้งหมด 4,633 
เครื่อง และในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เท่ากับ 10,825.26 
(ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.5.1-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าปี
การศึกษา 2555) คิดเป็นสัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 0.43 เครื่องต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
หรือ 2.34 FTES ต่อเครื่อง (ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.5.1-2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษา
ต่อ FTES ปีการศึกษา 2555) 

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ดังนี้  
1) มีระบบยืม-คืนด้วยตนเอง  

2) บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาบอกรับ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private 
Network - VPN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

3) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Online Public Access 
Catalog - OPAC) นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแล้ว ผู้ ใช้บริการยังสามารถเข้าถึงแหล่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาได้สร้าง Link เชื่อมโยงไว้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน 
(Virtual Private Network - VPN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

4) บริการ video on demand ให้บริการรับชมภาพยนตร์ สารคดี และเทปบันทึกการเรียนการ
สอน โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและรับชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับภาพยนตร์ 
สารคดีสามารถรับชมได้เฉพาะที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กรณีเทปบันทึกการเรียนการสอนสามารถรับชมได้ภายใน
มหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง  

5) บริการ music on demand รวบรวมเพลงที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ มาอยู่ใน
รูปแบบฐานข้อมูล สามารถรับฟังได้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา 

6) คลังปัญญา มทส. (SUTIR) รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วยต ารา 
งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ 
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

7) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ พร้อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาค้นคว้าดังนี้ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner 
ที่ให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ที่ให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา มุม
เรียนรู้ ASEAN Corner เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
ประกอบด้วยหนังสือและรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน  

 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 มีการจัดพ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นพ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่ที่เป็นห้องโดยมีห้องค้นคว้าเดี่ยว 
จ านวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 12 ห้อง และห้องส าหรับทบทวนหนังสือ 24 ชั่วโมง จ านวน 2 ห้อง 
รวมทั้งมีบริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Wireless ครอบคลุมทุกชั้นทั่วอาคารบรรณสาร 

 ศูนย์บริการการศึกษา 
 มีหน้าที่ประสานการให้บริการการใช้ห้องเรียน โดยมีห้องบรรยายรวมที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2 ดังนี้  

1. อาคารเรียนรวม 1 มีห้องบรรยายรวมจ านวน 54 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
จ านวน 4 ห้อง มีขนาดความจุดังนี้ 
1) ห้องเรียนสัมมนา   จ านวน    4   ห้อง 
2) ห้องเรียนขนาด 30 ที่นั่ง  จ านวน    3   ห้อง 
3) ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง  จ านวน    4   ห้อง 
4) ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน  10   ห้อง 
5) ห้องเรียนขนาด 90 ที่นั่ง  จ านวน  16   ห้อง 
6) ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง  จ านวน    8   ห้อง 
7) ห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง  จ านวน    8   ห้อง 
8) ห้องเรียนขนาด 1,500 ที่นั่ง  จ านวน    1   ห้อง 

2. อาคารเรียนรวม 2 มีห้องบรรยายรวมจ านวน 11 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
จ านวน 4 ห้อง มีขนาดความจุดังนี้ 
1) ห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง  จ านวน  10   ห้อง 
2) ห้องเรียนขนาด 600 ที่นั่ง  จ านวน    1   ห้อง   

 ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อโสตครบถ้วนทุกห้องเรียน ได้แก่  overhead projector visual presenter เครื่อง
 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย Internet นอกจากนี้ภายในอาคารเรียนยังมีจุดส่งสัญญาณ wifi 
 ส าหรับให้นักศึกษาใช้ Internet ได ้
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ รวมทั้งมีการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การจัดโต๊ะนั่งพักคอยเรียน ลาน
จอดรถ สถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารให้สวยงาม รวมทั้งจัดให้มีโรงประลอง
และพัฒนาวัสดุ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ท าโครงงาน  
 ศูนยค์อมพิวเตอร์  
     1)   มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน รวมทั้ง 
  มีการให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                   จุดให้บริการคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (wifi) (จุด) 
หอพักนักศึกษา                22                 283 
อาคารเครื่องมือ            247            59 
อาคารบรรณสาร            159            15 
อาคารเรียนรวม 1 และ 2           488            19 
อาคารวิจัย              -              4 
       รวม           916          380 
 
     2)  มีการให้บริการพิมพ์งานแก่นักศึกษาที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2 
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ รวมทั้งสิ้น 55 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง และเครื่อง
สแกนเนอร์ จ านวน 4 เครื่อง  
          4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 
               1)   งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
  ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เพ่ิม - ลด  รายวิชา หรือ
  ดูผลการเรียน ฯลฯ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ http://reg.sut.ac.th ซึ่งให้บริการทั้งนักศึกษา คณาจารย์ 
  บุคลากรและผู้ปกครอง  
 2)  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ส านักวิชาแพทยศาสตร์มีบริการด้านอนามัยและ
  การรักษาพยาบาล โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการในมหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีสุรนารี 24 ชั่วโมง เป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยซึ่งเป็นแผนงานการ
  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 และต่อเนื่องถึง
  ระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นแหล่งฝึกฝนเรียน สร้างเสริมประสบการณ์รู้ส าหรับ
  นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพทางด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข ในปูองกัน 
  สร้างเสริม ตรวจรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  รวมทั้งประชาชนทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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 3) สถานกีฬาและสุขภาพจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬาไว้บริการแก่สมาชิก  ทั้งนักศึกษา
  และบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้  สนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม เช่น 
  สนามฟุตบอล 3 สนาม สนามรักบี้ฟุตบอล 1 สนาม สนามเทนนิส 7 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์
  ขนาดมาตรฐาน 400 เมตร สนามเปตอง 24 สนาม ขนาดมาตรฐานใช้แข่งขันระดับนานาชาติ 
  ลานอเนกประสงค์กลางแจ้งบรรจุสนามบาสเกตบอล 2 สนาม และบรรจุสนามวอลเลย์บอล 2 
  สนาม สนามกีฬาในร่ม ได้แก่ สนามแบดมินตัน 6 สนาม และสนามวอลเลย์บอล บาสเกตบอล 
  ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องลีลาศและแอโรบิก และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
  บรรจุสนามตะกร้อ 2 สนาม หรือส าหรับเล่นกีฬาในร่ม และยังมีห้องบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
   ห้อง dance sport ห้อง fitness test ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (exercise room 
  and weight training) ห้องพัฒนาเด็กเล็ก ห้องประชาสัมพันธ์และต้อนรับห้องปฐมพยาบาล
  เบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ แข่งขัน และนันทนาการให้แก่
  หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบริการทดสอบสมรรถภาพ 
  ทางกาย และจัดโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้สนใจ มีการวางแผนและกระบวนการ
  บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการเป็นประจ า ทั้งด้านความสะอาดความพร้อมใช้ 
  และความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา  

          5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
 เรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
 ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
               ก.  การจัดสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย  
    1)  การจัดน้ าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
                          (1)  วางแผนการใช้น้ าดิบแต่ละแหล่งเพ่ือน ามาผลิตน้ าประปาให้เพียงพอกับความ
 ต้องการใช้ประปาภายในมหาวิทยาลัย      
 (2)  ส่งจ่ายน้ าประปาให้กับผู้ใช้น้ าภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง 
 (3)  ควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าประปาโดยการตรวจวัดค่ารายผลัดการผลิต รายสัปดาห์ 
  และสอบเทียบมาตรฐานรายปี 
 (4)  ตรวจสอบการช ารุดของท่อเมนน้ าประปาและระบบสุขภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
  ประหยัดน้ า                    
  2)  การจัดการระบบไฟฟูาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
  (1) มีสถานีไฟฟูาแรงสูงระบบ 115/22 KV ก าลัง 16/20 MVA สามารถรองรับการใช้
    งานได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟูาแรงสูงและแรงต่ า ก าลังสูงสุดที่ 7-8 MVA 
  (2)  ดูแลระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟูา บ ารุงรักษาเชิงปูองกันระบบไฟฟูา  ระบบปรับอากาศ  
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   ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบปูองกันอัคคีภัย เพ่ือสร้างความพร้อมรองรับการใช้งาน 
   และสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
  (3) ปรับปรุงเพิ่มเติมภาระการใช้ไฟฟูาอย่างต่อเนื่อง และจัดการการใช้ไฟฟูาให้ 
   สอดคล้องกับการใช้งานพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์อาคารสถานที่ 
   ให้มีมั่นคงต่อการใช้งาน 
  (4) พัฒนาระบบอาคารสถานที่ ให้เพ่ิมขีดความสามารถรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 3)  ด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายใน 
  มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีส าหรับบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ ของ
   อาคารเครื่องมือฯ 1-10  
  (2) ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ ส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากห้องน้ าของอาคารต่าง ๆ น้ า
   ที่ผ่านการบ าบัด น าไปปรับปรุงคุณภาพและรีไซเคิลใช้ในระบบสุขภัณฑ์ นอกจากนี้
   ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
   ต่อเนื่อง           
 ข.  ด้านการจัดเก็บก าจัดขยะและของเสียที่ถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงมีการรณรงค์ให้เห็นความ
  ส าคัญของการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย 
   1)  จัดถังมูลฝอยแยกประเภทประจ าอาคารต่างๆ ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้น 
  จ านวน 211 จุด 
  2)  จัดรถเก็บขนมูลฝอยจากอาคารต่าง ๆ ไปยังสถานจัดการมูลฝอย และด าเนินการจัดการ
       อย่างถูกหลักวิชาการโดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิง โดยปุ๋ยอินทรีย์น าไปใช้
       งานในด้านภูมิทัศน์  ส่วนเชื้อเพลิงน าไปจ าหน่าย 
  3)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ประเภทวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน 
                 ทางกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. และร้านศูนย์บาท 
 ค. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบ
  และอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  1)  ระบบรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ  
   (1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
    ผู้ใช้อาคารทุกอาคาร รวมจ านวนทั้งสิ้น 188 คน 
   (2) จัดให้มีการอ านวยการจราจร ตามทางร่วมทางแยก เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุบน
   ท้องถนนและแยกส าคัญ ๆ รวมจ านวนทั้งสิ้น 220 ปูาย 
 (3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 
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   เทคโนโลยีสุรนารีตามอาคารต่าง ๆ และหอพักนักศึกษาทุกหอพัก ในปีงบ 
   ประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 41 
   ตัว รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปแล้วท้ังสิ้น 268 ตัว 
  2)  ระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ มีดังนี้ 
    (1)  อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะติดตั้งประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟทุกอาคาร 
       (2)  อาคารทุกอาคารจะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น เช่น ถังดับเพลิงเคมีแห้งประจ าทุก
   อาคาร 
                 (3)  ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกอาคาร 
               (4)  ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจ าอาคารทุกอาคาร   
 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน    
และการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ  (ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.5.6-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
คุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555) ได้แก ่ 

      1) มีการประเมินบริการห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น การประเมินการ
  ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ การให้บริการสื่อการศึกษา 
  โดยมีผลการประเมิน 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และด้านการฝึกอบรมการใช้งานบริการ 
  ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ มีผลการประเมิน 4.40 จากคะแนนเต็ม 5  
 2) มีการประเมินบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
  นักศึกษา ดังนี้ 
                     (1)   มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนโดยศูนย์บริการการศึกษา มีผลการประเมิน 3.94
  จากคะแนนเต็ม 5  
       (2)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ทางด้านบริการ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
  อุปกรณ์สถานที่และสภาพแวดล้อม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการ
  ประเมินเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 5  
        (3) ด้านห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 
   และด้านจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีผลการประเมินเฉลี่ย 3.87 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมี
   นักศึกษาตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 598 คน   
  3)  มีการประเมินบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ดังนี้ 
   (1)   มีการประเมินผลการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   (ระบบทะเบียนและประเมินผล) โดยศูนย์บริการการศึกษา มีผลการประเมิน 3.93 จาก
   คะแนนเต็ม 5  
    (2)   มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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   โดยมีความพึงพอใจ คิดเป็น 4.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
   (3)   ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร มีผลการประเมิน 
   จากผู้ใช้บริการ คิดเป็น 4.10 จากคะแนนเต็ม 5   
   (4)   สถานกีฬาและสุขภาพมีการประเมินผลคุณภาพของการบริการ โดยมีผลการประเมิน
   จากผู้ใช้บริการ คิดเป็น 4.38 จากคะแนนเต็ม 5   
 4) มีการประเมินในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
  โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
  และอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดย
  ส่วนอาคารสถานที่ มีผลการประเมิน 3.61 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไป ดังนี้  
 1) มีการน าผลการประเมินการใช้บริการห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด น ามาปรับปรุง
  การให้บริการให้ดีขึ้น เช่น การเพิ่มจุดบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ จ านวน 1 จุด ณ อาคาร
  วิชาการ 2   
 2) มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน เช่น ห้องวิทยพัฒน์แสงสว่าง
   ไม่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นโคมพลาสติก ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
   โคม Hibay เป็นแบบ Reflection หรือเสียงห้อง 120 ที่นั่ง ไม่ใส ได้มีการเพ่ิมล าโพงห้องละ 
   4 ตัวเพ่ือให้คุณภาพเสียงดีขึ้น และแอร์ห้อง 150, 300 ที่นั่ง ไม่ เย็น และมีเสียงดัง เพราะแอร์มี
   อายุการใช้งานมานาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอของบประมาณในการเปลี่ยนแอร์ โดยใน
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรให้เปลี่ยนแอร์ ห้อง 150 จ านวน 3 ห้อง ห้อง 300 ที่นั่ง 
   ได้รับจัดสรรให้เปลี่ยน 4 ห้อง จ านวน 8 เครื่อง  
 3) มีการน าผลการประเมินการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
  จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งขึ้น ได้แก่    

(1) ใช้ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลร่วมกับการส ารวจปัญหา/ความต้องการในการใช้งาน
 เครือข่ายไร้สายของนักศึกษา เพ่ือท าการปรับปรุงเครือข่ายของหอพักนักศึกษา
 โดยเฉพาะ 

(2) ใช้ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผนระดับนโยบาย เช่นจัดสรรงบประมาณ
 เพ่ิมเติมส าหรับขยายช่องทางอินเตอร์เน็ตออกนอกมหาวิทยาลัย 

(3) ใช้ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการขยาย/เพ่ิมประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย
 นอกเหนือไปจากพ้ืนที่หอพักนักศึกษา 
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4) มีการน าผลการประเมินการให้บริการของส่วนอาคารสถานที่มาใช้ในการปรับปรุง เพ่ือสนอง

 ความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่         
       (1)  ปัญหาเรื่องน้ าประปามีสีเหลือง มีสนิมเหล็ก มีตะกอน ได้วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุ ได้
        ข้อสรุป คือ น้ าเหลืองเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ  

        สาเหตุที่ 1 เกิดจากน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปามีสีเหลือง  แก้ไขโดย  
(1) ใช้สารเคมีผลิตน้ าประปาคุณภาพสูง และใช้ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
(2) ลดก าลังการผลิตน้ าประปาของระบบลงเหลือร้อยละ 60  
(3) ระบายตะกอนในระบบผลิตน้ าประปาร้อยละ 15 

        สาเหตุที่ 2 เกิดจากระบบผลิตน้ าประปาเกิดสนิมเหล็กเนื่องจากอายุการใช้งาน แก้ไขโดย 
(1) เปลี่ยนท่อท่ีส่งน้ าหลังผ่านระบบกรองน้ าที่เป็นท่อเหล็กเป็นท่อ HDPE       
 ซึ่งไม่เป็นสนิม 

(2) ได้งบประมาณในการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาก าลังด าเนินการในปี 2556 
         สาเหตุที่ 3 เกิดจากระบบท่อน้ าประปาบางอาคารเกิดสนิมเหล็ก ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
 เสนอของบประมาณในการเปลี่ยนระบบท่อในภายในอาคาร 
      (2)  ปัญหาการท าความเข้าใจและให้ความรู้กับ รปภ. ที่ประจ าในแต่ละศูนย์ เพ่ือให้ท างานได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขโดยได้ชี้แจง แนะน า และให้ความรู้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  ที่ประจ าในแต่ละจุด ตอนรวมแถวก่อนการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด และมีการประชุม 
  ชี้แจงให้กับสายตรวจรักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 2.5.1-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555        
  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (แหล่งที่มา : ส่วนแผนงาน)  (หน้า 371) 
 ตารางที่ 2.5.1-2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษาต่อ FTES ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
  (แหล่งที่มา : ศูนย์คอมพิวเตอร์) (หน้า 372)  
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 ตารางที่ 2.5.6-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ 
  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 373) 

 
 

แหล่งที่มา :   -  ฝุายวชิาการ โดยศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์บริการการศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์,              

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- ฝุายกิจการนักศึกษา โดยสว่นกจิการนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ 
- ฝุายพฒันา โดยส่วนอาคารสถานที ่

 
        

              ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6   : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
     เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

 

2.   ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์  
     ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดใน  
     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 

4.   มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน   
     ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 
หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
ในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของมหาวิทยาลัย
ที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีท่ีหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร   

1)  มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน โดยใช้ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ๆ ละ 
13 สัปดาห์ มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัย การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกส านักวิชา 
การเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่าง ๆ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่ วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ดังตารางที่ 2.6.1-1) การศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษา มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงงานในทุกส านักวิชา ส่วนส านักวิชา
แพทยศาสตร์และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะ คือ แบบการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา (Problem - based learning : PBL) และการเรียนการสอนด้วยชุดปัญหา(Problem - 
Oriented learning : POL) ซึ่งเป็น best practice นอกจากนี้มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย internet และ intranet ทั้งแบบ
ผ่านสายและแบบไร้สาย มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและประสบการณ์จริง โดยพัฒนารายวิชาที่เผยแพร่ออนไลน์ มีเนื้อหาการเรียนการสอน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบเอกสารประกอบการสอนที่อยู่บนเครือข่าย  รายวิชาที่เป็นการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning) และทางวิดีโอในรูปแบบ video on demand 
จ านวน 457 รายวิชา (ดังตารางที ่ 2.6.1-2) 

2)  ก าหนดให้สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
นักศึกษาต้องออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
2.6.1-3)  ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะมีกิจกรรมการอบรมนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา เช่น กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาทุกชั้นปี และกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ 
สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นต้น และจะมีรายงานผลการประเมินคุณภาพนักศึกษาจาก
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากสถาน
ประกอบการ ในที่ประชุมประเมินภารกิจการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุก
ระดับจะเข้าร่วมรับฟังรายงานและอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ท าให้
ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินและข้อคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน   

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) ทุกหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามที่ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

โดยระบุจุดมุ่งหมายของรายวิชา ระบุผลการเรียนรู้อิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน และการให้ค าปรึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนา
ผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนการสอนและการประเมินผล มีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้น ๆ 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้มีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา โดยสอบถามความเห็น
ของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ ในช่วงปิดภาคเรียน  
เช่น ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ 
(Work - Integrated Learning)  

2) ก าหนดให้บุคคลที่จะมาบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ต้องได้รับการทดสอบขั้นที่ 3 คือ 
การทดสอบสอน โดยให้ผู้รับการทดสอบสอนศึกษาชุดพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ประกอบด้วย คู่การ
เตรียมการสอนและวิดิทัศน์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ระบบการเรียนการสอน ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์การสอน ตอนที่ 3 การเลือกวิธีการสอน ตอนที่ 4 การ
เลือกใช้สื่อการสอน และตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้รับการทดสอบสอนจะจัดท าประมวล
การสอนรายวิชาและแผนการสอนรายครั้งในรายวิชาที่ตรงความถนัดและตรงตามสาขาวิชาที่บรรจุ
และเป็นเนื้อหาที่สามารถสอนได้ครบทุกขั้นตอนการสอน ตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินการ
สอน และขั้นวัดผลประเมินผล โดยการจัดท าแผนการสอนและการสอนตลอดทั้งกระบวนการให้
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เข้ารับการทดสอบสอนเข้ารับค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมการ
ทดสอบสอนจากคณบดีส านักวิชาด้วย มีการบันทึกวิดิทัศน์การสอนของผู้รับการทดสอบสอน และ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
ตามขั้นตอนที่ 3 เพ่ือประเมินการทดสอบสอนจากเอกสารและวิ ดิทัศน์ ซึ่งมีคณบดีและหัวหน้า
สาขาวิชา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายอกเป็นกรรมการ จากนั้นจะส่งวิดิทัศน์การสอนของผู้เข้ารับการ
ทดสอบสอนพร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และแบบประเมินการสอนโดย
ตนเอง เพ่ือให้ผู้รับการทดสอบสอนได้พิจารณาการสอนของตนเองควบคู่กับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนต่อไป  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
1)  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติ จริงทั้งในและ

นอกชั้นเรียน จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย 
เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มี
ระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีระบบแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นรายบุคคลและมี
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแล 

2)  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มีการเรียน
การสอนโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น  
(1) น าประมวลรายวิชา สรุปค าสอน แบบฝึกหัด การบ้าน ชิ้นงาน ตัวอย่างข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยไปไว้

บน website ของสาขาวิชาต่าง ๆ  
(2) พัฒนารายวิชาที่เผยแพร่ออนไลน์ มีเนื้อหาการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 

Web-Based Instruction และทางวิดีโอในรูปแบบ video on demand  
(3) มีการใช้ e-mail หรือกระดานข่าว สื่อสารอภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา

กับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์  
(4) มีการเรียนการสอนผ่านระบบ SUT e-Learning (http://elearning.sut.ac.th), e-Portfolio, 

Mobile Content และ Learning Objective : LO 
(5) มีห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม

ตารางการเปิดให้บริการนักศึกษาใช้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ต่อวันที่เพียงพอที่จะศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และยืดหยุ่นในช่วงสอบ (ดังตารางที่ 2.6.3-1 และ 2.6.3-2) 
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3) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา โดยจัดบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และเมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการกล่าวให้โอวาทจากท่านอธิการบดี และ
ได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือทบทวนประสบการณ์การท างานก่อนส าเร็จ
การศึกษา  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
1)  ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ ให้ผู้เรียนทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย โดยเชิญบุคลากรภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ
และเป็นวิทยากรบรรยาย (ประกาศ มทส. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาจากต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 และประกาศ 
มทส. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ) 
รวมทั้งการจัดสัมมนาต่าง ๆ และการน านักศึกษาเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

2)  ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา  
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1)  คณาจารย์มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือติดตามปัญหาต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน เช่น  
- ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ไดจ้ัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 โดยมีการวัดความรู้ของนักศึกษา 

(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา) ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบ Force concept 
inventory (ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรง) ผลปรากฏว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
ฟิสิกส์ 1 ไปแล้ว มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่กับแรงเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก คณาจารย์
ผู้สอนจึงได้ทดลองกระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักศึกษาให้มากขึ้น คือปีการศึกษา 2555 ได้จัดให้มีชั่วโมงการท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง (2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 1 และจัดให้มีการสอบทั้งหมด 
4 ครั้ง (จากเดิม 2 ครั้ง) ผลสรุปที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว คือ นักศึกษาที่มีความรู้
พ้ืนฐานที่มาจากชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงดี มีความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่านักศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา แต่นักศึกษาที่มีความรู้ในระดับต่ ากว่า ยังคงมีความรู้เพ่ิมขึ้นน้อย พอ ๆ กับ         
ปีการศึกษาที่ผ่านมา จากผลที่ได้ดังกล่าว สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เสนอให้เปิดรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากชั้นมัธยมศึกษาค่อนข้างต่ า ได้
เรียนเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนที่จะลงเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1 ซึ่งรายวิชานี้ได้เริ่มด าเนินการ ใน 
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะได้ศึกษาถึงผลที่ได้ต่อไป 

- ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าวิจัยการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 3 (619345) เรื่อง “ประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติ
ในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งใช้
หลักการสะท้อนคิด (Reflective thinking) จากความเครียดและการเผชิญความเครียดในระหว่าง
การฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดมาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ในรายวิชา
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เดียวกัน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้หลักสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติงานประจ าวัน
ได้เป็นอย่างยิ่ง ท าให้นักศึกษาได้ลดความเครียด เผชิญกับการขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่มีสภาวะเครียด
ได้ เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติในการท าคลอดซึ่งนักศึกษาสามารถท าได้ดี 
รวมทั้งน าวิจัยดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนคณาจารย์ด้วยกันในสาขาการพยาบาล
ครอบครัวและผดุงครรภ์ น ารูปแบบสะท้อนคิดเป็น requirement หนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ได้รูปแบบนิเทศทางการพยาบาลที่ดีในปีการศึกษาต่อไป และความพึงพอใจจากการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 มีค่าคะแนน 4.62 จากระดับคะแนน 5 

2) มีการจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) 
การประชุมประเมินภารกิจการเรียนการสอนและจัดท ารายงานสรุปโดยฝ่ายวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพ่ือติดตามผลการเรียนและผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ ซึ่งคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารทุกระดับจะเข้าร่วมรับฟังรายงานและอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ท าให้ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินและข้อคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
1)  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยมีสถาน

พัฒนาคณาจารย์ดูแลในเรื่องระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของ
อาจารย์ ซึ่งมีการประเมินทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

2)  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ โดยทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเกิน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังตารางที่ 
2.6.6-1 ก-ข) 
- ระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
- ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
(ดังตารางที่ 2.6.6-2 ก-ข)    

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
1) ผลจากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินเป็นกลไกหนึ่งเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน การประเมินความดีความชอบ หรือการให้รางวัล เป็นต้น หากอาจารย์มี
คะแนนผลการประเมินน้อย หัวหน้าสาขาวิชาจะให้ค าปรึกษาและพิจารณาหาสาเหตุเพ่ือน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาการสอนต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยจัดให้มีรางวัลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสอน ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการวิจัย และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยในด้านการสอนมีเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนและแสวงหาที่หลากหลายเพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้มากที่สุด เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะการคิด วิธีการแสวงหาความรู้  
เกิดความอยากรู้อยากเรียนและใฝ่รู้ได้โดยอิสระ จูงใจให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
(2) เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร สามารถอธิบายและน าเสนอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการแจ้งวัตถุประสงค์และความคาดหวังในผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับทราบอย่าง
ชัดเจน 

(3) มีความสามารถในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยสอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน และประเมินผลให้ผู้เรียนรับทราบและสะท้อนความ
คิดเห็นเพื่อไตร่ตรองขีดความสามารถและพัฒนาตนเอง 

(4) เป็นผู้สามารถให้ค าปรึกษาค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
โดยผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 มีดังนี ้
ก. ด้านการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และ 

อาจารย์นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ข. ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เรณู  ข าเลิศ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ค. ด้านการวิจัย ได้แก่ Professor Dr. Yupeng  Yan  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ง. ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิร ิส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ 
 
 
 

 
รายการหลักฐาน  :  
 ตารางที่ 2.6.1-1 จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ าแนกตามประเภทรายวิชา               

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (แหล่งที่มา : ส านกัวิชา)  (หน้า 376)             
 ตารางที่ 2.6.1-2 จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)            

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 56 - เม.ย. 56)  (หน้า 377)             
  (แหล่งที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา)  
 ตารางที่ 2.6.3-1 วันและเวลาที่ให้บริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ปีการศึกษา 

2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 387)             
  (แหล่งที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
  ตารางที่ 2.6.3-2 วันและเวลาที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและ     

ฝึกปฏิบัติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 388)             
  (แหล่งที่มา : ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
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 ตารางที่ 2.6.6-1 ก จ านวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ปีการศึกษา 2555                       
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 389)               

  (แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์) 
 ตารางที่ 2.6.6-1 ข จ านวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ปีการศึกษา 2555                       
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 391)               

  (แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์) 
 ตารางที่ 2.6.6-2 ก ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ (ดูคะแนน

เฉลี ่ยผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา)  ปีการศึกษา 2555 
(คะแนนเต็ม 5.00)  (หน้า 392)               

  (แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์) 
 ตารางที่ 2.6.6-2 ข ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ (ดูคะแนน

เฉลี ่ยผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา)  ปีการศึกษา 2555  
(คะแนนเต็ม 5.00)  (หน้า 394)             

  (แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์) 
เอกสารอ้างอิง  :  
            2.6.1-3  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555  
 (http://web.sut.ac.th/das/ => box ที่ 3 ด้านขวาของ website ชื่อว่า “ข้อมูลนักศึกษา” 
  => “คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี” => ปีการศึกษา 2555)  
 
 
แหล่งที่มา  :     ฝ่ายวิชาการโดย ส านักวิชา, ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,  
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถานพัฒนาคณาจารย์    

    ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.7   : มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

 

2.   มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน   
     การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ  
     คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3.   มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
     งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

4.   มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   
     เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่    
     ประชุมระหว่างส านักวิชาหรือหน่วยงานต่างๆ หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ  
     นานาชาติ 

 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ  
     บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ

น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ   
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  :  
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร   
1) มีการก าหนดเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยจัดท าเป็นแผน

ระยะยาว 5 ปี โดยยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 16 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  

2) มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตทุก 5 ปี เพ่ือน า
ข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยสอบถามไปยังสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา สอบถามไปยังศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น และผลการวิจัย โดยน าข้อมูล
จากการส ารวจที่ได้มาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน
ที่ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร  

3) มีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย น ามาก าหนดเป็น
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา และน าเสนอในกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)   

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต          
1) มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร

 หลักสูตร โดยน าผลการศึกษาของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตกออก และผลการประเมินอาจารย์โดย
 นักศึกษามาพิจารณาในที่ประชุมระดับสาขาวิชาและส านักวิชา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากนี้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกในหลาย ๆ ส่วน เช่น จากผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ  

2) มีการประชุมระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ในการก าหนดเนื้อหาขอบเขต
 การเรียนรู้ วิธีการประเมินผล และรายงานผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละวิชา เป็นประจ าทุกภาค
 การศึกษา เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของผู้เรียน ทักษะที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอน และให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน
 ส าหรับผู้เรียนในวิชาต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ทุกสาขาวิชาจะมีการจัดท าแผนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยในเรื่องการเรียนการสอน อาทิ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงจากโลกของการท างานจริง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งมีการจัดท าสื่อ
การสอนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ทุกส านักวิชาสร้างบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้ มีคุณธรรมสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้เสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีม และการด ารงตนด้วยความเหมาะสม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือรักษานักศึกษาไว้ และพัฒนาระดับผล
การศึกษา  

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างส านักวิชาหรือหน่วยงานต่างๆ หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
1)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ รวมถึงมีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท้ังภายในและนอก  

2)  มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ 
ผลงานวิชาการ ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดไว้โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2555 "ข้อ 14 มูลค่าของทุนเสนอผลงานไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อปี" (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
2.7.4-2) และในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องส่งผลงานทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะส าเร็จการศึกษา 

3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี ในระดับชั้นเรียน มีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการ
ให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ระดับปริญญาตรี จ านวน 185 กิจกรรม/โครงการ (ดังตารางที่ 2.7.4-1) และมีจ านวนบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 139 บทความ และระดับปริญญาเอก จ านวน 51 บทความ (ดังตาราง สมศ. ที่ 3-1 และ 4-1) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พิธีสักการะท้าวสุรนารี งานพิธีไหว้
ครู งานลอยกระทง การท าบุญเลี้ยงพระใส่บาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 68 กิจกรรม/โครงการ (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) 
จ านวน 3 กิจกรรม/โครงการ, ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน 55 กิจกรรม/
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

โครงการ (DECENCY) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)  จ านวน 10 
กิจกรรม/โครงการ (ดังตารางที่ 10.2-1) นอกจากนี้ส านักวิชาแพทยศาสตร์มีการก าหนดเงื่อนไขให้
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนและก่อนสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งส านักวิชา
แพทยศาสตร์จะมีการออกใบรับรองการเรียนและความประพฤติรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนสมัครสอบ 

6.  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
 วารสารระดับนานาชาติ   

 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ โดยมีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการ
จัดรายวิชาสัมมนาบัณฑิตเพ่ือให้มีการศึกษาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เพ่ือน ามาวิพากษ์ และสังเคราะห์ความรู้
จากบทความวิจัยร่วมกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา  

 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 5 คะแนน 6 ข้อ  

     

รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 2.7.4-1   จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนตามคุณลักษณะที่พึง
  ประสงค ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)   
   (แหล่งที่มา : ส านักวิชา)  (หน้า 396) 

 ตารางที่ สมศ. ที่ 3-1 จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
(แหล่งที่มา : ส านักวิชา)  (หน้า 435) 

 ตารางที่ สมศ. ที่ 4-1 จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
(แหล่งที่มา : ส านักวิชา)  (หน้า 436) 

 ตารางที่ 10.2-1 จ านวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (แหล่งที่มา : ส่วนกิจการนักศึกษา) 
     (หน้า 560) 
เอกสารอ้างอิง  : 
 2.7.4-2  ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท า 
  วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ โดย ส านักวิชา, ส่วนกิจการนักศึกษา              ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8     :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

                        ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน   : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1.   มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณอั์กษร 

 

 

2.   มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 
 

3.   มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

 

 

4.   มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้   

 
 

5.   มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

 

หมายเหตุ :  
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับสถาบัน 

ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)    
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์   
 อักษร  
      ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยส่วนกิจการนักศึกษาได้สนองตอบปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นพันธกิจ 
ของหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  และจัดระบบบริการและ
สวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้เป็นผู้มีวินัย ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด มีความสามารถในทักษะหลักของนักเทคโนโลยี 4 
ประการ คือ ทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสาร และทักษะเทคโนโลยี โดยในด้านทักษะมนุษย์นั้น 
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและ
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต “มี
คุณธรรมน าความรู้” ซึ่งมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและในคู่มือ
นักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) ต่อมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยโดยมีทั้งจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาจึง
ได้ประชุมทบทวนยกร่างจรรยาบรรณของนักศึกษาให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้นและเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554” ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้อ่ืน จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย และ
จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/ethics.pdf) 
นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรของส านักวิชาได้มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทางด้านพฤติกรรมและคุณธรรม 
จริยธรรม ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา มีการก าหนด
ระเบียบทางด้านพฤติกรรม การแต่งกายท่ีดีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา  และมีข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ที่ใช้ส าหรับลงโทษกรณีที่นักศึกษาประพฤติตัวไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม อาทิ การทุจริตในการสอบ การ
ทะเลาะวิวาท และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 
  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม          
 ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน  
 ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  โดยได้เผยแพร่ให้ทราบใน 
website : http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/ethics.pdf ของส่วนกิจการนักศึกษา และได้
ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทราบ นอกจากนั้นยังมีการหารือหรือมีการประชุม
กับคณาจารย์ประจ าส านักวิชาเพ่ือดูแลเรื่องพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมรับน้อง รับพ่ีบัณฑิต เพ่ือเป็น              
การป้องกันและเฝ้าระวังอีกด้วย  
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ 
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
      ส่วนกิจการนักศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด
ในข้อ 1 ดังนี้ 
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       3.1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย ประพฤติตนให้เหมาะสม
  กับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม  
 3.2  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา จ านวน 9 
  โครงการ/กิจกรรม  
       3.3  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
  จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม  
       3.4  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และไม่ 
  ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 19 
  โครงการ/กิจกรรม  
       3.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม  
       3.6  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม  
 นอกจากนี้ส านักวิชาร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมไหว้ครู การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมด้วย 
กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่  กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
 เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้            
 มีรายงานการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยก าหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 62,382 คน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ซึ่งมีผลการประเมินพอสรุปได้ ดังนี้ 
 4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม 
  และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย 
  รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 16,580 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 
 4.2  รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการ
  เป็นนักศึกษา รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 7,354 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย 4.48 
 4.3  รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
  มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 19,011 คน ความพึงพอใจอยู่ใน
  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 
 4.4  รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่ 
  มหาวิทยาลัยและไม่ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัย รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 7,676 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 
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 4.5  รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรม รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,843 คน ความพึงพอใจอยู่ใน
  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 
 4.6  รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษา 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 9,918 คน ความพึง
  พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.53 
  5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
 จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

1)  นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ จากโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว 2555 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) การแข่งขันจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน สังคม และการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดังนี้ 
(1) โครงการสืบสานต านานเมืองย่าโม ไชยะไชโยกับเพลงโคราช ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลมูลค่า 210,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ และรางวัล
น าเสนอโครงการดีเด่น รับรางวัลมูลค่า 15,000 บาท 

(2) โครงการสร้างสรรค์ สร้างสุข สร้างมูลค่า ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ า โคกกรวด ได้รับรางวัล
โครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 

2)   นางสาวมธุภาณี อุ่นศิวิไลย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล
เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สมวท.)  

3)  นางสาวศิริวิมล สาระติ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2555 

4)  นางสาววรรษมน พากเพียร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีความ
ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ปีการศึกษา 2555 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

 

 
     (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า            ) 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ส่วนกิจการนักศึกษา และส านักวิชา    
 

        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  :  ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
   ก. ระดับปริญญาตรี 
   ข. ระดับบัณฑิตศึกษา   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
ก. ระดับปริญญาตรี 

ก าหนดให้  การพ้นสถานภาพ  ร้อยละ 17  ขึ้นไป           มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
    น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  5   มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 

สมการที่ใช้ในการค านวณ คือ y = 5  กรณี  0 ≤ x ≤  5 
 y = (20/3) - (1/3)x  กรณี  5 < x < 17  
                                     y = 1  กรณี x ≥ 17   

 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

ก าหนดให้  การพ้นสถานภาพ  ร้อยละ 5  ขึ้นไป   มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
    ร้อยละ 0     มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 

สมการที่ใช้ในการค านวณ คือ y = 5  กรณี  x = 0 
 y = 5 - (4/5)x  กรณี 0 < x < 5  
                                     y = 1  กรณี x ≥ 5   
 
โดย y คือ คะแนนผลการประเมิน  
และ x คือ ร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 
ก. ระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยมีร้อยละของการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น ร้อยละ 13.13   
(ค านวณจากจ านวนนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 ที่พ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียน จ านวน 275 คน 
นับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2555 เทียบกับจ านวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาจ านวน
รวม 2,094 คน) โดยจ าแนกตามส านักวิชา ดังนี้ 
- ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 28.10 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร้อยละ 3.65 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 17.45 
- ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 14.36 
- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ร้อยละ 1.83 
- ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 0.00 
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ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีร้อยละของการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น ร้อยละ 2.69 
(ค านวณจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2551 และจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รุ่นปีการศึกษา 2550 ที่พ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียน นับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาค
การศึกษาที่ 3/2555 จ านวน 12 คน เทียบกับจ านวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาจ านวนรวม 446 คน) โดย
จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับปริญญาโท   มีร้อยละของการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
      ร้อยละ 3.30 
 โดยจ าแนกตามส านักวิชา ดังนี้ 
- ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  4.17 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร้อยละ 10.20 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ  0.00 
- ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 2.17 

(2) ระดับปริญญาเอก   มีร้อยละของการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 
     ร้อยละ 0.88 
 โดยจ าแนกตามส านักวิชา ดังนี้ 
- ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.00 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร้อยละ  4.00 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ  0.00 
- ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ  0.00 

การประเมินตนเอง  :  

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 

ก. ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ  13.13 

2.29 < ร้อยละ 5  

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
ร้อยละ  2.69 

 
2.85 

 
< ร้อยละ 1 

 
 

รายการหลักฐาน  : 
  ตารางที่ 2.9-1 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 397)    

ก. ระดับปริญญาตรี  
  ตารางที่ 2.9-2 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 398)    

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
           

 
แหล่งท่ีมา : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา   ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.10  :  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น           
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)      

(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :    ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70  

 
ผลการด าเนินงาน 

     มหาวิทยาลัยมีร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น ร้อยละ 45.75 
ค านวณจากจ านวนนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 ที่ส าเร็จการศึกษาภายในสี่ปี จ านวน 958 คน เทียบกับ
จ านวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาจ านวนรวม 2,094 คน โดยจ าแนกตามส านักวิชา ดังนี้ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.88  
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร้อยละ 74.89 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 35.64 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 36.78 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ร้อยละ 87.80 (นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2550 ท่ีส าเร็จการศึกษาภายในหกปี) 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 93.75  
(ดังตารางที่ 2.10-1) 
 
การประเมินตนเอง  :  

 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 

 
ร้อยละ 45.75 

 

 
2 คะแนน 

 

 
≥ ร้อยละ 60 

 

 
 

 
 
รายการหลักฐาน  : 
  ตารางที่ 2.10-1 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
    ต่อรุ่น ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 400) 
 
แหล่งข้อมูล : หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา              
 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556  

107



ฝ่ายวิชาการ/ ศบก. 2.11 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 2\indicator2.11\2.11.doc 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  :  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
   ก. ระดับปริญญาตรี 
   ข. ระดับบัณฑิตศึกษา                
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
ก. ระดับปริญญาตรี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่่ากว่า 2.00 2.00 - 2.24 2.25 - 2.49 2.50 - 2.75 สูงกว่า 2.75 

 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่่ากว่า 3.00 3.00 - 3.24 3.25 - 3.49 3.50 - 3.75 สูงกว่า 3.75 

 

ผลการด าเนินงาน 

ก. ระดับปริญญาตรี 
     ในปีการศึกษา 2555 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาต่อปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม   2.36     โดยจ่าแนกตามส่านักวิชา ดังนี้ 

1. ส่านักวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.46  
2. ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.35 
3. นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.23 
4. ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.30   
5. ส่านักวิชาแพทยศาสตร์ จ่าแนกได้ ดังนี้ 

1) สาธารณสุขศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.49  
2) แพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   3.26   

     6.   ส่านักวิชาพยาบาลศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   2.93 
(ดังตารางที่ 2.11-1) 
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ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2555 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาต่อปีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม   3.60   โดยจ่าแนกตามส่านักวิชา ดังนี้ 

1. ส่านักวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม    3.70   
2. ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.59 
3. ส่านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คะแนนเฉลี่ยสะสม   3.68 
4. ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   3.55 
5. ส่านักวิชาแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม   3.60 

(ดังตารางที่ 2.11-2) 
 

 
การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 

ก. ระดับปริญญาตรี 
คะแนนเฉลี่ยสะสม   

2.36 

3 

 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

≥ 2.50 

 

 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

3.60 

4 

 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

≥ 3.50 
 

 

 
รายการหลักฐาน  : 
  ตารางที่ 2.11-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3   
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 401)   

ก. ระดับปริญญาตรี  
  ตารางที่ 2.11-2 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 402)    

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา     ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
 

 

109



          

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 2\ONESQA-1\ONESQA-1.doc    

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554)  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

วิธีการค านวณ : 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x  100 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ  : 

 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การประเมิน :   

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 515 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร 
และอุปสมบท) จ านวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 83.06 (จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์ https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp) (ดังตาราง 
สมศ. ที่ 1-1 และ 1-2)  

หมายเหตุ : การส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ จะท าการเปิดระบบ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และท าการปิดระบบ เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
ประมาณ 6 ½ เดือน  [ในการก าหนดการเปิด-ปิดระบบการส ารวจในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
จะต้องส่งข้อมูลบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจให้ สกอ. ภายใน 30 ธันวาคม 2555 และมหาวิทยาลัยได้เก็บข้อมูล
เพิ่มอีก 2 เดือน (วันที่ 15 ก.พ. 2556) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ไม่มีบัณฑิตตอบกลับ
เพิ่ม]      

การค านวณ   :      
 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า = จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 x  100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

= 515 x  100 
620 

= 83.06  
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คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน = 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 

x  5 
100 

= 
83.06 

x  5 
100 

= 4.15  
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 83.06 4.15 คะแนน ≥ ร้อยละ 80.00  

รายการหลักฐาน : 
ตาราง สมศ. ที่ 1-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ  

ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554)  (หน้า 403) 
ตาราง สมศ. ที่ 1-2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่มีงานท า จ าแนกตามประเภทงาน

และการได้งานตรงหลักสูตร  (หน้า 405) 
 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
 
วิธีการค านวณ : 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  : 

ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ซึ่งด าเนินการโดยส่วนแผนงานเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมตามคุณลักษณะและความสามารถ
ของบัณฑิต จ าแนกตาม ปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ ปัจจัยข่าวสาร และปัจจัยเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ 5 ด้านแล้ว 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
การค านวณ :  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต = ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

= 
2,473.80  

 589  
 = 4.20  
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ผลการด าเนินงาน  : 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ดังเอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-3) ซึ่ง

ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีท่ีศึกษาต่อ) เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต มีรายข้อค าถาม จ านวน 48 ข้อ 
(ดังเอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-4) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัณฑิตศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2553 จ านวน 
589 คน จากบัณฑิตทั้งหมด จ านวน 1,408 คน คิดเป็นร้อยละ 41.83 เมื่อพิจารณาจ านวนการตอบกลับ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ศึกษาต่อ) ของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 
ของแต่ละส านักวิชา จ าแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี โท และเอก รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ส านักวิชา 

ระดับการศึกษา 
ภาพรวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ บัณฑิต

ท้ังหมด* 
ตอบ
กลับ 

บัณฑิต
ท้ังหมด* 

ตอบ
กลับ 

บัณฑิต
ท้ังหมด* 

ตอบ
กลับ 

บัณฑิต
ท้ังหมด* 

ตอบ 
กลับ 

1. วิทยาศาสตร์ 11 8 72.72 7 3 42.85 9 6 66.66 27 17 62.96 
2. เทคโนโลยีสังคม 197 82 41.62 10 6 60.00 4 2 50.00 211 90 42.65 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 105 44 41.90 20 9 45.00 6 2 33.33 131 55 41.98 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 793 320 40.35 85 31 36.47 5 2 40.00 883 353 39.97 
5. แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

156 74 47.44 - - - - - - 156 74 47.44 

ภาพรวม 1,262 528 41.83 122 49 40.16 24 12 50.00 1,408 589 41.83 

หมายเหตุ :   * หมายถึง ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
 
มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทั้งหมด เท่ากับ  4.20 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อจ าแนก

ตามส านักวิชาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ได้ผลดังนี้ 

ส านักวิชา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ภาพรวม 
1. ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดา้น
ความรู ้

3. ดา้นทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วิทยาศาสตร์ 4.44 4.26 4.25 4.34 4.38 4.33 
2. เทคโนโลยีสังคม 4.21 3.94 4.06 4.29 4.01 4.11 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 4.34 4.27 4.24 4.23 4.24 4.26 
4. วิศวกรรมศาสตร ์ 4.30 4.23 4.23 4.23 4.11 4.22 
5. แพทยศาสตร์ 
 (กลุ่มสาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์) 

4.26 4.18 4.18 4.19 3.93 4.15 

ภาพรวม 4.29 4.19 4.20 4.23 4.09 4.20 

  (ดังตาราง สมศ. ที่ 2-1 และ 2-2 และเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 2-5) 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต เท่ากับ 4.20 จาก 
คะแนนเต็ม 5 

4.20 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.51   

 

รายการหลักฐาน  : 
ตาราง สมศ. ที่ 2-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนกตามส านักวิชาและระดับการศึกษา 
 (หน้า 406) 
ตาราง สมศ. ที่ 2-2 ค่ า เฉลี่ ย  และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิต  

รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนก
ตามส านักวิชา (หน้า 418) 

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 
 (หน้า 430) 
เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-4 การจ าแนกรายข้อค าถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (หน้า 433) 
 
เอกสารอ้างอิง  :  ส่วนแผนงาน  
     สมศ. ที่ 2-5  บทสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553  

 (http://web.sut.ac.th/dpn/index.php?option=com_content&view=article&id 
=29&Itemid=39) 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 3 :     ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่

ได้รับการยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ :  
อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี   
               10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน 

                                      ระหว่าง ไทย - ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน   เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ใน 
                                      กลุ่มอาเซียน) 

วิธีการค้านวณ  : 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
X 100 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
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หมายเหตุ :  ในการนับจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานพินธท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณา
จากจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2555 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด) และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเพียง 1 คร้ัง 
 
ผลการด้าเนินงาน  : 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งหมด 139 บทความ จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 จ านวน 133 คน โดยมีผลรวมค่าน้ าหนักของจ านวนผลงาน 103.75 คิดเป็นร้อยละ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เท่ากับร้อยละ 
78.01 (ดังตาราง สมศ. ที่ 3-1) 
  
การค้านวณ  :  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ปีการศึกษา 2554 = 133 คน 
- จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมด = 139 บทความ 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท =  103.75 
 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

        =  103.75 x 100 
                 133 
   =  78.01  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   = ร้อยละ 25 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   
           คะแนนที่ได้  =  78.01 x 5   =  15.60   5 คะแนน 
               25 
 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด้าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
 การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 78.01 5 คะแนน ร้อยละ 100  

 
รายการหลักฐาน  :   

ตาราง สมศ. ที่ 3-1   จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศกึษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

   (หน้า 435) 
 

แหล่งที่มา  : ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา    ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 4  : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 

Scopus 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
หมายเหตุ :  
อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี   
               10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน 

                                              ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน 
                                        กลุ่มอาเซียน) 
วิธีการค านวณ  : 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  
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หมายเหตุ :  ในการนับจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานพินธท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณา
จากจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2555 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด) และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเพียง 1 คร้ัง 

ผลการด าเนินงาน  : 
 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งหมด 51 บทความ จากผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 จ านวน 45 คน โดยมีผลรวมค่าน้ าหนักของจ านวนผลงาน 
45.00 คิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 100.00 (ดังตาราง สมศ. ที่ 4-1)   

การค านวณ  :  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ปีการศึกษา 2555 = 45 คน 
- จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมด = 51 บทความ 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก =   45.00 
 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

        =  45.00 x 100 
                45 
   = 100.00 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   = ร้อยละ 50 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   
           คะแนนที่ได้  =  100.00 x 5   = 10.00   5 คะแนน 
               50 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

 การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 100.00 5 คะแนน ร้อยละ 100  

 
รายการหลักฐาน  :   

ตาราง สมศ. ที่ 4-1 จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
   (หน้า 436) 

แหล่งที่มา  : ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 14 :  การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต 

วิธีการค านวณ  : 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้ค่าน้ าหนัก :  

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

เกณฑ์การประเมิน  :   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน :  
 

วุฒิการศึกษา 
 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวม 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

ค่า 
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

อาจารย์ 2 61.50 123.00 5 111.00 555.00 172.50 678.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 11.00 33.00 6 113.00 678.00 124.00 711.00 
รองศาสตราจารย์ 5 1.00 5.00 8 48.50 388.00 49.50 393.00 

ศาสตราจารย์ 8 - - 10 15.00 150.00 15.00 150.00 

ผลรวม  73.50 161.00  287.50 1,771.00 361.00 1,932.00 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาตรี 
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โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เมื่อจ าแนกตามส านักวิชา/สาขาวิชา (ดังตาราง สมศ. ที่ 14-1) 

การค านวณ  :  
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า = 1,932.00 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด = 361.00 คน 

 
1. ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =  1,932.00 = 5.35 

                   361.00 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =  5.35 x 5 = 4.46 คะแนน 
                   6 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
ค่าดัชนีคุณภาพ  5.35 

 
4.46 คะแนน 

ค่าดัชนีคุณภาพ 
≥ 5.00 

 

รายการหลักฐาน  :   
ตาราง สมศ. ที่ 14-1  ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  

(หน้า 437) 
  

แหล่งที่มา : ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

 

120



 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  

องค์ประกอบที ่3 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   :   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
                        ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   
5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
 คะแนนเต็ม 5  

 

7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
 จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

  
หมายเหตุ :  ในกรณีส านักวิชาหรือมหาวิทยาลัยทีย่ังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5   
                โดยอนุโลม 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
1.1  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา 

ก. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  มีการด าเนินการดังนี้ 
ส่วนกิจการนักศึกษามีการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจการนักศึกษาแก่นักศึกษา
ครอบคลุมเกี่ยวข้องของแต่ละงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การติดตามหนังสือ เอกสารต่างๆ และให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา 
เพ่ือให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ปูองโรคและ
ยาเสพติด 2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ให้ค าปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา เช่น โทษวินัยต่าง ๆ 
และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัย และการทหาร เช่น การสมัครเป็น นศท. 
การผ่อนผัน การฝึกภาคสนาม ฯลฯ 3. งานกิจกรรมนักศึกษาให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
ของนักศึกษา เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ชมรม สภานักศึกษา การเบิกจ่าย คืนเงิน 
และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ฯลฯ 4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ค าปรึกษาด้านดนตรี การ
แสดงการยืมวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ฯลฯ 5. งานทุนการศึกษา ให้
ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาทั้งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดหางานให้นักศึกษา
ท าภายในมหาวิทยาลัย 6. งานแนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายแก่
นักศึกษาทุกคน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ 7. งานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพัก ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักศึกษาที่พักภายในหอพักของ
มหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/)  

ข. การจัดแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีการด าเนินการดังนี้ 
                 ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินการเพ่ือเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีสุข มีลักษณะบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดยการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1)  มีการจัดให้ที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพักดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นพิเศษโดยได้ขอความ
ร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึก...สู่ความส าเร็จ ที่
จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต ก าหนดเปูาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการเวลา การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง 
การหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่อาชีพฯ 
ป ร ะกอบกา ร ใ ห้ ค า ป รึ กษ าทั้ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น และกา ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ งนั ก ศึ กษ า  
(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/sutdent/sut-note.pdf)     
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2)   มีบริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการปรับตัว อารมณ์ สังคม และอ่ืน ๆ 
โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ท่ีจบการศึกษาด้านจิตวิทยาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน
การให้ค าปรึกษาและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะมาแล้วเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ มีการ
เยี่ยมไข้ การให้ค าแนะน าต่าง ๆ มีการติดตามอาการ ดูแล เยี่ยมไข้นักศึกษาและฟ้ืนฟูสภาพ
นักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิต การเฝูาระวังนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการใช้
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา (http://www.sut.ac.th/ces/) เช่น ข้อมูล
ด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ มีการประสานกับผู้ปกครองของ
นักศึกษาและมีการรายงานให้ทราบในบางรายกรณี โดยทั้งนี้ทุกหน่วยงานภายในส่วนกิจการ
นักศึกษาจะมีการประสานงานกัน หากเรื่องที่นักศึกษาปรึกษานั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานใดจะ
มีการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุดแต่ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนักศึกษาด้วย   

          นอกเหนือจากนั้นส่วนกิจการนักศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ และมีระบบการส่งต่อเพ่ือ
การดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักศึกษาหากเกินความสามารถท่ีจะดูแลได้  โดยการประสานไปยังศูนย์
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทาง  และ
หากกรณีที่นักศึกษามีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) ให้บริการด้วย  

3)   มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ในวันปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2555 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาใน 6 ด้าน คือด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ยา
เสพติด เพศ การพนัน การใช้เวลา และวินัยจราจร เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาให้พ้นภาวะวิกฤต และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนักศึกษาให้มากท่ีสุด  

1.2  ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี office hour 
ส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เช่น การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
และเมื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ได้จัดให้บริการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติตนขณะ
ปฏิบัติงาน หรือการให้ค าปรึกษาการปรับตัวในโลกของคนท างาน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง จ านวน 2 หมายเลข ติดต่อผ่าน facebook และ e-mail ของศูนย์ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ดูแลและคอยตอบค าถามของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ใน
ระดับ 4.15 จากคะแนนเต็ม 5  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.3  ส านักวิชา 
ส านักวิชาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษาและแนะแนวในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การ

แก้ปัญหา การเรียนการสอน เช่น การลงทะเบียน การท าโครงงาน การแก้เกรด และการท ากิจกรรม 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  

2.1 มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา    
1) การจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ข้อมูลทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ข่าวสารที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่จ าเป็นต้อง
รู้ โดยผ่านเว็บไซต์ของส่วนกิจการนักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) และผ่าน
เว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังมีการส่งข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  SMS แ ล ะ  face book ใ ห้ นั ก ศึ กษ า ได้ ท ร า บข่ า ว ส า รด้ ว ย 
(https://www.facebook.com/groups/sutstudents/) ซึ่งการให้บริการต่าง ๆ นั้น มีการให้
ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการดังได้กล่าวมาแล้ว หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ 
ที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปด าเนินการต่อไป 

2) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการปูองกันปัญหาและส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดท าแผ่น
พับต่าง ๆ ดังนี้ การจัดนิทรรศการ เช่น วันเอดส์โลก  ดวงตาน่าถนอม ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
การดื่มสุราและความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สัปดาห์ส่งส่ง
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรม : ความสุขสร้างได้...ด้วยรอยยิ้ม กิจกรรมบรรยายพิเศษ
เรื่อง : ตามฝัน เติมไฟ ก้าวไปสู่ความส าเร็จ การบรรยายพิเศษเรื่อง : เยาวชนวัยใส...เรียนรู้
เข้าใจชีวิต กิจกรรม : มทส. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด'55  กิจกรรม : ค่ายเยาวชนสีขาว กิจกรรม
อบรม : การขับขี่ที่ปลอดภัย กิจกรรม : ค่ายต่อต้านเอดส์และยาเสพติด กิจกรรม : รณรงค์งดสูบ
บุหรี่โลก  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ปัญหาและการปูองกันยาเสพติด 
และการประชุมสนับสนุนการด าเนินงานปูองกันอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ ทาง วิทยุ เสียงตามสาย Website ของส่วนกิจการ
นักศึกษา การจัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค  การดูแลสุขภาพ การปรับตัว การเรียน เพ่ือ
เป็นการพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิด
ประโยชน์และยังเป็นการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  อีกด้วย  การส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและ
นาฏศิลป์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอพักนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วน
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กิจการนักศึกษาได้   
3) มีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แจกแก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพ่ือให้นักศึกษา

ใช้เป็นเครื่องมือในการขอรับบริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง  เช่น 1. คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการ
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทราบถึงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง  ๆ ตลอดจน
จรรยาบรรณของนักศึกษาที่นักศึกษาควรทราบและถือปฏิบัติตลอดสถานภาพของการเป็น
นักศึกษา นอกเหนือจากการมีรายละเอียดข้อมูลของงานต่าง ๆ ในส่วนกิจการนักศึกษาที่
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาแล้ว 2. สมุดบันทึกสู่...ความส าเร็จ เพ่ือใช้ประกอบการ
วางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต ให้นักศึกษาได้ก าหนดเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การ
วางแผนและบริหารจัดการเวลา การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง การหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
และการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่อาชีพฯ สมุดบันทึกเล่มนี้ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและที่ปรึกษาหอพัก ใช้ประกอบในการให้ค าปรึกษาทั้ง
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา ชมรม และ
หน่วยงานภายนอกที่ได้จัดขึ้นและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม และยังใช้ข้อมูลจากการบันทึกนั้น
ประกอบการขอเกียรติบัตรกิจกรรมเพ่ือประกอบกับการทุนการศึกษา การออกสหกิจศึกษาอีกด้วย 
(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

2.2 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้ให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สหกิจศึกษา ข่าวสารการจัดอบรม/กิจกรรมของศูนย์ ข่าวประกาศรับสมัครงานสหกิจศึกษา/การสัมภาษณ์
งานสหกิจศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นต้น โดยมีช่องทางในการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร ได้แก่ การจัดท าคู่มือสหกิจศึกษา newsletter แผ่นพับ ส่ง SMS แจ้งผ่าน facebook ของศูนย์ 
เว็บไซต์ของศูนย์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ e-mail ข่าว มทส. รายวัน และติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงในกรณี
เร่งด่วน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ในระดับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5     
2.3 ส านักวิชา  

            ได้จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอยู่บน website ของส านักวิชา เช่น    
      ข้อมูลทุนการศึกษา หลักสูตรการเรียน ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่
 เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ และกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงหนังสือพิมพ์ Hi-U ที่จัดโดย
 องค์การนักศึกษา ซึ่งมีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
 ให้บริการ รวมทั้งมีแบบประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
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2.4 สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
หน่วยงานมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทาง Website : web.sut.ac.th/suta   

และทางหน้าเพจ facebook ชื่อ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

3.1  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา 
  ส่วนกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน โดยผ่านชมรมของนักศึกษา องค์การนักศึกษา องค์การบริหาร 
และสภานักศึกษา นอกเหนือจากนั้นหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษายังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฝึกอบรม : จิตอาสา...เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
(เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น) กิจกรรมฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ)  
กิจกรรมฝึกอบรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยความคิด (power up your mind) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : 
การเสริมสร้างความเป็นผู้น า กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : เพ่ือพัฒนาทีมงาน  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : เทคนิ คการ
แต่งหน้าส าหรับวัยรุ่นและวัยท างาน  กิจกรรม : แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  กิจกรรม : เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมด้านการเรียน เช่น การจัดติวที่ศูนย์การเรียนรู้ของ
หอพักนักศึกษา กิจกรรม : การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน กิจกรรมฝึ กอบรม : เรียนรู้เพ่ือรู้เรียน..สู่
ความส าเร็จ กิจกรรมฝึกอบรม : เรียน มทส. ... อย่างไรให้สนุก โครงการค่ายวิชาการ เป็นต้น การปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) การน านักศึกษาใหม่สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรม : ค่าย aids and drugs camp XV เป็นต้น การท ากิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น โครงการท าบุญตักบาตร โครงการวันพ่อ 5 ธันวามหาราช โครงการท าบุญ
กฐินหอพัก โครงการอ่ิมบุญอ่ิมใจเนื่องในวันแม่ โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม  โครงการไปวัดท าบุญอุ่นใจ  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม การเข้าร่วมงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเทศน์มหาชาติ เป็นต้น การส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ 
กิจกรรมส านึกรักษ์ชุดนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปนั้น มีการให้
นักศึกษาได้ประเมินกิจกรรมด้วยเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด แทบ
ทุกกิจกรรม และมีการเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป 

        นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้ว ส่วนกิจการนักศึกษายังมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน ความรู้  สร้างความรักใคร่
สามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกัน การให้ความร่วมกันซึ่งกันและกันเพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษา  โดย 
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ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ การศึกษาดูงาน 
เช่น การศึกษาดูงาน : สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ การศึกษาดูงาน : ของวิทยากรประจ ากลุ่มจิตอาสา...
เพ่ือนช่วยเพื่อน การศึกษาดูงาน : ด้านหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการศึกษาดูงาน : หน่วย
บัญชาการก าลังส ารอง มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น 
การการประชุม สัมมนา เช่น การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  : เพลงโคราช การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดง 
เพลงพ้ืนบ้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการ : พุทธชยันตี งดเหล้า บุหรี่ ทั่วไทย สักการะแด่สมเด็จพระภูมี 
สัมมาสัมพุทธเจ้า การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : เตรียมความพร้อมนักศึกษาอย่างไร 
ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการจัดกิจกรรม “ASEAN 
Week@Library” ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556   เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในงานมี
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายเพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เช่น การเสวนาวิชาการ “ประสบการณ์ไปสหกิจศึกษาที่ประเทศเพ่ือนบ้าน” การแสดงของ
นักศึกษาประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มประจ าชาติอาเซียน  การแข่งขันตอบ
ปัญหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนการประชุม
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ โครงการ enact us (SIFE) ประจ าปี 2556 การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง : การ
ประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน  การประชุมวิชาการ : จิตตภาวนากับการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน การงานสัมมนา AEC forum 2013 การสัมมนา/ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ : 
มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา อาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  การฟังบรรยายพิเศษเรื่อง : 
ยุทธศาสตร์  น าไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (road to AEC) การเสวนาเรื่อง : การพัฒนานักศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น การอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เช่น การอบรมหลักสูตร : 
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสาร การอบรมหลักสูตร : สร้างสัมพันธ์ในงานและภาวะผู้น า การอบรมหลักสูตร : 
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การอบรมหลักสูตร : บุคลิกภาพเพ่ือสังคมและการท างาน การ
อบรมหลักสูตร : บุคลิกภาพเพ่ือสังคมและการท างาน การฝึกอบรม : การสร้างสัมพันธภาพในงาน การอบรม
หลักสูตร : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย flip album vista PROW การอบรมหลักสูตร : ผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิภาพ การการอบรมหลักสูตร : การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การอบรมหลักสูตร : เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข (happy workplace) การอบรม : การใช้ระบบเผยแพร่  ข่าวสารบนเว็บไซต์ มทส. และหลักการ
เขียนข่าว  การอบรมหลักสูตร :  MS-Excel 2010 การใช้ฟังก์ชั่นขั้นพื้นฐานส าหรับงานส านักงาน  เป็นต้น  
                 นอกจากนั้น บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ยังมีการท าวิจัยสถาบันเรื่อง ปัญหาการปรับตัวของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษาจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล เพศ ส านักวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระบบการเข้าศึกษา ในภาพรวมมีปัญหามาก
ที่สุดด้านการเรียน ส่วนนักศึกษาระบบโควตาเด็กดีมีคุณธรรม และระบบโควตา สอวน. มีปัญหามากที่สุด
ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ  
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2. ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ ส านักวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระบบการเข้าศึกษา พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมีปัญหาด้านเพศและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมต่างกันมีปัญหาด้านการเรียน ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ด้านอารมณ์และส่วนตัว ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการเงิน ด้านเพศ และรวมปัญหาทุกด้านแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีระบบการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมีปัญหาด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
การเรียนแตกต่างกัน  

โดยมีขอ้เสนอแนะดังนี้  

1. มทส. ควรให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะนักศึกษามีความคิดว่าการดื่มสุรา
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน (ร้อยละ 71.4)  

2. มทส. ควรตระหนักว่าสาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาคือ เพ่ือต้องการเข้าสังคม (ร้อยละ 52.8)  

3. มทส. ควรให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายเช่น กฎหมายที่ห้ามผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
บริโภคเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

4. มทส. ควรให้มีการวิจัยในครั้งต่อไปที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายโดยตรงไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาผู้ดื่มเอง 
ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งมาตรการของมหาวิทยาลัยเองว่าได้เข้มงวดหรือบังคับใช้กฎระเบียบมาก
น้อยขนาดไหน จากผลการวิจัยดังกล่าว ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีมาตรการในการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องเช่น การจัดติวของศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มเปูาหมายและท่ีสนใจทั่วไป การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มสุรา การจัดท าแผ่นพับให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพ การปรับตัวการเรียน  จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  
และการขอความร่วมมือกับสถานประกอบรอบมหาวิทยาลัยในการไม่จ าหน่ายสุราให้กับนักศึกษาที่ มี
อายุไม่ถึง 20 ปี 

        และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการประเมิน           
ความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการทั้งหมด ใน          
ปีการศึกษา 2555 แต่ละงานได้สอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่เป็นนักศึกษาที่มาใช้บริการใน
แต่ละงาน และสรุปความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานโดยรวมได้ดังนี้  

1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49)  
2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) 
3. งานกิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (4.27)  
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)  
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5. งานทุนการศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73)  
6. งานแนะแนว ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.71)  
7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
นอกเหนือจากนั้นมีการสอบถามนักศึกษาผู้มาใช้บริการเป็นลักษณะค าถามปลายเปิดในประเด็นที่ 

เกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการ สิ่งที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สรุปได้ดังนี้   

1. จุดเด่นของการให้บริการ : ส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษานักศึกษาจะระบุว่า
บุคลากรมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจดี อารมณ์ดี มีความเป็นมิตร มี
ความพร้อมและมีความเต็มใจในการให้บริการ  

2. สิ่งที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ : ส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษานักศึกษา
จะระบุว่า มีบุคลากรให้บริการน้อยบางครั้งมาติดต่อแล้วต้องรอนาน และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ ด้านหอพักนักศึกษา ควรมีการ
ปรับปรุงเรื่องอินเตอร์เน็ตเนื่องจากช้ามากและขอให้เพิ่มตู้ท าน้ าเย็นที่หอพักให้เพียงพอ  

3. ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม : ส่วนใหญ่นักศึกษาจะระบุว่ากิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์มากสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เป็นต้น  

3.2  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1) ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือออกไปปฏิบัติงาน เช่น การเตรียมความพร้อม 
ด้านวิชาการ และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 878 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.37 (จากคะแนนเต็ม 5) 

2) มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกภาคการศึกษาที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 662 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.71 (จากคะแนนเต็ม 5)  

3) กิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดให้มี
กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดย
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา กิจกรรมสัมมนาใน
รูปแบบการน าเสนอโดยการบรรยายหรือการจัด poster session 

4) พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และรับฟังการให้โอวาทจากท่านอธิการบดี ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่
ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว โดยจัดทุกภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ส าหรับภาคการศึกษาที่ 
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1/2555 ด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
263 คน โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 3.99 (จากคะแนนเต็ม 5) และภาค
การศึกษาที่ 2/2555 ด าเนินการเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 191 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.21 (จากคะแนนเต็ม 5) 

5) โครงการสร้างโอกาสในการท างานกับญี่ปุุน ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้รับการตอบรับจาก The Overseas Human Resources and Industry Development 
Association (HIDA) ให้เข้าร่วมโครงการในปีที่ 4 โดยกิจกรรม มีดังนี ้
(1) เปิดหลักสูตรอบรมวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุุน ให้แก่นักศึกษา เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 

โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุุนมาอบรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ  
(2) จัดให้นักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุุน 

  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 32 คน ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุุน จ านวน 9 คน  
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ในระดับ 4.91 (จากคะแนนเต็ม 5)         

6) โครงการอบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาผู้สนใจทุกชั้นปี  โดยเป็น
โครงการจัดต่อเนื่องมา โดยสร้างวิทยากรจากบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มามีผู้ผ่านการบรมบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1,513 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ 4.58 (จากคะแนนเต็ม 5) 

7) โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ  ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
เกือบทุกแห่งจะต้องเตรียมตัวส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการรวมตัวก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น (free flows of goods, services, 
investment, skilled labor) การเตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนับเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษา
ให้สูงขึ้น จึงได้เตรียมการส าหรับการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ (International 
Cooperative Education Program: ICP) ประกอบด้วย  

- กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน  ด าเนินการจัดกิจกรรมจ านวน 4 ครั้ง   
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: วิกฤติหรือโอกาส” โดยดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 - 18.30 น. 
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 515 คน นักศึกษามีความพึงใจในระดับ 4.80 (จากคะแนนเต็ม 5) 
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ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ประเด็นความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน: ในมุมมองของภาคเอกชน”  
โดย คุณกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2555 เวลา 17.00 - 19.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 225 คน  นักศึกษามีความพึง
ใจในระดับ 4.42 (จากคะแนนเต็ม 5) 
ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสของบัณฑิตไทย ในตลาดแรงงานอาเซียน” โดย          
รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 - 19.00 น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 570 คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมในระดับ 4.40 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing  ด าเนินการจัด 1 ครั้ง โดยศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ได้เชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัดได้แก่ Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of 
Victoria, CANADA และ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of 
Cincinnati, U.S.A. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 - 18.00 น. มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 
281 คน ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 5) 

8) กิจกรรมการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจัดหัวข้อที่มีความ
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาได้รับฟัง โดยหัวข้อที่จัดบรรยายประกอบด้วย
หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิค
การเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียนประวัติย่อ และ
การกรอกใบสมัคร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ คิดอย่างมีคุณค่า บริหารงานอย่างมีคุณภาพ วัฒนธรรม
องค์กร ท าอย่างไรให้ได้ใจเพ่ือนร่วมงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ ข้อควร
ปฏิบัติส าหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่าง
ปฏิบัติงานทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการประเมินผลการบรรยายและน า
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทุกภาค
การศึกษา เช่น การปรับหัวข้อหรือวิทยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา โดย
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 4.06 
(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

9) กิจกรรมการสัมภาษณ์และรับสมัครงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดให้มีกิจกรรมการ
บริการให้สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะมาประชาสัมพันธ์หน่วยงานและมารับสมัคร
งานส าหรับนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในปี
การศึกษา 2555 มีสถานประกอบการมาขอใช้บริการจ านวนทั้งสิ้น 123 แห่ง 
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3.3  ส านักวิชามีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
1) ส านักวิชาและสาขาวิชาได้มีกิจกรรมพ่ีติวน้อง เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ในเนื้อหาทาง

วิชาการส าหรับการเตรียมสอบ นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าพบรุ่นน้องเพ่ือแนะน า
ประสบการณ์การท างานในสายวิชาชีพแก่รุ่นน้อง 

2) มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

3) มีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

3.4   สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
       หน่วยงานมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
ประจ าทุกภาคการศึกษา โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา และมีการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อไป โดยการมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง   
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

4.1  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา 
 มีหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลการ จัดหางาน ข้อมูล
 ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถาบัน ผ่านทาง website ของส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคณะ
 ท างานดูแลและพัฒนา website ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (http://www.sut.ac.th/dsa/)  

4.2  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
   ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ประกอบด้วยข่าวการจัด 
   กิจกรรมของศูนย์ เช่นการประกาศงานผ่าน job center กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.  
   การเข้าประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ข่าวประกาศรับสมัครงาน/การสัมภาษณ์งาน 
   ส่งต่อข้อมูลบัณฑิตให้สถานประกอบการที่แจ้งขอข้อมูลเพ่ือใช้โดยมีช่องทางในการให้บริการข้อมูล
   ข่าวสาร ได้แก่ ส่ง SMS ผ่าน facebook ของศูนย์ เว็บไซต์ศูนย์ (http://www.coop.sut.ac.th/)   
   บอร์ดประชาสัมพันธ์ e-mail  ข่าว มทส. รายวัน  และติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงในกรณีเร่งด่วน  
4.3  ส านักวิชา 

  ส านักวิชาและสาขาวิชาได้จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  เช่น ข้อมูล
การศึกษาต่อ ข้อมูลสายวิชาชีพ และข้อมูลการวิจัย โดยใช้ระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตทั้งในรูปของ websites และ facebook ท าให้ศิษย์เก่า 
สามารถเข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงให้บริการ 
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4.4  สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

 หน่วยงานมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทาง Website : web.sut.ac.th/suta   

และทางหน้าเพจ facebook ชื่อ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.  ทุกปีการศึกษา โดยจัดนิทรรศการ

ทักษะการสมัครงาน ข้อมูลการรับสมัครงานและการทดสอบความพร้อมในการสมัครงาน โดย

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 

กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน กิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ กิจกรรมฝึก

อาชีพอิสระ ได้แก่ การอบรมวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วย blogger การค้นหาข้อมูลต าแหน่ง

งานว่างผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม จากรถยนต์ให้บริการเคลื่อนที่ของส านักงานจัดหางาน

จังหวัดนครราชสีมา การค้นหาข้อมูลต าแหน่งงานว่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจัดเตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค การจัดนิทรรศการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ ได้แก่ 

ส านักงานประกันสังคม และการแจกนิตยสาร หนังสือพิมพ์เพ่ือการสมัครงาน โดยบริษัทสรรพสาร 

จ ากัด ส าหรับปีการศึกษา 2555 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5  

5.2 ส านักวิชามีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

1) ส านักวิชาได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนทบทวนความรู้ในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพชีพ 

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า เพ่ือให้ศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ท างานในสายวิชาชีพกับคณาจารย์ เพ่ือน และรุ่นน้อง   

2) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า และมีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในวิชาการและ

วิชาชีพ  

5.3 สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี   

           ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกภาค

การศึกษา โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา และจัดกิจกรรม “ปีบทองสัญจร ครั้งที่ 1” 

เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 

135

web.sut.ac.th/suta


ฝ่ายกิจการนักศึกษา, ส านักวิชา, ศสพ., สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี., สกน. 3.1 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 3\indicator 3.1.doc 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ในการจัดกิจกรรม        

ความพึงพอใจด้าน 

(จากคะแนนเต็ม 5) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

/ส่วนกิจการนักศึกษา 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ 

คะแนน

เฉลี่ยรวม 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.46 4.15 4.31 

2. การจัดบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  4.37 4.06 4.22 

3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4.79 4.46 4.63 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 4.22 4.38 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ จัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
1.1  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา 

1)  มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยการจัดท าเป็น
แผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษาของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ของส่วนกิจการนักศึกษา  

2)  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด หรือในบางบริการ/บางกิจกรรมที่มีปัญหาที่บางกิจกรรมสามารถแก้ไขได้ในระดับ
หน่วยงาน เช่น  
(1) การจัดกิจกรรมที่มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดในแผน เนื่องจากภาวะราคาอาหาร

และน้ ามันเชื้อเพลิงแพงขึ้นและบางกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการแต่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขทันที แก้ปัญหาโดยการ
เกลี่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละงาน  

(2) บางกิจกรรมไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ในบางกิจกรรมน้อย ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 ส่วนใหญ่ 
วันหยุดตรงกับวันธรรมดาท าให้ต้องมีการสอนชดเชยตรงวันเสาร์ -อาทิตย์ อาจารย์นัด
เรียน-สอบนอกตาราง ซึ่งตรงกับวันที่จัดกิจกรรมและนักศึกษาที่สนใจ ไม่สามารถสมัครได้
เพราะมีเรียน มีสอบ ในช่วงดังกล่าว  

(3) เรื่องยานพาหนะ ด้วยหลักของการรวมบริการประสานภารกิจนั้น มีปัญหาในการขอใช้
รถเมล์ของมหาวิทยาลัยที่มีการขอใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก ท าให้สภาพ
รถอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น หม้อน้ ามีรอยรั่วท าให้มีความร้อนสูง รถเมล์ปรับอากาศ
แอร์เสีย ท าให้กระทบต่อเวลาในการจัดกิจรรมเนื่องจากต้องจอดซ่อมหรือรอรถมาเปลี่ยน 
เป็นต้น 
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1.2  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอาทิ การปรับปรุงหัวข้อรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการจัดหาวิทยากรมาบรรยาย ตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา การจัดอบรมรมบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมเรียนรู้
ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าให้ทราบความคิดเห็น ความคาดหวังของนักศึกษา
มาปรับปรุงการให้บริการ การน าความคิดเห็นของสถานประกอบการจากแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการส ารวจความทักษะบัณฑิตพึงประสงค์จากสถานประกอบการที่
ร่วมด าเนินการสหกิจศึกษา ตลอดจนการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการไปปฏิบัติงานสหกิจ 
ศึกษานานาชาติมาจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา เป็นต้น 

 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ  

(7 ข้อ) 

 
5 คะแนน 7 ข้อ 

 
 

 
แหล่งที่มา :  ฝุายกิจการนักศึกษา, ส านักวิชา, ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ,  
       สมาคมเทคโนโลยีสุรนาร.ี และส่วนกิจการนักศึกษา 
 
                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
             ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
 ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
 สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

5.  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
 นักศึกษา  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.  สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษาและขององค์การนักศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 

3.2.1-1) ทีส่่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยมีการก าหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่  
1) กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2)  กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3) กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4) กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
5) กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
โดยเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข (ดังเอกสารอ้างอิง 3.2.1-2) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดการอบรมให้ความรู้ ให้นักศึกษาได้ รับทราบและเข้า ใจเกี่ ยวกับ                

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยเชิญผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การบริหาร สมาชิกสภานักศึกษา และผู้แทนชมรมต่าง ๆ มีนักศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมจ านวน 85 คน และวันที่ 20 - 21 กันยายน 2555 น านักศึกษา จ านวน 72 คน ศึกษาดูงานด้าน
การประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน (ดังเอกสารอ้างอิง 3.2.2-1) 

3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

    3.1 ระดับปริญญาตรี  
        ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท โดยมีการก าหนดให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ชมรมด้านวิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
จ านวน  11 ชมรม   ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 ชมรม 
ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ชมรม ชมรม
ด้านกีฬา ซึ่งจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 10 ชมรม ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ซึ่งจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 11 ชมรม  โดยในปีการศึกษา 2555 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมด 65 โครงการ/กิจกรรม (ดังเอกสารอ้างอิง 3.2.1-2) 
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
      ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  โดยนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก กิจกรรม : การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีการเข้าร่วมกิจกรรม : การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น พิธีไหว้ครู กิจกรรมท าบุญตักบาตรที่หอพักนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจากนั้นยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 
กิจกรรมลอยกระทง  และการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามวาระและโอกาส 

4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 ส่วนกิจการนักศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริหาร สภานักศึกษา และชมรม เข้าร่วมกิจกรรม/ 
โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการประชุมนักศึกษาและน า
นักศึกษาศึกษาดูงานเพ่ือให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
การด าเนินโครงการของสถาบันอ่ืน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ก าแพงแสน  

5.  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยทุกหน่วยงานของ

ส่วนกิจการนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ แล้ว จะต้องมีการรายงาน (ดังเอกสารอ้างอิง 3.2.5-1) 
ดังนี้ 

 1)  การประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 2)  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัยในรายไตรมาสทุกไตรมาส 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดท ารายงานประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายหลังจากได้

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของหน่วยงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน าเอากิจกรรม/โครงการ มาบูรณาการ 
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
เอกสารอ้างอิง : ส่วนกจิการนักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity) 

3.2.1-1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
residential university   

3.2.1-2  รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
3.2.2-1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555    
3.2.5-1   รายการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจกรรมนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา      

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ส่วนกิจการนักศึกษา                         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การวิจัย  

องค์ประกอบที ่4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
                          ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
   ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน 
   จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
   อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ 
          ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                        
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

          งานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก 
   ประเด็น  

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน 
   สร้างสรรค์ของสถาบัน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรร ลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัต ิงานด้านการวิจัยซึ ่งก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ

มหาวิทยาลัย http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan10-55-64.pdf และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด โดยก าหนดให้มี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดการ

บริหารงานวิจัย  มี “สถานวิจัย” เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยระดับส านักวิชา มีหน่วยบริหารสินทรัพย์ 

ท าหน้าที่ดูแลและบริหารสินทรัพย์ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และมี “เทคโนธานี” เป็น

หน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงน าองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักวิจัย

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคเอกชน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทุนวิจัยและพัฒนาที่

ส่งเสริมให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัย  มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในรูปแบบของศูนย์วิจัย 

กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปฏิบัติงานใน

ศูนย์ กลุ่ม หรือหน่วยวิจัยได้   

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ หรือการศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษา

ซึ่งจะเป็นการสรรหาโครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชามาท าการศึกษา หรือวิจัย  

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญในการส่งเสริมความรู้จาก

ภายนอกชั้นเรียน เช่น การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับได้เข้ารับฟังการบรรยาย สัมมนา เกี่ยวกับผล

ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะทั้งภายในและจากต่างประเทศ 

รวมถึงการสนับสนุนให้มีการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน และยังสามารถน าข้อสังเกต หรือ

ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมการน าเสนอผลงานมาต่อยอด หรือปรับปรุงผลงานวิจัยให้มี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น (ดังเอกสารประกอบท่ี 4.1.2-1) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่คณาจารย์ประจ าและนักวิจัยโดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

http://web.sut.ac.th/dp/OCT/index.php/component/content/article/10-
divisionpersonal/19-boardperson2011 หรือ  

http://web.sut.ac.th/dp/OCT/images/stories/Remote/HR_BOARD/Concept1.pdf  
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ท าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน และสรรหา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
ก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจน   ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท าการวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงหรือระบบมิตราจารย์ เพ่ือ
ช่วยให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาในการท างานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัย
ได้มีการท างานวิจัยเป็นทีมในลักษณะหน่วย กลุ่ม ศูนย์วิจัย ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย เพ่ือให้
สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง  (ดังเอกสารประกอบที่ 4.1.3-1) มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณท้ังของนักวิจัยและของอาจารย์ เผยแพร่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=9&lang=th  
ตลอดจนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการก ากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ือ
การศึกษาวิจัย คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เป็นองค์คณะในการให้
ค าปรึกษา พิจารณาตรวจสอบ ก ากับโครงการวิจัยในความดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  มีการจัดตั้งสถานพัฒนาคณาจารย์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน  
รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  มีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน
ลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบทความลงตีพิมพ์ 
การสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุน
สนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก การจัดสรรทุนวิจัยแก่ศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือรับ
สิทธิบัตร หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีโดยจัดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ  รวมทั้งการจัดให้มีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัย ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประจ าทุกปี  
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 พนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
- ด้านการวิจัย ได้แก่ Professor Dr. Yupeng Yan  

สาขาวิชาฟิสิกส์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ    

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และมีการยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านการวิจัย

จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในลักษณะการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และการมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติ
ดังกล่าวด้วย  

 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
และเป็นการเปิดโอกาสในการผลิตงานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกในโอกาสต่อไป  และมีระบบสนับสนุนการเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์ข่าวการขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ ใน
รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงรายละเอียดแหล่ง
ทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  (ดังเอกสารประกอบท่ี 4.1.4-1) 

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย  

4 ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามระบบ “รวม

บริการ ประสานภารกิจ” อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท และความช านาญการร่วมกัน เน้นการให้บริการแบบรวมศูนย์ หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมี
เพียงหน่วยเดียว เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานจัดบริการวิชาการด้านการสอน
ปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนา  และผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้องปฏิบัติการ
ทดลอง ทดสอบ พนักงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย   อีกทั้งจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีทุก
ภาคการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งค้นคว้าและให้บริการข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเอกสาร วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
ฐานข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_database.php 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทั้งด้านข้อมูลการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสาร  

148

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_database.php


C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 4\indicator 4.1.doc 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

การประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนข้อมูล
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  รวมถึงการจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี เป็น
หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานในภาคเอกชนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิม  

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จการสนับสนุนการให้ทุนวิจัย โดยมีกระบวนการติดตาม
งานวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ก าหนดให้ผู้ท าวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในงวด
ที่หนึ่งของปีงบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยงวดต่อไป โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2539 หมวด 3 ในส่วนของคุณภาพผลงานวิจัย ก าหนดให้
ผลงานวิจัยทุกเรื่องต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ดังเอกสารประกอบที่ 4.1.6-1 
และ 4.1.6-2) 

 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการน าผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจากอาจารย์
และนักวิจัย มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
ให้สอดคล้องและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ และได้ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือการรวมกลุ่มวิจัย 
ท าให้เกิดศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย  ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย กลุ่ม
วิจัย หน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 37  ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 
17 ศูนย์วิจัย  8 กลุ่มวิจัย  12 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย 

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

การด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

 

5 คะแนน มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 4.1.2-1 ประกาศ มทส. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุน

 สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) และ 
  ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่   

คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2552 
(หน้า 440) 

เอกสารประกอบที่ 4.1.3-1 ประกาศ มทส. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุน
ศูนย์วิจัยกลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2554 (หน้า 442) 

เอกสารประกอบที่ 4.1.4-1 ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา 
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2544  (หน้า 447) 

เอกสารประกอบที่ 4.1.6-1 ค าสั่งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย  (หน้า 453) 

เอกสารประกอบที่ 4.1.6-2  ค าสั่งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัยเพ่ิมเติม  (หน้า 455) 

 
 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา                    ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
                           ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 
แล ะครบ ถ้ ว น ต า ม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  

 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
 วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
 ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตาม
 ระบบที่ก าหนด 

 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
 ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง 
 การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
 น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม   

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
 และอนุสิทธิบัตร  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ได้แก่ การจัดให้มี
ระบบมิตราจารย์ หรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มการท าวิจัย จนเสร็จสิ้นการท าวิจัย และรวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแนะน านักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสาร มีหน่วยบริการงานแปลและล่าม เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/2013/about_tn.htm ที่
ให้บริการการตรวจสอบภาษาอังกฤษ บทความวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และนักวิจัยให้
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น (ดังเอกสารประกอบที่ 4.2.1-1, 4.2.1-2 และ 4.2.1-3)                         

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในส่วนของการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด เดิมในปีงบประมาณ 2537- 2546 
และปีงบประมาณ 2547-2550 ได้มีการจัดท าหนังสือรวมบทคัดย่องานวิจัย เป็นการรวบรวมบทคัดย่อ
งานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ในปัจจุบันได้น าเสนอบทคัดย่องานวิจัยในรูปแบบของเว็บไซต์ 
http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=
227&lang=th มีการรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์แบ่งเป็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยีวัสดุ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร ด้านอาหารสุขภาพและความงาม การเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องมืออ่ืน จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ภายใต้ชื่อ SUT Technology 
Catalogue นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านชีวมวล http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/coe ที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผลงานวิจัยของอาจารย์ และน ามาจัดการอบรม สาธิตให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ชมรม 
สมาคมด้านการเกษตร รวมถึงเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ผลิตจาก
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร และให้บริการ
วิชาการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีเทคโนธานี (http://technopolis.sut.ac.th) หรือหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(http://csu.sut.ac.th/index.php) เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (รายงานประจ าปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่หน้า 118 
http://www.sut.ac.th/annualreport/sut23rd/index.html) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2 สู่สาธารณชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มทส. และ link หน่วยงาน 
ภายใน มทส. ต่าง ๆ เช่น ข่าวกิจกรรมการบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนา จากส่วนประชาสัมพันธ์ 
http://web.sut.ac.th/sutnew/portal.php เป็นต้น  

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP SUT NETWORK) 
http://technopolis.sut.ac.th/2013/u2_itap.htm รวมทั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI) 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด าเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในรูปแบบการบริการที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนา จับคู่
เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพของ SME ให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้มีการน าผลการวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรมจากในและต่างประเทศมา
ช่วยพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเส้นแก้ว 
ตรา “ธะนา”ร่วมกับบริษัท ธนาภัทร์ฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่งมีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากจะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว ยังจัดให้มีการฝึกอบรมต่าง ๆ และมีการประเมินความพึงพอใจ
จากการฝึกอบรมเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานและจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ น า ไปใช้ ประ โยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ มีระบบและกลไกที่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ส่งเสริมการจดและยื่นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
โดยมีส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา http://technopolis.sut.ac.th/2013/u2_ipmo.htm และ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการคุ้มครองสิทธิ์ และการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัย จัดอบรมให้ความรู้ ยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้บริการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์เบื้องต้นและสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (ดังตารางที่ 4.2.5-1 และ 4.2.5-2)                         

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
โดยรวม และส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น เช่น   

    (http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/module.php?modname=content&cid=15) 
1) การให้ค าปรึกษาด้านการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล 

อารีรักษ ์นักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2555  

2) การให้ค าปรึกษาแนวทางการยื่นค าขอจดสิทธิบัตรแก่ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555    

3) การให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการแก้ไขค าขอรับสิทธิบัตรแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุธรรม ศรีหล่มสัก นักวิจัยสาขาวิศวกรรมเซรามิก มทส. และให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องการจดสิทธิบัตรแก่คุณปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล นักศึกษา มทส. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555  

4) การลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย 
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 

5) การถ่ายทอดความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2555   

6) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเข้าใจการคุ้มครองและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ โดยการศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ตามค าเชิญของ
หอการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council; HKTDC) เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 
2555  

7) การบรรยายเรื่องผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้น 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 4.2.1-1  ระเบียบ มทส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประชุม  
   สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน 

 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 (หน้า 456) 
เอกสารประกอบที่ 4.2.1-2   ประกาศ มทส. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ 

  บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553 
 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 (หน้า 459) 

เอกสารประกอบที่ 4.2.1-3 ประกาศ มทส. เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัย 
    ค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ.2555 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 
    (หน้า 462) 

 ตารางที่ 4.2.5-1           จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง 
   ปัญญาในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ปีปฏิทิน 2549-2555 (หน้า 464)  
 ตารางที่ 4.2.5-2  จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง 
   ปัญญาในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ปีปฏิทิน 2549-2555 (สิทธิบัตรร่วม) 
   (หน้า 465) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3   : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น
   คะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

1. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ง (เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตมม 5  = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตมม 5  = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตมม 5  = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

 
สูตรการค านวณ  :     

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
                   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตมม 5 
 

   คะแนนที่ได้  =   

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก           x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตมม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกส านักวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ :  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2555 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเท่ากับ 327,891.02 บาท/คน และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 343,294.60 บาท/คน ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 671,185.61 บาท/คน (ดังตารางที่ 4.3-1, 4.3-2 
และ 4.3-3)  ซึ่งมีอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน จ านวน 218 คน จาก
อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 336.50 คน คิดเป็นร้อยละ 64.78 และอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 (ดังตารางที่ 4.3-4 และ 4.3-5) 
 
การค านวณ   
 1.   ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
                   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
   คะแนนที่ได้  =   

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

           จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตมม 5 
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วิธีค านวณ  
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =       =   810,802.26   
     
 
2. คะแนนที่ได้        =          ×  5 =    22.52    5 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =            =   241,299.39 
 
 
2. คะแนนที่ได้   =            ×  5     =    8.04    5 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =                     =    352,494.71 
 
 
2. คะแนนที่ได ้   =            ×  5  =    26.17    5 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
ภาพรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ     =   (199,457,356 + 11,944,320 + 14,452,283) 
                                                                              336.5 
                                                   =  (225,853,959) 
                                                             336.5 
                                                 =  671,185.61 บาท/คน 
 
1. คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา          =     =   5  
 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน          =       5     
 

 
  

11,944,320 
49.5 

14,452,283 
41 

241,299.39 
150,000 

352,494.71 
75,000 

5 + 5 + 5 
3 

810,802.26 
180,000 

199,457,356 
246 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้  บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

671,185.61 บาท/คน 5 คะแนน >650,000 บาท/คน  

 
รายการหลักฐาน  : 
 
 ตารางที่ 4.3-1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  
   มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 
   (หน้า 489) 
 ตารางที่ 4.3-2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) (หน้า 490)  
 ตารางที่ 4.3-3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย  
   ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) (หน้า 492)  
 ตารางที่ 4.3-4  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
   มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 
   (หน้า 494) 
 ตารางที่ 4.3-5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
   มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 
   (หน้า 496) 
 
 
  
แหล่งที่มา  :  ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา                ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555  
    (มกราคม - ธันวาคม 2555) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :    ผลผลิต 

วิธีการค านวณ      : 

 

 
ผลรวมถ่วงน้้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 
จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยประจ้าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้ค่าน้ าหนัก  :  
 ก้าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ 

หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

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

วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 ปรับตามสรุปประเด็นค้าถาม-ค้าตอบจากมติ กพอ. ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555และ
มตคิณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 
 

ก้าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

หมายเหตุ :  * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น  
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง            

นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ้าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการแผยแพร่ที่เปิดกว้างส้าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ้าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ส้านักวิชาแพทยศาสตร์ และส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์, ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
และส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ส้านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 

10 

  
การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้น้าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละส้านักวิชามาหาค่าเฉลี่ย 

การค านวณ  :  

ส านักวิชา 
จ านวน
บทความ 

(1) 

ค่าน้ าหนัก 
(2) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า  

(3) 

ร้อยละงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค ์
ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (2)/(3)*100 

คะแนนที่ได ้
 

1. ส้านักวชิาวทิยาศาสตร ์ 155* 137.50* 77.50 177.42 177.42  X 5 = 44.35   5 
  20  

2. ส้านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 19 6.00 45.00 13.33 13.33  X 5   = 6.67   5 
  10 

3. ส้านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 70* 60.00* 41.00 146.34 146.34  X 5 = 36.59  5 
  20 

4. ส้านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 179* 114.75* 143.50 79.97 79.97  X 5  =  19.99  5 
  20 

5. ส้านักวชิาแพทยศาสตร ์ 27* 11.75* 31.00 37.90 37.90  X 5  =  9.48  5 
  20 

6. ส้านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 15 6.25 23.00 27.17 27.17  X 5  =  6.79  5 
  20 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย** 444** 318.00** 361.00 88.09 5 

หมายเหตุ :   1.  * ภาพรวมส้านักวิชา ไม่นับซ้้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา  
 2. ** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 ส้านักวิชา  
   3.  ส้านักวิชาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความซ้้าซ้อน 
  ผลงานของทุกส้านักวิชา เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในระดับสถาบัน 
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         โดยมจี้านวนและรายชื่อบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ   
ปีปฏิทิน 2555 (มกราคม - ธันวาคม 2555) จ้าแนกตามสาขาวิชา  (ดังตาราง สมศ.ที่ 5-1 และ
เอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 5-2) 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =           =   5 คะแนน 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 88.09 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 85  

 
รายการหลักฐาน  : 

ตาราง สมศ. ที่ 5-1   จ้านวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ปีปฏิทิน 2555 (มกราคม - ธันวาคม 2555)  (หน้า 498) 

เอกสารอ้างอิง  : 
สมศ. ที่ 5-2   รายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย
 ประจ้าปี พ.ศ. 2555 (มกราคม - ธันวาคม 2555) 
 
 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ ส้านักวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 
 6  
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 6 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
     ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      :   ผลผลิต 

วิธีการค านวณ        :   

 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

x  100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรคค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาปีการศึกษา ในกรณีที่งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่
มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
การใช้ประโยชน์  

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน  :   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

การค านวณ  :  

ส านักวิชา 

จ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์(1) 

จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

(2) 

ร้อยละงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน ์(1)/(2)*100 

คะแนนที่ได ้
 

1. ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์ 22 77.5 28.39 28.39    x 5 = 7.10    5 
  20 

2. ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 10 45.00 22.22 22.22    x 5 = 5.56    5 
  20 

3. ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 53 41.00 129.27 129.27  x 5 = 32.32   5 
  20 

4. ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 15 143.5 10.45 10.45    x 5 = 2.61 
  20 

5. ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ 10 31.00 32.26 32.26    x 5 = 8.07    5 
  20 

6. ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 5 23.00 21.74 21.74    x 5 = 5.44   5 
  20 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย* 115 361.00 31.86 31.86    x 5 = 7.97   5 
  20 
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หมายเหตุ :   1. * ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้ าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 ส านักวิชา  
   2.  ส านักวิชาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความซ้ าซ้อน 
  ผลงานของทุกส านักวิชา เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในระดับสถาบัน 

         โดยมจี านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ปีการศึกษา 2555  
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56) จ าแนกตามสาขาวิชา (ดังตาราง สมศ.ที่ 6-1, 6-2 และเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 6-3) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 31.86 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 45  

 
รายการหลักฐาน  :   

ตาราง สมศ. ที่ 6-1  จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2555 
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 500) 

ตาราง สมศ. ที่ 6-2  จ านวนประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 502) 

เอกสารอ้างอิง  :   
สมศ. ที่ 6-3  รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555  

(พ.ค. 55 - เม.ย. 56) จ าแนกตามส านักวิชา 
 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 7 :   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
   ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  :  

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการค้านวณ  : 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

x  100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
การค้านวณ  :  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 = 361.00  คน 
- จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ = 48 ผลงาน 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ = 39.75 

1. ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
        =   39.75  x 100 
                361.00 
   =   11.01 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   = ร้อยละ 10 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   
           คะแนนที่ได้  =  11.01 x 5   = 5.51  5 คะแนน 
                10 

โดยมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจ าแนกตามส านักวิชา (ดังตาราง สมศ. ที่ 7-1 
และเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 7-2) 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด้าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 11.01 
 

5 คะแนน  ร้อยละ 15  

 
รายการหลักฐาน  :   
 ตาราง สมศ. ที่ 7-1   จ านวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555   

(พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 504) 
เอกสารอ้างอิง  :   
             สมศ. ที่ 7-2  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามส านักวิชา 
 

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

องค์ประกอบที ่5 

167



 

168



ตัวบงช้ีที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน  :  

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์  
ข้อ 2 และข้อ 3 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด          

ก. ส านักวิชามีการด าเนินการดังนี้ 
1)  มหาวิทยาลัยมีประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการให้บริการวิชาการแก่

หน่วยงานภายนอก ซึ่งคณาจารย์สามารถขออนุมัติไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริการวิชาการได้ 
2)   มีสถานวิจัยเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบดูแลการวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์ใน

ส านักวิชา และยังมีหน่วยวิจัยเฉพาะด้านที่มีภารกิจในการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านพัฒนาศักยภาพการผลิต เป็นต้น โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 

3)   มหาวิทยาลัยมีการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ในส่วนการบริการวิชาการไว้อย่างชัดเจน 
โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ าที่คณาจารย์ต้องปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา 

4)   มหาวิทยาลัยมีโครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงาน ที่ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานในด้านต่าง ๆ 
ทุกปี โดยรวมถึงผลงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้วย 

ข. มหาวิทยาลัยก าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ประสานงานการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรผู้ เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และค่ายวิชาการ ภายใต้
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.  2533 
ตลอดจนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีนอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี พร้อมทั้ง
ก าหนดงบประมาณ ที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ก. ส านักวิชา 

1) คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา หรือใช้เป็นกรณีศึกษา 
และให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2) ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
รวมทั้งให้บัณฑิตช่วยงานบริการวิชาการและงานวิจัย 

ข. เทคโนธานีมีการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการน ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน  องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน ามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เช่น หลักสูตรอบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004, 
และองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์น ามาบูรณาการโดยการจัดหลักสูตรอบรมการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เป็นต้น  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย 
ก. ส านักวิชาโดยคณาจารย์มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการวิชาการ อาทิ  

1) การบรรยายให้ผู้ประกอบการโรงงาน  
2) เป็นหัวข้องานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อาทิ การไปให้ค าปรึกษาพร้อมกับหาแนวทาง

สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง “วิทยุชุมชนเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง” เพ่ือให้
ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
กระจายเสียง การพัฒนาและผลิตรายการ รวมทั้งมาตรฐานจริยธรรม ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 และในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 จากการด าเนินโครงการวิจัย
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา” โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริม
บทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และพม่า” โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย” ของ รศ. ดร.วีรพงษ์  
พลนิกรกิจ 

ข. เทคโนธานีมีการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น  
1) ผลงานวิจัยระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ มี

การน ามาจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ให้แก่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (http://technopolis.sut.ac.th/) 

2) ผลงานวิจัยการเลี้ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของสถาบันเกษตร  ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี 
และคณะ  โดยให้การสนับสนุนลูกไก่/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ ในโครงการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช และให้
การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และน าไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ในฟาร์มแก่เกษตรกรกลุ่มท านา
ซับตะเคียน อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา และกลุ่ มเกษตรกร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
(http://technopolis.sut.ac.th/)  ผลงานวิจัยการเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิว ซึ่งเป็นผลงานของ 
รศ. ดร.รังสรรค ์พาลพ่าย และคณะโดยการจัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการเลี้ยงโคขุน 
กับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และโคเนื้อ
พันธุ์โคราชวากิว (http://technopolis.sut.ac.th/)      

3) ผลงานวิจัยการผสมอาหารข้นและการท าอาหารหมักส าหรับแพะ ของ ผศ. ดร.ปราโมทย์  แพงค า 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการผสมอาหารข้นและการท าอาหารหมักส าหรับแพะ” ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา (http://technopolis.sut.ac.th/)    

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย  
ก. ส านักวิชาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาวิชา และหน่วยวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีการให้บริการทาง

วิชาการต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการ เพ่ือ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานว่าสามารถตอบสนองผลผลิตกิจกรรมและผลผลิตตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนดผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งสถานวิจัยมีการ
จัดท ารายงานเพื่อเป็นข้อมูลสรุปเป็นประจ าทุกปี  

ข. เทคโนธานีโดยมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท าสรุปการประเมินผลการอบรมหลังจากการจัดกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง โดยมีการน าข้อมูลจากการประเมินผลไปวิเคราะห์ และปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008    

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
ก. ส านักวิชาน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย กล่าวคือ การรายงานผลการประเมินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และกรณีที่มีปัญหาและ
อุปสรรค จะให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการครั้งต่อไป ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป และจะมีการติดตามประเมินผลด าเนินงานการบริการ
วิชาการดังนี้  
1) จากผู้รับบริการถึงระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการวิชาการ 
2) เปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน และเป้าหมาย และน าผลไปพิจารณาปรับปรุงการบริการ

วิชาการในปีต่อไป 
3) สัมฤทธิผลของการบริการวิชาการต่อการเรียนการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าผลไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ  
4) ผลกระทบต่อสังคม การตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ิมคุณค่าในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 
ข. เทคโนธานีโดยมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการ  บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ()  
ด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ)  
5 คะแนน 5 ข้อ  

 

แหล่งที่มา :  ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา และฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี          

           ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
1.1  ส านักวิชาต่าง ๆ มีการด าเนินการดังนี้ 

1) มีการก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินงานของการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน การจัดท าหลักสูตรส าหรับแต่ละโครงการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ม 
เป้าหมายผู้รับบริการ 

2) มีการออกพ้ืนที่ ส ารวจปัญหาของเกษตรกร ผ่านทางงานปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เทคโนธานี 

3) ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี หน่วยวิจัยของส านักวิชามีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการให้ตรงกับความต้องการ อาทิ สอบถามหน่วยงานภายนอก
ที่เคยให้บริการถึงความต้องการในการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 

4) ผลจากการส ารวจดังกล่าว ปัญหาเกิดจากความไม่เพียงพอด้านบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นในการพัฒนาในช่วงทศวรรษที่  3 ของ
มหาวิทยาลัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
ซึ่งเป็นแผนงานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 
และต่อเนื่องถึงระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นแหล่งฝึกฝนเรียน สร้างเสริมประสบการณ์
รู้ส าหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพทางด้านการแพทย์และให้บริการตรวจรักษา
ทางการแพทย์ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่ งใน
โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงและ
ให้บริการระดับตติยภูมิ (tertiary hospital) เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (stem cell 
transplantation) การตรวจวินิจฉัยโรคทางอณูชีวะศาสตร์ชั้นสูง (advanced molecular 
diagnosis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เป็นต้น และร่วมมือในการเป็น
สถานที่ฝึกสอนในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เช่น การเรียนการสอนแพทย์ฝึกหัด แพทย์
ประจ าบ้าน การท าวิจัยระดับโมเลกุล เป็นต้น ทั้งนี้  ได้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือประเมินความต้องการและผลกระทบ  

1.2  เทคโนธานีโดยฝ่ายบริการวิชาการได้ส ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการโดยท าแบบสอบถาม เพ่ือ
ส ารวจชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ ครู อาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาชิก
หอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร และมีการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือส ารวจ รับฟังความคิดเห็นความ
ต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   โรงเรียนการศึกษา
คนตาบอด จ.นครราชสีมา  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
2.1  ส านักวิชาต่าง ๆ มีการด าเนินการดังนี้ 

            (1)  ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดท าโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ  
 (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า มีการสอนและให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอน      

ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการการพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน       
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน      
จังหวัด (SUTLLEN) 

 (3) มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

2.2  เทคโนธานีให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น เพ่ือเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
3.1  ส านักวิชาต่าง ๆ มีการด าเนินการดังนี้  

1) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงการการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช เป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งในด้านการผลิต การตลาด 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ซึ่งจากการประเมินประโยชน์ของโครงการฯ พบว่า 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรได้ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่
ใช้ไก่เนื้อโคราชเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วจ านวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านซับ
ตะเคียน กลุ่มเกษตรกรปักธงชัย กลุ่มเกษตรกรอ าเภอโนนแดง กลุ่มเกษตรกรโคกกรวด และ
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอกันทรวิชัย 

  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.3-1) 
2) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

-  โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) 
: ชุมชน มทส. ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของโครงการ คือ สามารถน าเทคโนโลยีการจัดการแบบครบ
วงจรนี้ ไปส่งเสริมและสาธิตในระดับเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริมให้น าไปใช้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะ

เสม็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับและจัดการขยะถุงพลาสติกชีวภาพ ปริมาณ 5 ตัน/วัน 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จ ากัด จ.สระบุรี ใช้ในจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน าเชื้อเพลิงขยะประเภท RDF-3 ไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินใน
โรงงานปูนซีเมนต์ และส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ยอินทรีย์ 
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 โครงการก่อสร้างโรงบ าบัดขยะอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีการบ าบัดด้วยวิธีการชีวภาพเชิงกล 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่บริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ย
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สูงเนิน จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
จดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ปริมาณ 10 ตัน/วัน และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่โดยรอบปริมาณ 10 ตัน/วัน และน าเชื้อเพลิงขยะประเภทที่ RDF-3 ไปทดแทนเชื้อเพลิง
ถ่านหินในอุตสาหกรรมกระดาษ และส่งเสริมการน าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้เพ่ือปลูกไม้ยูคาลิปตัส 

 เทศบาลต าบลท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการก่อสร้างโรง
บ าบัดขยะอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีการบ าบัดด้วยวิธีการชีวภาพเชิงกล มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
จัดการขยะชุมชนในพ้ืนที่ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ไปใช้ในชุมชน 

 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.3-2) 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ านกัมมันต์ จากขี้ เถ้ าโรงไฟฟ้ าชีวมวล (เชิ งพาณิชย์ )  

ได้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ในด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวมวล
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นมูลค่าของเศษวัสดุเหลือ
เพ่ือน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส 

 ด้านสังคม 
เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐผู้สนับสนุนแหล่งทุน และชุมชน
ในพ้ืนที่รอบโครงการ ให้ร่วมมือกันด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล ซึ่งจะช่วย
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวลอย่างจริงจัง อันเป็นการ
สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนด้านชีวมวลของประเทศไทยบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถ
ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ที่เกิดจาการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติได้ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือลดการพึ่งพิงการน าเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ในเชิงบวกของอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการใช้ Clean 
Technology  

 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประโยชน์ที่จะได้รับในส่วนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล ถึงแม้จะมีการพัฒนามาแล้วทั้งในและต่างประเทศ 
แต่การน าเทคโนโลยีมาใช้งานจ าเป็นที่จะต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง 
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และสภาวะแวดล้อม การน าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้วิทยาการต่างๆ รอบด้าน ดังนั้น
โครงการฯนี้จึงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือที่จะน าไปสู่การ
ท าวิจัยที่เก่ียวเนื่องนอกเหนือไปจาก มิติด้านวิศวกรรมเป็นการพัฒนาทางวิชาการใน
รูปแบบของความร่วมมือ และเป็นทีมงาน ในการที่จะวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศชาติ 

 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.3-3) 
3) ส านักวิชาแพทยศาสตร์  มีรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ที่นักศึกษาแพทย์ให้ความรู้และ

ร่วมมือกับชุมชนในการลงฝึกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาแพทย์  ในด้านการชนบทและ
สาธารณสุขชนบท การศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ การประกอบอาชีพและอาชีวอนามัยใน
ชนบท สิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคในชนบท เพ่ือให้ชุมชนได้รับความรู้และสามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากการด าเนินรายวิชาดังกล่าว พบว่านักศึกษาได้ฝึกการให้ข้อมูลแก่
ประชาชนในชุมชน  โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ฐานฝึก ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะการ
สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง           

4) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
โดยคณาจารย์มอบหมายงานในนักศึกษาดูแลร่วมกัน ประเมินปัญหา  วางแผนให้การดูแล 
ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งคณาจารย์ได้ให้การช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมแก้ปัญหา ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันและ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุในผู้สูงอายุทั้งที่บ้าน และในชุมชน สถานสงเคราะห์คนชรา และที่พักในโรงพยาบาล  

        เป็นต้น 
3.2 เทคโนธานีร่วมกับส านักวิชาได้ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการ

วิชาการ ซึ่งโครงการที่มีการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจากผู้รับบริการ เช่น  
- การใช้งานระบบสอบออนไลน์ในโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
 โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
- โครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์  ได้มีการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือรับข้อมูล ให้ค าปรึกษา พร้อมน า
 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาในพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินส าหรับผักใบและผลไม้ 
 การท าอาหารข้น และท าอาหารหมักส าหรับแพะ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคสเตรปโต
 คอคโคซีสในปลานิล การเลี้ยงปลานิล การปลูกยางพารา การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ปุ๋ยและ
 ดินส าหรับปลูกมันส าปะหลัง การแปรรูปไก่เนื้อโคราช การจัดท าบ่อแก๊สชีวภาพ เป็นต้น 

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
สุรนารี (iTAP) ซึ่งการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  iTAP เป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ซึ่งมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ เมื่อผู้ประกอบการ
มีความต้องการที่จะน าความรู้ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาเข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนา เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร โดยมีโครงการ iTAP เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญของ มทส. กับ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการในการวิเคราะห์หาปัญหาที่มีความส าคัญเร่งด่วนเพ่ือท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการไทยในหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษา การจัด
ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยีจากในประเทศและต่างประเทศ การบริการจับคู่เจรจา
ธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ มีโครงการที่สถานประกอบการขอรับบริการทั้งสิ้น 94 โครงการ 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.3-4) 

- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด าเนินการโดยเทคโนธานีร่วมกับทุกส านักวิชา ซึ่งการด าเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให้บริการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีของ
ภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือให้บริการทดสอบแก่
ภาคเอกชน ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดการย้ายถิ่นฐานท ามาหากิน 
รวมทั้งเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้ศึกษาวิเคราะห์อุปสงค์
ของการมี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภ าคเบื้ อ งต้นพบว่ า  ผู้ ประกอบการใน พ้ืนที่ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีความต้องการยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินงาน เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง และโครงสร้างหน่วยวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการพ่ึงพิงจากภาครัฐในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะภายใต้ 
TBI ส่วนใหญ่มีระดับการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับขั้นต้นและระดับกลาง นั่นคือผู้ประกอบการเริ่มมีความเข้าใจและเริ่มน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 18.2) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
4.1 ส านักวิชาจัดให้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินการทุกครั้ง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการทาง
 วิชาการ และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานการด าเนินงานในครั้งต่อไป   
4.2  เทคโนธานีมีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน   
         มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ทั้งภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 
2555 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.5-1) และประจ าปี  2556 เมื่อ
วันที่ 10-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.5-2) และเทคโนธานี
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ การให้บริการวิชาการ โครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ 
แก่หน่วยงานภายในและจัดท าเป็นเอกสารความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.2.5-3)  
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ    

 
รายการอ้างอิง :  ฝ่ายกิจการทั่วไป  ส านักวิชา และเทคโนธานี 

5.2.3-1 โครงการการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนธานี) 
5.2.3-2 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) : ชุมชน 

มทส. (ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ในรายงานการประเมินตนเองของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
5.2.3-3 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดก าลังผลิต 250 กิโลวัตต์ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่าน          

กัมมันต์จากข้ีเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล (เชิงพาณิชย์)  (ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ในรายงานการประเมินตนเอง 
ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

5.2.3-4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
สุรนารี (iTAP) 

18.2 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ในรายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน) 
5.2.5-1 หนังสือเกษตรสุรนารี  ประจ าปี 2555  
5.2.5-2 หนังสือเกษตรสุรนารี  ประจ าปี 2556  
5.2.5-3 สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการความรู้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี

งบประมาณ 2555 (หน้า 12-21 และ หน้า 33-35)    

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 5.2.1 แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรม 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการความรู้ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
 
 
แหล่งที่มา :  ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา และเทคโนธานี                           ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556                                            
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8   : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

   ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : ผลผลิต 

วิธีการค านวณ       : 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
 
x  100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

การค านวณ  :  
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
 =  470 โครงการ/กิจกรรม 

  จ าแนกเป็น 
- ที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเดียว =   223 โครงการ/กิจกรรม 
- ที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัยอย่างเดียว =    85 โครงการ/กิจกรรม 
- ที่น ามาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย =   162 โครงการ/กิจกรรม 
 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =   478 โครงการ/กิจกรรม 
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
        =    470    x 100 
                 478 
   =    98.33 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   = ร้อยละ 30 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น   
           คะแนนที่ได้  =  98.33 x 5   =  16.39  5 คะแนน 
               30 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
ร้อยละ 98.33 

 
5 คะแนน ≥ ร้อยละ  50  

รายการหลักฐาน  :   
 ตาราง สมศ. ที่ 8-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
    และการวิจัย ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 505) 
 
 

แหล่งที่มา  : ฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

181



ฝ่ายวิชาการ, เทคโนธานี 9 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 5\ONESQA-9.doc  

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่  9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์การพิจารณา  : 
 

ประเด็นการพิจารณา 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ

องค์กร 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดย
คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
การด าเนินงานของโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑภ์ายใต้การบริหารจัดการของเทคโนธานีนั้น

ได้ เปิดให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีบุคคลจากองค์กรภายนอกเป็นคณะกรรมการ 
ได้แก่ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ท าหน้าที่
วางนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของโครงการศูนย์วิจัยฯ  ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 

ในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โครงการศูนย์วิจัยฯ มีการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ระบุผลผลิต และตัวชี้วัดความส าเร็จ เช่นเดียวกับโครงการอ่ืน ๆ ของเทคโนธานี มีการปฏิบัติตามแผน 
การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีทราบทุกไตรมาส การตรวจสอบประเมินผลงาน 
ด าเนินการผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของเทคโนธานี ซึ่งได้น าผลการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงการวางแผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป  
 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานซึ่งสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ 
 การอบรม/ประชุม/สัมมนา 

1)  จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักสูตร การใช้หินฝุ่นและการจัดการเพ่ือการปลูกมัน
ส าปะหลังอย่างยั่งยืน วันที่ 14-15 มกราคม 2555 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน คะแนนความพึง
พอใจ 4.38 

2)  จดัอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง วันที่ 4 เมษายน 2555 มีผู้เข้า
อบรม จ านวน 50 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.39 

3)  รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลัง โดยใช้เทคนิค/เทคโนโลยี
และองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ครั้ง 
วันที่ 8 มีนาคม 2555 จ านวน 93 คน 

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ จ.ตาก ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ วันที่ 
17 กันยายน 2555 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 

 การจัดนิทรรศการ 
1)  ร่วมจัดนิทรรศการเกษตรสุรนารี 55วันที่ 26-29 มกราคม 2555 
2)  ร่วมจัดนิทรรศการ 22 ปี มทส. วันที่ 14-15 มกราคม  2555 มีผู้ร่วมชมนิทรรศการ 7,128 คน 

ความพึงพอใจ 4.16 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

การให้บริการค าปรึกษา 
1)  ให้บริการค าปรึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 มีผู้รับบริการจ านวน 

374 คน คะแนนความพงึพอใจ 4.46 
2)  ให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 มีผู้รับบริการ

จ านวน 26 คน คะแนนความพึงพอใจ 5.00 
3)  รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งานวิจัยพืชพลังงาน

ทดแทน (มันส าปะหลัง) 
4)  รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ห้วยบง) ในการทดสอบภาคสนามเพ่ือหาวิธีการ
เพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง  

การวิจัยและพัฒนา และอ่ืน ๆ 
1)  รับทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยผลของสัดส่วน อัตราและเวลาการใส่ N P K ต่อการเจริญเติบโต

และการพัฒนาของหัวมันส าปะหลัง ปีที่ 4 (พ.ศ.2555 -พ.ศ.2556) จาก บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี 
จ ากัด (มหาชน)  

2)  จัดท าแปลงรวบรมพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์รับรองต่างๆ 
3)  ท าแปลงขยายพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือเกษตรกรและเพ่ือรองรับการน าไปสู่การเผยแพร่สายพันธุ์ใหม่ที่

น่าสนใจ 
4)  การท าแปลงทดลองปัญหาพิเศษของนักศึกษา 
5)  การท าแปลงวิจัยเพื่อรองรับการค้นคว้าทดลองอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมันส าปะหลัง 

 
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์)  

โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์) ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากมันส าปะหลัง ภายใต้การดูแลของเทคโนธานีที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย การด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 3 โครงการหลักคือ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกระบวนการสกัดเอทานอล 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันส าปะหลังที่ด าเนินการ    

วิจัยในระดับห้องปฏิบัติการถึงระดับน าร่อง ซึ่งมีหน่วยวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว 7 หน่วยวิจัย 
ได้แก่ 

หน่วยวิจัยที่ 1 การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกและสารพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท
และศูนย์เก็บเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์ (Microbial Culture Collection and Development of Microorganism) 

หน่วยวิจัยท่ี 2 การสกัดและการท าให้สารบริสุทธิ์ (Extraction and Purification) 
หน่วยวิจัยท่ี 3 การออกแบบและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (Bioreactor Design and Pilot Plant) 
หน่วยวิจัยท่ี 4 การผลิตพอลิเมอร์และขึ้นรูปพลาสติก (Polymer Production and Compounding) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หน่วยวิจัยที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Packing from 
Biodegradable Polymer) 

หน่วยวิจัยที่ 6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (Waste Management) 

หน่วยวิจัยท่ี 7 หน่วยทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Polymer Testing lab) 
3. โครงการวิจัยการพัฒนาสารตั้งต้นส าหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพและอ่ืน ๆ จากวัสดุพลอยได้ทางการเกษตร 
 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 15 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านมัน

ส าปะหลัง จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ: การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกชนิดแอลและดีจากแป้งมัน
ส าปะหลัง 

 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 
 ระยะเวลา: 3 ปี (ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
 แหล่งทุน: บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2. ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยสมทบ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกชนิดแอลและ

ดีจากแป้งมันส าปะหลัง 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 
 ระยะเวลา: 3 ปี (เมษายน พ.ศ. 2553 - เมษายน พ.ศ. 2556) 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยสมทบ การผลิตกรดดี-แล็กติกจากแป้งมันส าปะหลังด้วยแบคทีเรีย

สายพันธุ์ที่คัดแยกในประเทศไทย 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 
 ระยะเวลา: 1 ปี (15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดดี-แล็กติกด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่

คัดเลือก 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 

นางสาวอัยรา พันอนุ 
 ระยะเวลา: 3 ปี (มิถุนายน พ.ศ. 2553 - พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. ชื่อโครงการ: การผลิตพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลังโดยแบคทีเรียสายพันธุ์

เฉพาะ 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 

ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล 
 ระยะเวลา: 3 ปี (มกราคม พ.ศ. 2553 - มกราคม พ.ศ. 2556) 
 แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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6. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 
ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา 
ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล 
ผศ. ดร.นิธินาถ  ศภกาญจน์ 

 ระยะเวลา: 3 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (งบสนับสนุนศูนยว์ิจัย) 
7. ชื่อโครงการ: แบคทีเรียในดินที่สามารถท าลายโครงสร้างของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
 ผู้วิจัย: ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 

ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 
นางสาวปิยรัตน์ ค าภูเมือง 

 ระยะเวลา: 3 ปี (มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

กิจกรรม 

โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการ
จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมภายในมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques for the identification of 
Ascomycota” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Prof. Dr. Anthony Whalley School 
of Biomolecular Sciences, Liverpool John Moores University, U.K. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศ รศ. ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร  คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปี 2555 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) “NSTDA Annual Conference 2012: NAC2012” ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม พ.ศ. 
2555 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี  

3. เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd 
Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน หลังการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 “ความหลากหลายของพืช/สัตว์/จุลินทรีย์ในประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม” 
ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2555 
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4. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ภาคนิทรรศการภายในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 
(Thailand Research Expo 2012)” ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน NSTDA Investors’ Day 2012 ภายใต้แนวคิด "นักวิจัยคิด นักธุรกิจ
ลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC" โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพและตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

6. การต้อนรับคณะจากองค์กรต่าง ๆ ของทางภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
1) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
4) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
5) ผู้ประเมินโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7) ดร.สุวรรณา เธียรอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบทางชีววิทยาและความปลอดภัย ส านักเครื่อง 

ส าอาง และวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
8) รองศาสตราจารย์ ดร. พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานชมรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBC), นายก

กิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และประธานกรรมการบริษัททานตะวัน
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

9) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
10) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
11) บริษัท คาร์บอนิค เรสซิ่ง จ ากัด จังหวัดนนทบุรี  
12) Global Star Technologies Co., Ltd. จังหวัดปทุมธานี 
13) Prof. Dr. Ruben C. Umaly, Vice President for Research, development and 

Special Projects University of the Cordilleras, Philippines and Secretary-
General, The Association of Universities of Asia and the Pacific Philippines 

14) Prof. Dr. Anthony Whalley, School of Biomolecular Sciences, Liverpool John 
Moores University, U.K. 
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้านการเพ่ิมผลผลิตได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์คือ การเป็น
ผู้น าด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง
อย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจหลัก ได้แก่ 

1. เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง และ
ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพ่ิมผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว 
การแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

2. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต
มันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. สนับสนุนให้ผลงานวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์  
 โดยได้มีการก าหนดบทบาทของโครงการไว้ ดังนี้ 

1. วิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพมันส าปะหลัง ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้เกษตรกร 
2. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้นทุนต่ า 
3. ให้ข้อมูลและค าปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตและเก็บเก่ียวทั้งทางโทรศัพท์และลงพื้นที่ 
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 
5. สร้างแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์ และแปลงทดสอบวิสาหกิจ 
6. เป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมัน 

   
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรม ของชุมชนหรือองค์กร 
 จากการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและองค์กรภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในลักษณะต่าง ๆ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจาก
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร โดยมีการตอบรับในการน า
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ปลูกมัน
ส าปะหลังท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของความรู้ที่ถ่ายทอดไปสู่วงกว้างตลอดจนมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการรวมกลุ่มหรือองค์กรในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 การด าเนินงานของโครงการศูนย์วิจัยฯ ด้านเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง สร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ 
สร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม กล่าวคือ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร โดย
เกษตกรที่น าองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากโครงการศูนย์วิจัยฯ ไปใช้ในการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลัง ท าให้มีผลผลิตต่อไรเพ่ิมมากขึ้น 1-3 ตัน/ไร่ และท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตัวอย่างเกษตกรที่ประสบความส าเร็จ อาทิเช่น  
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ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรภาคอุตสาหกรรม โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังฯ ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้โครงการศูนย์วิจัยฯ 
ด าเนินการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะของ Cluster เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลัง โดยใช้ชื่อว่า “คลัสเตอร์มันโคราช KOTAC” ผลจากการรวมกลุ่มมีการก าหนดผู้ประสานงานของ
กลุ่มจ านวน 2 คนได้แก่ ผู้แทนจากบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด และจากบริษัท ทีพีเค แอ็ดวานซ์ 
สตาร์ช จ ากัด และมีการก าหนดคลัสเตอร์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มต้นน้ า ประเภทผลิตภัณฑ์ หัวมันสด เช่น สหกรณ์การเกษตร 
2. กลุ่มกลางน้ า ประเภทผลิตภัณฑ์แป้งและเอทานอล เช่น บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด บริษัท ทีพีเค 

เอทานอล จ ากัด 
3. กลุ่มปลายน้ า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง เช่น บริษัท ทีไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จ ากัด 

หจก.หิรัญ ทรานสปอร์ต  
4. กลุ่มผู้สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้และต้นแหล่งเงินทุน 
นอกจากนีย้ังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคลัสเตอร์มันโคราชไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.  การบริหารและจัดการคลัสเตอร์มันโคราชให้มีความเข้มแข็ง 
2.  การพัฒนาดินเพ่ือให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
3.  การพัฒนาแหล่งน้ าและใช้เทคโนโลยีน้ าหยด 
4.  การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม 
5.  การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก 
6.  การบริหารจัดการในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูก 
7.  การบริหารศัตรูพืช 
ผลจากการประเมินมูลค่ายอดขายและยอดการส่งออกในปี 2555 พบว่าสมาชิกของคลัสเตอร์มันโคราช มี

มูลค่ายอดขายและการส่งออกมากขึ้น ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมันส าปะหลังมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่
มากขึ้นด้วย 
 
การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/เทคโนธานี                  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 18   :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.1 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล 

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
 โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน     :    
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- ปฏิบัติได้ 
1  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 
ผลการด าเนินงาน : 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์การหลักด้านการพัฒนาก าลังคน ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการศึกษา ที่เอ้ือต่อการสร้างและบ่มเพาะ
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิม
ผลิตภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดท าหลักสูตรส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่าย  โดยใช้หลักสูตรของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เพ่ิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ามาร่วมในโครงการ 
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ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้เพ่ิมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น
เป็น 7 แห่งทั่วประเทศในปีการศึกษา 2554 (ดังเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 18.1.1) 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
P : Plan การวางแผน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ, วิชาการ และหลักสูตร, คณะท างาน โดย

มีอธิการบดีเป็นประธานโครงการฯ ผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นรองประธานโครงการฯ โดยมอบให้โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็นผู้ด าเนินโครงการฯ โดยคณะกรรมการและคณะท างานแต่ละชุด มี
หน้าที่ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ด าเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย ก าหนดโครงสร้างบริหาร วางระบบ
บริหารงานบุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2) คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร  มีหน้าที่จัดท าหลักสูตร คู่มือหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผล 

3) คณะท างาน มีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอน การด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและน าเสนอปัญหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

4) อาจารย์ที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมความรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ และอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

(ดังเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 18.1.2)      

โดยมีหัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนประจ าป ีและแผนการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา เสนอขอความเห็นชอบตามข้ันตอน 

D : Do การปฏิบัติ - มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ 
1)  จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ     
2)  จัดการเรียนการสอนตามแผนและตามตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคเรียน  
3)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจ าปีที่วางแผนไว้ 
4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทางด้านวิชาการกับสถาบันต่าง  ๆ ทั้ง

ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
5)  ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
C : Check การตรวจสอบ - มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ เช่น       
1)  จัดท าแบบประเมินการสอนของอาจารย์, แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสรุปผลการประเมิน 
2)  จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเสนอในวาระการประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
3)  รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโครงการฯ อาทิ แผนปฏิบัติการงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนการสอน และก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รายงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ 

A : Action การด าเนินการให้เหมาะสม - มีการน าผลประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การจัดการ
เรียนการสอน, หอพัก, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามความ
เหมาะสมเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังด าเนินการเพ่ือหาแนวทางการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและเหมาะสม ได้แก่ 
1) มีการจัดประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อมูล และท าความเข้าใจ

ในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม  

2) สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการด้านต่าง ๆ เสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ ใน
ภาพรวมต่อไป 

(ดังเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 18.1.3) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
รายละเอียด แผน ผล บรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 
1)  จ านวนรับนักเรยีน 1 ห้องเรียน 30 คน ในแต่ละปีการศึกษา 30 30 ร้อยละ 100  
2)  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ย

รวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกภาคการศึกษาไมต่่ ากว่า 3.00    
89 88 ร้อยละ 98.87 

3)  นักเรียน ม.6 ทุกคน มีผลการประเมิน “ผ่าน”                                                    
    ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์           

30 30 ร้อยละ 100 

 บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100 
                                                                       

2.1  การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการคัดเลือก

และรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษานั้น ทั้งนี้โครงการฯ 
ได้ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2.2  ผลการเรียนของนักเรียน 

 ตามที่หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯ ทุกคนต้องท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเสร็จสิ้นการท าโครงงานและน าเสนอเพ่ือ
รับการประเมินผล โดยต้องได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” จึงจะจบหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นั้น 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จึงจัดการสอนเสริมชื่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน
ท าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และตั้งงบประมาณส าหรับ
ให้นักเรียนซื้ออุปกรณ์ในการท าโครงงาน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนรุ่น 3 ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีโครงงานวิทยาศาสตร์และมีผลการประเมิน “ผ่าน” บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษานั้น โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน จะต้องผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือจบหลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 3 (จบการศึกษาใน          
ปีการศึกษา 2555) นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อที่ 4 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการฯ นี้จึงเป็นโครงการฯ ที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วม
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยหลักสูตรของ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื่อ
เตรียมสอบจบ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งมีโครงงานนักเรียนได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับชื่อเสียงและ
ผลงานทางวิชาการ และนักเรียนในโครงการยังได้ผ่านเข้าเป็นตัวแทน สอวน. ศูนย์ มทส. ได้รับเหรียญรางวัล
ในระดับต่าง ๆ จากการแข่งขันมาในทุกปีการศึกษา ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โครงการ วมว. และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอีกด้วย 

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
การให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) แสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแบบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551 - 2565) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป ทั้งนี้ มีนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 (รุ่น 3) ได้เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มทส. จ านวน 5 คน เป็น
นักเรียนทุน พสวท. จ านวน 2 คน และส านักวิทยาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 9 คน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

    5.1 ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2555 

ได้แก่ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 8 เหรียญ และประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล ดัง
รายละเอียดจ าแนกตามรางวัลและตามสาขาวิชา ดังนี้ 

 

รางวัล/ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2555 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ์ รวม 
เหรียญทอง 1 - - - 1 
เหรียญเงิน 1 - 1 1 3 
เหรียญทองแดง 2 3 3 - 8 
รางวัลชมเชย - - - - - 
ประกาศเกียรติคุณ 1 - - - 1 

รวม 5 3 4 1 13 
 

โดยมีรายชื่อจ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

 สาขาวิชาฟิสิกส ์

ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 

1) นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรียญทองแดง 

2) นายสรัช  ลิ่วศริิรัตน ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เหรียญทอง 

3) นางสาวสาทนีย ์ สืบค้า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรียญทองแดง 

4) นายสิทธานต์ ธงศรีเจรญิ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรียญเงิน 

5) นายศรณัย์ ไหวประเสริฐ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกาศเกยีรตคิุณ 

 
 สาขาวิชาเคมี 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 

1) นายโชติวัตน์ อินทรประพงศ ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรีญทองแดง 

2) นายปริญญา อังสนันท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรีญทองแดง 

3) นายวริทธ์ิธร โกศลัวิตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรีญทองแดง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชาชีววิทยา 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 

1) นางสาวธัญวรตัม์  ใจโพธ์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เหรียญเงิน 

2) นายศุภกร  จ าปามูล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เหรีญทองแดง 

3) นายสาริน  กนกยรุาพันธ ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เหรีญทองแดง 

4) นายอัทธ์  ปางเศรณ ี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรีญทองแดง 

 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 

- นายวงศกร  สุขะเดชะ  มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหรียญเงิน 

 

    5.2 ระดับนานาชาติ 
 1)  โครงการ Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) 2012  
      ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 

นายณัฐภัทร  ขุมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รางวัลเหรียญเงินและรางวัล nicest poster  จาก
โครงงานเรื่องการศึกษาความน่าจะเป็นของผลทีไ่ด้
จากการทอยลูกเต๋าดา้นไมเ่ท่า (The probabilities 
of uneven dice)   

 
       สามารถดรูายละเอียดได้ที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เว็บไซต์ของเทคโนธานี 
http://technopolis.sut.ac.th =>  เมนูหลัก => หน่วยงานภายใน  => โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการปฏิบัติครบทุกข้อ  
(5 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
5 ข้อ  
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เอกสารอ้างอิง :  หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ  เทคโนธานี  (http://technopolis.sut.ac.th/) 

 สมศ. ที่ 18.1.1 หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบจัดตั้งโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน 
 สมศ. ที่ 18.1.2 โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการและ

หลักสูตร และคณะท างาน 
 สมศ. ที่ 18.1.3 ผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ใน

โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธาน ี         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 18 :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.2 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อโครงการ :  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 (Suranaree University of Technology Science Park, SUT-SP) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน     :   
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- ปฏิบัติได้ 
1  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบัการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิี่ดี 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)   
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ผลการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

 P (Plan) การวางแผน 

     โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็นโครงการที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ 
ของเทคโนธานี ซึ่งโครงการจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วน
แผนงาน และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกไตรมาส เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัด 

 D (Do) การปฏิบัติ 

     การด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. และส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีบุคลากร
ทั้งหมด 13 คน และมีการติดตามงานในการประชุมบุคลากรเทคโนธานี ประจ าทุกเดือน 

 C (Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

การประเมินผลงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีทั้งการประเมินจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
ผู้รับบริการ และหน่วยงานภายในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน เทคโนธานีมีงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ภายในหน่วยงานโดยรวบรวมผลการท างาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน 
รายงานต่อผู้อ านวยการเทคโนธานี ในระดับมหาวิทยาลัยข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่ง
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้การประเมินผลยังด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันทุกป ี

 A (Action) การปรับปรุงแก้ไข 

     จากผลการประเมินที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย น ามาสู่การปรับ
แผนการท างานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับอนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

     ในงบประมาณ 2555 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัวชี้วัดกิจกรรมและผลงานจ านวน 10 
ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 200 ดังรายละเอียดปรากฏในผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอ้างอิง สมศ. ที่ 
18.2.2-1) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

   การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การ
ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนการ
ยกระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือ
ให้บริการทดสอบแก่ภาคเอกชน ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดการย้าย
ถิ่นฐานท ามาหากิน รวมทั้งเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
    จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย โดย
มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจในปีการศึกษา 2555 จ านวน 3 ราย รวมมีผู้ประกอบการใน
หน่วยบ่มเพาะทั้งสิ้น จ านวน 22 ราย ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและประสบความส าเร็จ (graduated)  แล้ว
จ านวน 1 ราย ซึ่งท าให้เกิดผลงานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยจ านวน 5 โครงการ ท าให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชน 6.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 819.91 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ) สร้างมูลค่าแก่
ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 16.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1,986.48 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้) รวมทั้งเกิด
การจ้างงานเพ่ิมขึ้น 6 คน ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 

     โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมที่จะปรับสู่ความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ เพ่ือการเข้าถึงตลาดใหม่ของประชาคมโลก และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งสู่การน าความมั่งคั่งให้กับ
เศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

5.1  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี Platinum Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011)” ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดการจัดนิทรรศการน าเสนองานวิจัย วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 

5.2  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับว่ามีรูปแบบการ
บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี จึงท าให้มีหลายหน่วยงานขอศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1)  คณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น (JICA) เข้าหารือและเยี่ยมชมหน่วยงาน วันที่ 20 กันยายน 2555 
2)  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) วันที่ 23 มกราคม 2556 
3)   ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 15-17 มีนาคม 2556     
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการปฏิบัติครบทุกข้อ  
(5 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
5 ข้อ  

 

รายการอ้างอิง  :  หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ  เทคโนธานี  (http://technopolis.sut.ac.th/) 

 สมศ. ที่ 18.2.2-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555) 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

องค์ประกอบที ่6 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1    : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด  
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

1) มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ
จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดสรรสวัสดิการส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ พ.ศ.2555 เพ่ือดูแลนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระบบโควตาดนตรีนาฏศิลป์ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ผู้แทน
จากส านักวิชา และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ก ากับดูแล    

2) มีการก าหนดภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นหนึ่งใน 5 ภารกิจของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ภายใต้กลยุทธ์ที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมผ่านการด าเนินงานของห้องไทย
ศึกษานิทัศน์ 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา    
1) มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการ

เรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปบูรณาการประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม การจัด
สอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติในการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนพลัส การจัดพิธีไหว้ครู
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การจัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา เช่น การจัดพิธีท าบุญตักบาตร จัดพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญต่าง ๆ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชมรมต่าง ๆ เป็นต้น  

2) มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน   
(1) มีการบูรณาการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ 

ของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถิ่นผ่านวัสดุทางวัฒนธรรม และการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเช่นรายวิชา 202204 ไทยศึกษา , 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม เป็นต้น 
และรายวิชา 215301 จริยธรรมทางธุรกิจ - โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีการศึกษา 2555 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

โครงการสืบสานต านานเพลงย่าโมไชยะโชโยกับเพลงโคราช ลักษณะโครงการ  : อนุรักษ์ ส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและเผยแพร่เพลงโคราชให้เป็นที่รู้จัก  

(2) กิจกรรม “พ่ีน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญประโยชน์” ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
(3) กิจกรรมค่ายคุณธรรม One Day Camp @ Ancient Heritage เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการ

สื่อสารผ่านการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาเก่ียวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของประเทศไทย 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1) การจัดให้มีบริการด้านชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดงและห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ มีการจัดการ
แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน เช่น การบรรเลง
ดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ พ้ืนบ้านในงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีไทยในงาน
เกษตรแห่งชาติ งานสัปดาห์อาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ประกอบงานส าคัญ 
เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเลี้ยงต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

2) ห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน รวมถึงการศึกษาวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ
การเผยแพร่และเพ่ือการเรียนรู้ โดยได้จัดรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย   

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
1) การจัดให้มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

โดยเฉพาะกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วน
กิจการนักศึกษา ภายใต้แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จะประเมินผลการด าเนินงานทุกครั้งจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะท างาน และผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดีทุกกิจกรรม  

2) การจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จผ่านกิจกรรมการทดสอบและประเมินผลการศึกษาประจ าภาค 
และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคนสามารถประเมินและให้
ข้อคิดเห็นผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด                

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1) มีการน าผลการประเมินมาปรับใช้กับการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป ท าให้ปัญหาการท างาน

น้อยลงและผลการประเมินดีขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ไทยซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยการ
จัดเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่จะน ามาจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมปีที่ผ่านมาแล้วน ามาเป็นเนื้อหา
การอบรมในปีปัจจุบัน หรือในด้านวัสดุดนตรีและการแสดงที่เตรียมพร้อมส าหรับให้นักศึกษาใช้
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ฝึกซ้อมและท าการแสดงส่วนใหญ่จะจัดหาไว้ตรงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ท าให้นักศึกษา
สามารถได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ตรงตามความต้องการซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมของนักศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์  

2) มีการน าผลการประเมินที่ได้จากการประเมินผลความส าเร็จผ่านกิจกรรมการทดสอบและประเมินผล
การศึกษาประจ าภาค และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคน
ประเมินและให้ข้อคิดเห็นผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด ไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการ      

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  
1) ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดหาสื่อเพ่ือให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ใน

รูปแบบของหนังสือ วารสาร เทป ซีดี  ฯลฯ และการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
(1) มีการด าเนินโครงการที่แสดงถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัด

นครราชสีมา กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ผ่าน
โครงการประกวดภาพวาดเพ่ือการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม มทส. โดยมีกรรมการซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาตัดสินการประกวด 

(2) ผลงาน “ระหัดวิดน้ าล าตะคอง” ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ปรากฏในคอลัมน์เรื่องน่าสน คนเล่าเก่ง เจ๋ง
ที่ของ หน้าที่ 21 ในจุลสารเพ่ือชุมชนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 
9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556 ISSN 1906-5515 

(3) ผลงาน “ระหัดวิดน้ าล าตะคอง” โดยนายจารุวัฒน์  นนทชัย เจ้าหน้าที่ประจ าห้องไทยศึกษา
นิทัศน์ ได้รับการจัดพิมพ์ในหนังสือภูมิรู้สู้วิกฤต เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่  3 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (หน้า 53-55) หนังสือทางวิชาการที่สกัดความรู้ความคิด
และเสนอประสบการณ์ภาคสนาม มาเผยแพร่ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอันมีลักษณะ
หลากหลาย 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

    มีการด าเนินการ 5 ข้อ  
  

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา, ส านักวิชา และส่วนกิจการนักศึกษา      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10  :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
      ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน     :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
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รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  มีการด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนทุกกิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรมจะท าการประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 100 ฉบับต่อ
กิจกรรม ในขณะเดียวกันได้น าผลการประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมครั้งถัดไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 ในการด าเนินงานตามแผนประจ าปี (ดังเอกสารอ้างอิง 10.2-1) มีการตั้งเป้าหมายและสามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 80 ดังนี้ การจัดการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งเป้าหมายตาม
แผน  88 ครั้ง ด าเนินการได้ 209 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 237.50 การบริการห้องซ้อมดนตรี ตั่งเป้าหมาย
ตามแผน 200 ครั้ง ด าเนินการได้ 398 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 199.00 การให้บริการชุดและอุปกรณ์การ
แสดง ตั้งเป้าตามแผน 80 ครั้ง ด าเนินการได้ 112 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 140.00 นอกจากนี้ยังประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งจากบุคลากรและนักศึกษา จากแบบสอบถามได้รับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 
4.54 จากคะแนนเต็ม 5  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
   กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการ
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เช่น กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมค่ายเยาวชนศิลป วัฒนธรรม กิจกรรมลานบันเทิง กิจกรรม
การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก 
  การจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนได้อย่างดียิ่ง เช่น กิจกรรม
อบรมดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติท่าร า  
การแต่งกาย แต่งหน้าท าผมประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมโดยส่วนใหญ่เป็นครู - อาจารย์ - 
นักเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของโรงเรียน ซึ่งมีครู - อาจารย์จ านวนมากที่ไม่มี
ความรู้พ้ืนฐานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชานี้โดยตรง เมื่อเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมนี้ จะได้รับความรู้และเพ่ิมศักยภาพของครู สามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน
และถือเป็นการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 
 

209

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/


         
 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 6\ONESQA10\ONESQA-10.doc  

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1)  ผลงาน “ระหัดวิดน้ าล าตะคอง” ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ปรากฏในคอลัมน์เรื่องน่าสน คนเล่าเก่ง เจ๋งที่
ของ หน้าที่ 21 ในจุลสารเพ่ือชุมชนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 9 ฉบับที่ 
1 มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556 ISSN 1906-5515 

2)  ผลงาน “ระหัดวิดน้ าล าตะคอง” โดยนายจารุวัฒน์  นนทชัย เจ้าหน้าที่ประจ าห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
ได้รับการจัดพิมพ์ในหนังสือภูมิรู้สู้วิกฤต เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) (หน้า 53-55) หนังสือทางวิชาการที่สกัดความรู้ความคิดและเสนอประสบการณ์
ภาคสนาม มาเผยแพร่ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอันมีลักษณะหลากหลาย 

3)  นางสาววรรษมน พากเพียร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีความ
ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ปีการศึกษา 2555 

 
 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการปฏิบัติครบทุกข้อ 

(5 ข้อ)  
5 คะแนน 4 ข้อ  

 
เอกสารอ้างอิง  :  ส่วนกิจการนักศึกษา  (http://web.sut.ac.th/dsa/activity) 
 10.2-1   รายละเอียดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 

 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา 
 

                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
   ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  ผลผลิต 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได๎  

1 ข๎อ 
ปฏิบัติได๎  

2 ข๎อ 
ปฏิบัติได๎  

3 ข๎อ 
ปฏิบัติได๎  

4 ข๎อ 
ปฏิบัติได๎  

5 ข๎อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    :    ข๎อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี (X) 

การด าเนินการ 

1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบันที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. สิ่งแวดล๎อมด๎านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ  
    และตกแตํงอยํางมีความสุนทรีย์ 

 

3. ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล๎อม 

 

4. การจัดให๎มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสํงเสริมให๎นักศึกษาและ 
    บุคลากรมีสํวนรํวมอยํางสม่่าเสมอ 

 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4  
    ไมํต่่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
1)  มหาวิทยาลัยได๎มีประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสูํความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

สนับสนุนและตอบสนองตํอการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีสํวนรํวม
และเผยแพรํในกิจกรรมตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการหรือคณะท่างานชุดตําง ๆ จะแตํงตั้ง
จากบุคลากรทุกประเภท ทั้งสายบริหาร สายสนับสนุน นักศึกษา และชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยเข๎า
รํวมในกิจกรรม เชํน การแตํงตั้งคณะอนุกรรมการด่าเนินกิจกรรม 5ส ประจ่าหนํวยงาน การแตํงตั้ง
คณะกรรมการด่าเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครบรอบ 21 ปี และการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดเป็นประจ่าทุกปี  
(ดังเอกสารประกอบ สมศ. ที่ 11.1-11.3) 

2)  สํวนกิจการนักศึกษามีสํวนรํวมในการสํงเสริมการกํอเกิดวัฒนธรรมที่ดี มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
สํงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยูํในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตน
ตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือจริยวัตร
ของ มทส.” ประพฤติตนให๎เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา เชํน การด่าเนินกิจกรรม 5 ส ประจ่า
หนํวยงาน(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) และมีการด่าเนินงานรํวมกันอยํางสม่่าเสมอ 
การจัดกิจกรรม “สัปดาห์สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมไทย” มีการรณรงค์การแตํงกายด๎วย
ผ๎าไทย การพัฒนาศักยภาพผู๎น่านักศึกษาด๎านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการสร๎างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให๎กับนักศึกษา การจัดคํายพุทธบุตร พุทธธรรม การอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย เป็นต๎น 

3)  ส่านักวิชารํวมกับสํวนกิจการนักศึกษาและหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือกํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี เชํน การจัดกิจกรรมไหว๎ครู การ
จัดกิจกรรมบายศรีสูํขวัญ การจัดกิจกรรมท่าบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันส่าคัญทางศาสนา ซึ่งจะมี
บุคคลภายนอกมารํวมกิจกรรมด๎วย    

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที ่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
       สํวนอาคารสถานที่ ได๎ดูแลสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให๎มีความสะอาด สวยงาม 
รํมรื่น ตกแตํงอยํางมีคุณคําทางสุนทรีย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 

ก. ด๎านการรักษาความปลอดภัย 
1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตําง ๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตําง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  
(1) จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให๎กับผู๎ใช๎อาคารทุก 

อาคาร 
(2) จัดให๎มีการอ่านวยการจราจร ตามทางรํวมทางแยก เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท๎องถนน 

และแยกส่าคัญ ๆ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

(3) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรตามถนนและทางรํวมทางแยก เพ่ือเพ่ิมความ 

ปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน 

(4) ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามประตูทางเข๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตามอาคารส่าคัญ ๆ และหอพักนักศึกษาทุกหอพัก เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ให๎กับบุคลากรและนักศึกษา 

2) มีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแตํ 3 ชั้นขึ้นไป จะติดตั้งประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟทุกอาคาร 

(2)  อาคารทุกอาคารจะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต๎น เชํน ถังดับเพลิงเคมีแห๎งทุกอาคารมีการ

ติดตั้ง  

(3) มีระบบไฟสํองสวํางฉุกเฉิน emergency และติดตั้งสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ 

(4) เพ่ิมไฟถนน มุมตึก ลานจอดรถ และบริเวณที่รก 

(5) ตัดกิ่งไม๎ที่ขึ้นชนแนวสายไฟฟ้า 

ข. ด๎านการดูแลรักษาความสะอาด 

          ไดก๎่าหนดรูปแบบการควบคุมงานรักษาความสะอาด เชํน มีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท่าข๎อก่าหนด

การด่าเนินการและควบคุมงานรักษาความสะอาด มีการตั้งผู๎ควบคุมงานในแตํละโซนทั่วทั้ งมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ควบคุมตรวจสอบการท่างานของผู๎ปฏิบัติ มีการวางแผนการท่าความสะอาดประจ่าปี ประจ่าเดือน ในการ

ด่าเนินงานตําง ๆ ด๎านความสะอาด เชํน ขัดล๎าง เคลือบเงาพ้ืน พร๎อมสรุปผลด่าเนินการเสนอคณะกรรมการ

ตรวจการจ๎างเพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจ่า  

ค. ด๎านการจัดเก็บก่าจัดขยะและของเสียที่ถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงมีการรณรงค์ให๎เห็นความส่าคัญ    

 ของการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย 

1) จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหลํงก่าเนิดอยํางตํอเนื่อง โดยผํานทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล   

  มทส. และร๎านศูนย์บาท  

2) จัดให๎มีถังขยะแยกประเภทให๎เพียงพอกับปริมาณขยะของแตํละอาคาร 

3) จัดให๎มีรถเก็บขนขยะจากอาคารไปยังสถานจัดการมูลฝอย และมีการก่าจัดและแปรสภาพมูลฝอย      

อยํางถูกหลักวิชาการ 

4) มีการน่าขยะท่ีเหลือจากการคัดแยกมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงพลาสติก 

ส่าหรับสํวนกิจการนักศึกษามีการจัดป้ายนิเทศให๎ความรู๎และให๎บรรยากาศแหํงความเป็นไทย เชํน การจัดป้าย

ให๎ความรู๎ด๎านการแตํงกายแบบไทย การแตํงกายประกอบการแสดงนาฏศิลป์ การจัดห๎องซ๎อมดนตรีไทย ดนตรี

พ้ืนบ๎าน ให๎มีการฝึกซ๎อมดนตรีทุกวันเพ่ือให๎นักศึกษาและบุคลากรที่ผํานไป - มา ได๎รับกลิ่นอายของความเป็นไทย 

และความเป็นสากล 
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ก. การจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ 

1) ส่ารวจพ้ืนที่จัดท่าแผนปฏิบัติการท่าแนวกันไฟป่า เพ่ือรักษาความปลอดภัยให๎อาคารจาก

ผลกระทบของการเกิดไฟไหม๎ป่า โดยด่าเนินการตั้งแตํเดือน มกราคม - มีนาคม 2556 

2) ปลูกต๎นไม๎เ พ่ิมความรํมรื่น รักษาระบบนิเวศน์ ให๎เกิดความนําอยูํนําอาศัยภายในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัย รวม  4,066 ต๎น 

3) การจัดท่าแผนปฏิบัติการลอกรางระบายน้่าภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อรวบรวมน้่าจากธรรมชาติมา 

กักเก็บไว๎ใช๎ในมหาวิทยาลัย 

4) ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดย 

ตระหนักถึงความส่าคัญของสภาพแวดล๎อมด๎านภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามสอดคล๎องกับธรรมชาติ

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) 

ซึ่งมโีครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยในหลายพ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของนักศึกษาและบุคลากรอยํางเต็มที่ โดยมีโครงการและการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในปีการศึกษา 2556 ตามล่าดับดังนี้  

(1) โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพอํางสุระ  

(2) โครงการจัดท่าผังแมํบท พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

(3) ด่าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556 รวม 8 รายการ  

ข. การจัดด๎านยานพาหนะ มีการจัดรถเมล์บริการรับ - สํงนักศึกษาและบุคลากร ตามตารางการเดินรถ 

ทุกวันตามเวลาที่ก่าหนด โดยรถเมล์ของมหาวิทยาลัยมีจ่านวน 13 คัน ใช๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) บริการสายหอพักชาย จ่านวน 5 คัน 

2) บริการสายหอพักหญิง จ่านวน 5 คัน 

3) บริการสายเรือนพักบุคลากร จ่านวน 1 คัน 

4) จัดไว๎ส่าหรับรับ-สํง บุตร หลาน บุคลากร (รถรับ-สํงนักเรียน) จ่านวน 1 คัน 

5) รถเมล์สองแถวเปิดท๎าย ใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ของนักศึกษา จ่านวน 1 คัน 

          มีการสนับสนุนให๎รถยนต์เชําของมหาวิทยาลัยใช๎เชื้อเพลิงจากแก๏สธรรมชาติ (NGV) และเสนอให๎

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนรถยนต์บริการภายในเป็นระบบเชื้อเพลิงจากไฟฟ้าแทนน้่ามันดีเซล ในต๎นปีงบประมาณ 

2556 เพ่ือลดการปลอดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสูํบรรยากาศ ซึ่งขณะนี้ได๎ด่าเนินการรํางข๎อก่าหนดการ

เงื่อนไขการจ๎างเหมาบริการเรียบร๎อยแล๎ว รออนุมัติจากคณะกรรมการรํางข๎อก่าหนดฯ  
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4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการจัดพ้ืนที่ที่เอ้ือและสํงเสริมตํอการจัดกิจกรรมทางด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมหลายแหํง เชํน ลานศิลปวัฒนธรรมที่มี เวที มีลานอเนกประสงค์ส่าหรับจัดการแสดงด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางแจ๎งบริเวณอาคารกิจการนักศึกษารองรับ
ในการจัดการแสดงของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีห๎องซ๎อมดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ให๎กับบุคลากรและนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข๎ามาใช๎บริการห๎องฝึกซ๎อมได๎ทุกวันและในเวลาท่าการ 
ประกอบด๎วยห๎องซ๎อมดนตรีสากล ห๎องซ๎อมดนตรีไทย ห๎องซ๎อมดนตรีพ้ืนบ๎านและห๎องซ๎อมร๎องเพลง ซ่ึงมี
นักศึกษาเข๎ามาใช๎บริการอยํางสม่่าเสมอ โดยปีการศึกษา 2555 มีผู๎มาใช๎บริการ 398 ครั้ง 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
1)  สํวนอาคารสถานที่ มีการประเมินในเรื่องการบ่ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ให๎สวยงามสอดคล๎องกับ

ธรรมชาติ ได๎คะแนน 3.74 และระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยํางน๎อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก่าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ 
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตําง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง มีผลการ
ประเมิน 3.65 จากคะแนนเต็ม 5                   

2)  สํวนกิจการนักศึกษา มีการประเมินในเรื่องความพึงพอใจการให๎บริการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 

       โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรมมีผลการประเมิน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 
  

 การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (X) 

มีการปฏิบัติครบทุกข๎อ (5 ข๎อ) 5 คะแนน 5 ข๎อ  

 
รายการหลักฐาน : 
เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 11-1  ค่าสั่ง มทส. ที่ 345/2555 เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุกรรมการด่าเนินกิจกรรม 5ส 
 ประจ่าหนํวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 
 (หน๎า 506) 
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เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 11.2  ค่าสั่ง มทส. ที่ 437/2555 เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตําง ๆ เนื่องใน
 โอกาสวัน สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 22 ปี ลงวันที่ 16 
 พฤษภาคม 2555  (หน๎า 518) 
เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 11.3 ค่าสั่ง มทส. ที่ 1120/2555  เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 ประจ่าปี 2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555  (หน๎า 522)  
   
 
แหล่งที่มา :  ฝ่ายกิจการนักศึกษา/สํวนกิจการนักศึกษา, ฝ่ายวิชาการ/ส่านักวิชา  
                 ฝ่ายพัฒนา/สํวนอาคารสถานที่ และสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี          
 
 
           ข๎อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การบริหารและการจัดการ  

องค์ประกอบที ่7 
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ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 7/ 
สสม. (7.1) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1   : ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา   

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
 อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 

หมายเหตุ  : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม 
  หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล 6. หลักการมีส่วนร่วม 
2. หลักประสิทธิภาพ 7. หลักการกระจายอ านาจ 
3. หลักการตอบสนอง 8. หลักนิติธรรม 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 9. หลักความเสมอภาค 
5. หลักความโปร่งใส 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหน้า โดยสรุปมีดังนี้ 
1.1 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ ในปี การศึกษา 

2555 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย 
(retreat) 1 ครั้ง สรุปผลมีดังนี้ 
1) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมตามแผนร้อยละ 100 มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 86       

มีการส่งเอกสารให้กรรมการก่อนการประชุมเฉลี่ย 9 วัน หรือ 7 วันท าการ มีการแจ้งมติด่วนหลัง
การประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรอง
เฉลี่ยภายใน 5 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 40 นาที         
(ดังตารางที่ 7.1.1-1 และตารางที่ 7.1.1-2)  

2) สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 มาตรา 16 ที่พึงกระท าของสภามหาวิทยาลัยครบถ้วน 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภาฯ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และได้ก าหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 
2555-2559) โดยในปีการศึกษา 2555 ได้จัดเป็นกิจกรรมการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่เก่ียวข้องทุกครั้งที่มีโอกาส 

 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
 ทางวิชาการแก่สังคม การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการทะนุบ ารุง
 ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คุณลักษณะบัณฑิต
 พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แนว
 ทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. 2555 -2556 การพัฒนา
 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไปเพ่ือรองรับการเข้าสู่สากล แนวทางการพัฒนา
 นักศึกษาและบัณฑิตอย่างเป็นระบบครบวงจร นโยบายและบทบาทของ มทส. กับสังคมผู้สูงอายุ 
 เป็นต้น  

1.2 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษา
ระบบและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมินสภา
มหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับแบบประเมินและ
เกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทและสิ่งที่ เปลี่ยนแปลง โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.61 จากคะแนนเต็ม 4) ผลการประเมินดังกล่าวได้น าเผยแพร่  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยและภายนอกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย (Newsletter) และรายงาน
ประจ าปขีองสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความ 
สามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  
โดยสรุปมีดังนี้  
2.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ได้รายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และ

แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ผลการประเมินปรากฏในรายงานการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 5 (http:// 
issuu.com/mixpeerawat/docs/annual_spa_2555_full?e=3413433/1143795) และรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และถ่ายทอดไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยหน่วยงานไดน้ าแผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด าเนินงาน อาทิ   
1) ด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ปรับโครงสร้าง

หน่วยงานเพ่ือรองรับการขยายงาน  ส่งเสริมทางก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559 นอกจากนี้ มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล เช่น ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อบังคับฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เป็นต้น  

2) ด้านการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการหลัก ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
หลักสูตรใหม่จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) (2) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) (3) หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต และสหกิจศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) ด้านผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้คะแนน 4.11 (ระดับมาก) และ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เพ่ือรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้คะแนน 4.74 (ระดับดีมาก) 

2.2 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดฐานข้อมูล MIS ที่ส าคัญแล้วเสร็จและน าเข้าสู่ระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลในรูปคลังข้อมูล (Data Warehouse) ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา ฐานข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษา ฐานข้อมูล
สารสนเทศการคลัง ฐานข้อมูลสารสนเทศโปรแกรมการศึกษา ฐานข้อมูลสารสนเทศงานสนับสนุน 
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจ ซึ่งแสดงผลส าหรับผู้บริหารทุกระดับ
เป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในระบบ SUT-AI (SUT-Academic Intelligence) มีการน าเสนอความ
คืบหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ให้กับที่ประชุมประสานงานบริหารทุกครั้ง 
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 ด าเนินการปรับปรุงและเพ่ิมกลไก เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องทั้งหมด และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ระบบ QA และฐานข้อมูลบุคลากร  

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยโดยคณะผู้บริหารได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายเป็น
รายไตรมาส และตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการติดตามการด าเนินงานตามมติ 
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส และมีการประเมินผลงานโดยรวมเป็นประจ าทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 

  มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมประสานงานบริหาร เว็บไซต์ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม และจริยวัตรของ มทส.  
 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) และการ
ประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป เพ่ือ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่องค์คณะบุคคล และหรือหัวหน้าหน่วยงานตามความเหมาะสม อาทิ เช่น การมอบอ านาจเงิน
ส ารองจ่ายแก่ส านักวิชา การมอบอ านาจการจ้างอาจารย์พิเศษ การมอบอ านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร เช่น การจัดท า
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรระดับต่าง ๆ การส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร 
รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนาตามความสมัครใจของผู้บริหารหรือหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน เป็นต้น 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจ เพ่ือสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ ผู้บริหารเน้นกระบวนการท างานที่มีคุณภาพ โดยทุกหน่วยงานจัดให้มีการประกันคุณภาพและเน้นให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ิมพูนสมรรถนะ/ทักษะความสามารถให้สูงขึ้น และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้รายปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการจัดการความรู้ และ
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในเครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพายัพ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัย

ให้แข่งขันได้ในระดับสากล เช่น มีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดนโยบายและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า มี
การเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรูปเอกสารและบน website อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
และรายงานผลเสนอสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง (รอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ) โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการปรับรูปแบบและกรอบการติดตามและ
ประเมินผลงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน ซึ่งกรอบการ
ติดตามและประเมินผลงานมีดังนี้ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555–31 มีนาคม พ.ศ. 2556) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555–30 กันยายน พ.ศ. 2556) 
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  

1.1 พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน   
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

1.1 พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

1.2 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

1.2 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

 1.3 พิจารณาจากผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเส่ียง 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมิน
ตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ ระบุในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมิน
ตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 3. การประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเมิน
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  (Balanced 
Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเมิน
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้าน
นวัตกรรมและการเรียนรู้  มิตดิ้านการเงินและงบประมาณ และมิติ
ด้านการบริหารจัดการ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย  
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การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ   

 
รายการหลักฐาน :  
 ตารางที ่7.1.1-1 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 (หน้า 527) 
 ตารางที่ 7.1.1-2  ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 (หน้า 528)   
 
 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย  

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในของมหาวิทยาลัยมา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559) (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเน้นการ
พัฒนาคน การสร้างทีมงานหลัก เพื่อเป็นฐานของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติให้เกิดเป็นกระบวนการท างานที่
ต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดท าโครงการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ หัวข้อ การเลือกใช้เครื่องมือการ
จัดการความรู้ และโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-2) 

2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share on TQA (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-2) 
 ระดับหน่วยงาน  

1) โครงการ Chat and Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-2) 

2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ : การร่างหนังสือราชการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ เทคโนธานี (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-2) 

3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทคโนธานี
(ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-3 วาระที่ 1.3) 

4) โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ เทคโนธานี (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-3 วาระที่ 1.3) 

2. มีการขอบเขตและแนวทางการจัดการความรู้ตามแผนพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส ซึ่งจัดท าแบบฟอร์มการรายงานแผนและผลตามกิจกรรม/พันธกิจ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการรายงานปัญหา/ อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย  (ดังเอกสารอ้างอิง 
7.2.2-1) โดยผลการด าเนินงานได้น าเสนอในที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2556 วาระท่ี 1.4 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ดังเอกสารอ้างอิง 
7.2.1-3) ทั้งนี้ ได้ด าเนินการสอดคล้องตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2554 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนหน่วยงานเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีการรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง
ดังกล่าว ดังนี ้

ประเด็นองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม 

2. ด้านเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไปศึกษาค้นคว้า
ได้ตามอัธยาศัย 

บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน 

ส านักวิชาเทคโนโลยี
เกษตร 

3. ด้านวิธีการส่งเสรมิให้นักศึกษามผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

คณาจารย์และ
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

4. ด้านการเข้าถึงการใช้เครื่องมือไดอ้ย่างถูกต้องของ
นักศึกษา 

นักศึกษา ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5. ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

6. ด้านระบบการด าเนินงานสหกิจศกึษานานาชาติที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 

7. ด้านระบบการพัฒนาคณุภาพงานสหกิจศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

8. ด้านการวิจัยทีผ่่านการตรวจสอบ จัดระบบ และ
สามารถเข้าถึงความรูโ้ดยง่าย 

บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ คณาจารย์ สถานพัฒนาคณาจารย์ 
10. ด้านการให้บริการการเรยีนการสอนและวิจัยฟาร์ม

มหาวิทยาลยั 
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 
3. จากรายการข้อที่ 2 มหาวิทยาลัยได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้แต่ละหน่วยงาน ที่มีอยู่ทั้งในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร บทความ โปสเตอร์ หนังสือ 
คู่มือ รายงานต่าง ๆ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง วิดีโอ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ประจ าหน่วยงานและเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.3-1) นอกจากนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพ่ือให้มีความทันสมัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางและ
รองรับให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ดัง
เอกสารอ้างอิง 7.2.3-2) 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือท าหน้าที่ 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดการความรู้ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ ผลักดันการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.4-1 และ 7.2.4-2) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. จากรายการที่ 1 - 4 สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญและก าหนดประเด็นความรู้
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยได้ก าหนดบุคลากรเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ความรู้อย่างชัดเจน มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ไว้อย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น 
- ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอีสาน ตลอดจนบันทึก

ภาคสนาม ในลิงค์ Curator Online โดยสามารถเข้าชมได้ที่  http://soctech.sut.ac.th/tsac/ 
- ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ส าหรับการ
พัฒนาวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 

- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ผลงานการจัดการความรู้ซึ่งเป็นคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนระบบการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการน าไปใช้ภายในหน่วยงาน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบ จัดระบบ และสามารถเข้าถึง
ความรู้โดยงา่ยปรับปรุงพัฒนาระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยจะเริ่มใช้งานผ่าน MIS ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้น 

     (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.5-1)  
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

เอกสารอ้างอิง : ส่วนแผนงาน (http://km.sut.ac.th/) 
7.2.1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559) (http://km.sut.ac.th/document/download/Plan-
KM-55-59.pdf) 

7.2.1-2 หลักฐานการสนับสนุนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

7.2.1-3 หลักฐานรายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

7.2.2-1 หลักฐานการติดตามแผนและผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

7.2.3-1 หลักฐานข้อมูล/สารสนเทศ องค์ความรู้ของหน่วยงาน 
7.2.3-2 หลักฐานการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7.2.4-1 ค าสั่ง มทส. ที่ 350/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 
7.2.4-2 ค าสั่ง มทส. ที่ 537/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน  

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 
7.2.5-1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน                                          ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3   : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี (X) 

การด าเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)  

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด   

 
 
 

229



                                                                                                                                                                               
                                                                      ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3  

 

 

c:\users\com\desktop\sar2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 7\indicator 7.3\indicator7.3 overall.doc 1 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ด้านการเรียนการสอน น ามาจากผลการด าเนินงานของศูนย์บริการ
การศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศด้านการเรียนการสอน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1) ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใน
การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้านทะเบียนและประเมินผล
นักศึกษา (ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มี
แผนการด าเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง ทางด้าน 
Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบ
สารสนเทศ 

2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการวางแผนระบบ
สารสนเทศส าหรับด้านการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนการใช้
งบประมาณส าหรับระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนใน
แต่ละปี   

1. สถา บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒน า มี
นโยบายในการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล เพื่ อการบริหาร
ง า น วิ จั ย โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวิจัย ตั้ งแต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 
และได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวมาโดยตลอด  และใน
ปีการศึกษา 2555 ได้มีค าสั่ง 
มทส. ที่ 488/2555 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบดังกล่าวด้วย 

1. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2555-2559 โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง 

แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัด
การศึ กษาของมหาวิทยาลั ยที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล  
-   มีแนวทางในการส่งเสริมการพฒันา
ระบบ Cooperative Education 
Automatic Management System 

 
 
 
 

1. มีแผนโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารการคลัง
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุก
หน่วยงาน  โดยเฉพาะด้านการเงนิ
และการบัญชีที่ต้องแสดงรายงาน
การเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง โดยระบบสารสนเทศ
การบริหารการคลังมีระบบหลัก
ทั้งสิ้น 6 ระบบ ดังนี้ 
1) ระบบงบประมาณ 
2) ระบบพสัด ุ
3) ระบบการเงินรบั 
4) ระบบการเงินจ่าย 
5) ระบบบัญช ี
6) ระบบบัญชีตน้ทนุต่อหน่วย 
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินการระบบ

สารสนเทศด้านการเรียนการสอนภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้ก าหนดนโยบาย/เป้าหมายการด าเนินงาน
ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  โดยพนักงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทาง ก าหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมพนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555  และ
ก าหนดแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555 
-2559)  
 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง 
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย  
- มีแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการ
วิจัย 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง 
แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม  
- มีแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขององค์ความรู้ด้านการ
ปรับแปลง  ถ่ ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี การบริการวิชาการ ให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง 
แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

โดยมีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารการ
คลั ง  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ . 
2550 เป็นต้นมา  (ดั ง เอกสาร
ประกอบที่ 7.3.1-1) 
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัย  
- มีแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล พัฒนา
ระบบสารสนเทศ e-Service เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการ ส่งเสริมการ
ใช้ ร ะบบสารสน เทศ เพื่ อรอง รั บ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
เช่น QA เป็นต้น ผลักดันให้เกิดการ
สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Single 
Data Warehouse) ที่สมบูรณ์ เพื่อให้
เกิดการใช้และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัด พัฒนา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ  Academic 
Intelligence & Command Center 
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการน า
ระบบ MIS และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้านการเรียน

การสอน ดังนี้ 
1) ศูนย์บริการการศึกษา 

ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารด้านข้อมูลนักศึกษา  เพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ซึ่งพร้อมใช้งานตลอด 24 
ชั่ ว โม ง  โดยผู้ ใ ช้ ส ามารถ เข้ าสู่ ร ะบบด้ วย  Username/ 
Password ทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th ซึ่งจะมีเมนูหลัก
ด้านสารสนเทศให้เลือกใช้งาน 

2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าขึ้นเอง เพื่อ
ไว้ใช้ส าหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น ฐานข้อมูล
สถิติ ฐานข้อมูลประเมินตนเอง ฐานข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา 
เป็นต้น 

3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ.2555 -2559) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ด าเนินการจัดจ้างท าระบบ
ฐานข้ อมู ล เพื่ อการวิ จั ย ใน
ลักษณะ Web Database  ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จแล้วในระยะแรก
(http://ird.sut.ac.th/system4/) 
ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ 
สามารถใช้ป ระ โยชน์ จาก
ฐ า น ข้ อ มู ล ใ น กา ร ท า ง า น
ร่วมกันได้สะดวกขึ้น มีระบบ
การจัดเก็บ  สืบค้น  และ
รายงานที่สะดวกต่อการน า
ข้อมูลไปใช้ ทั้งนี้ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอยู่ในลักษณะ
ที่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลไปอ้าง
ที่ ฐ านข้อมูลตั ว เดี ยวกัน ได้ 
(single source data) ในด้าน
การรักษาความปลอดภัยของ

2. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แบ่ง
ได้ดังนี้ 
1. ด้ า นกา ร เ รี ย นกา รสอน  มี ร ะบบ

ลงทะเบียนนักศึกษา ด าเนินการโดย
ศูนย์บริการการศึกษาและเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล เ ข้ า สู่ ค ลั ง ข้ อ มู ล  (Data 
Warehouse) ของมหาวิทยาลัย  

2. ด้ า นกา รบ ริ ห า รจั ด กา ร  มี ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่ง
ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาฯ มีหน้าที่
ห ลั ก ใน กา รพัฒ น า ระบ บบริ ก า ร
ออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดัง
ตัวอย่างระบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นดังนี้ 
1) ระบบสารสนเทศส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย (ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย) 

2. มหาวิทยาลัยเริ่มใช้ระบบระบบ
สารสนเทศการบริหารการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยได้เริ่มใช้ระบบและทดสอบ
ระบบใหม่คู่ขนานกับระบบเดิม 
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2555 
เป็นต้นมา  เพื่อการตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล  ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขระบบให้ตรงตามความ
ต้องการใช้ระบบมาโดยตลอด  
มีการขอความร่วมมือกับทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information 
System : MIS)  ในปีการศึกษา 
2555 ทุกหน่วยงานได้มีการใช้
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล  ที่ก าหนดเป้าประสงค์จะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1.  ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างคลังความรู้เพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน  
1) ด าเนินการระบบ e-Classroom ส าหรับให้นักศึกษา

ใช้ทบทวนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายด้วยตนเอง 
และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการวีดิทัศน์
การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT Tube เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
จัดเก็บ การเผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์เพื่อการทบทวนการ
เรียนการสอน 

2) ด าเนินการพัฒนาคลังสื่อการศึกษา Digital Media 
Learning Center ให้เป็นคลังสื่อการศึกษาทุกประเภท
โดยผู้เรียนสามารถศึกษาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ 
สื่อ 3 มิติ  สื่อวัตถุการเรียนรู้ (Learning Object)  
สื่อ Mobile Content   สื่อวีดิทัศน์  สื่อเสียง  เป็นต้น   

ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล   มี ก า ร
ก าหนดรหัสในการเข้าใช้ระบบ
ฐานข้อมูล และมีการก าหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ ใ ช้ แต่ ล ะคน   เพื่ อความ
ปลอดภัยของข้อมูลในส่วนที่
เป็นความลับ  ทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบวัน เวลา ในการเข้า
ใช้ระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้
ด้วย  

 
 

2) ร ะ บ บ จั ด ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ส่วนแผนงาน) 

3) ระบบบริหารจัดการเทคโนธานี 
(เทคโนธานี) 

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ ยังได้
ดูแลและปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีความ
ทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ 
เช่น 

1) ระบบกรอกภาระงานและประเมิน
ภาระงานสายวิชาการ 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

2) ระบบบันทึกเวลาเข้างาน  
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

3) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

4) ระบบสารสนเทศการคลัง 
(ส่วนการเงินและบัญชี) 

5) ระบบ ERP (ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

งานระบบงบประมาณมาระยะ
หนึ่งแล้ว  พบว่า ระบบสามารถ
ได้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับหนึ่ง  มีปัญหาบ้างเล็กน้อย  
ซึ่ ง ที มพั ฒน าระบบฯ  ก็ จ ะ
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิต พัฒนา และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1 สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

SUT e-Learning โดยจัดสรรเงินอุดหนุนในรูปทุน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อผ่านระบบเครือข่าย 
SUT e-Learning  โดยในปีการศึกษา 2555 มีจ านวน
รายวิชาที่ใช้งานระบบ SUT e-Learning จ านวน 368 
รายวิชา 

2.2 สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อใช้งานบนระบบเครือข่าย
ร่วมกับคณาจารย์ อาทิ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  สื่อ 
3 มิติ  และสื่อที่น าเสนอผ่านอุปกรณ์มือถือรูปแบบ Mobile 
Content  

3. พัฒนาและส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการใช้ 
ICT เป็นฐาน  
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายโดยใช้ Open Source Moodle ซึ่งได้
พัฒนาและทดสอบการใช้งาน Version 2 ที่มี
คุณสมบัติในการน าเข้าและใช้งานเครื่องมือสังคมการ
เรียนรู้ที่ดีกว่า ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้สะดวก  โดยได้ทดสอบการใช้งานบน
เครือข่ายและพร้อมใชง้านบนระบบ SUT e-Learning ใน
ปีการศึกษา 2556 

6) ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

7) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระยะ 2 
(ส่วนสารบรรณและนิติการ) 

3. ด้านการวิจัย - มีระบบจัดการข้อมูล
ทางด้านการวิจัย ซึ่งทางสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบฯ ได้พัฒนาและ
ประสานความร่วมมือในการดูแลข้อมูล
จากทุกส านักวิชา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
การวิ จัย  ส าหรับใช้ ในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจในรูปรายงาน
ส าหรับผู้บริหารได้ นอกจากนั้นแล้วยัง
ไ ด้ บู ร ณา ก า รข้ อ มู ล วิ จั ย ส ถ า บั น              
(institute research) เข้าสู่คลังข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

4. ด้านการเงิน - มีระบบสารสนเทศการ
คลัง ด าเนินการโดยส่วนการเงินและ
บัญชี โดยมีการใช้งานระบบดังกล่าว
แบบออนไลน์แทนระบบเดิมที่มีการใช้
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
3.2  พัฒนาระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยพัฒนาระบบที่ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับสร้าง
สื่อการสอนและการก าหนดขั้นตอนการเรียนอย่าง
ชัดเจน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยบทบาท
ของผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือและจัดเตรียมแหล่งความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้บนระบบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียน
ค้นคว้า และเครื่องมือติดต่อสื่อสารบนระบบเพื่อการ
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ก่อนตกผลึกความรู้ด้วยตนเอง  

เอกสารกระดาษ สามารถเข้าถึงข้อมูล
การใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง
ทันที รวมไปถึงการด าเนินธุรกรรมทาง
การเงินของหน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อย่างเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันยังคงได้รับ
การพัฒนาต่อยอดด้านต่างๆ เพื่ อ
รองรับกิจกรรมทางการเงินอย่างเต็ม
รูปแบบ  
 
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารต่าง ๆ ได้ถูกน ามาบูรณาการเข้าสู่
คลังข้อมูล (data warehouse) โดยอยู่ในรูป
ฐานข้อมูลสารสนเทศหลักทั้งหมด 9 ฐาน 
ได้แก่  สารสนเทศนักศึกษา สารสนเทศ
บุคลากร สารสนเทศการวิจัย สารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศการคลัง 
สารสนเทศโปรแกรมการศึกษา สารสนเทศ
งานสนับสนุน สารสนเทศภูมิศาสตร์และ 
สารสนเทศวิสาหกิจ คลังข้อมูลดังกล่าวเป็น
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศส าหรับ

236



                                                                                                                                                                               
                                                                      ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3  

 

 

c:\users\com\desktop\sar2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 7\indicator 7.3\indicator7.3 overall.doc 8 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
ผู้บริหาร (Executive Information System 
หรือ EIS) โดยทางสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบฯ ได้ท าการพัฒนาระบบการศึกษา
อัจฉริยะ (Academic Intelligence System)  
เพื่อใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลดังกล่าวใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้บริหารทุกระดับ รวม
ไปถึงการน าไปใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1) ศูนย์บริการการศึกษา มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย  
3.93  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ดังตารางที่ 7.3.3-1) 

2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล Video on Demand 
ฐานข้อมูลคลังข้อสอบเก่า ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. 
ฐานข้อมูล Thai Digital Collection เป็นต้น และมีการ
บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น 
ฐานข้อมูล ACM, ฐานข้อมูล ASTM, ฐานข้อมูล ACS, 

3.  ในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้  เนื่องจากเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร มี
การใช้ข้อมูลร่วมกันของฝ่าย
งานต่างๆ ภายในสถาบันฯ 
จ านวน 4 ฝ่ าย   ในระบบ
ฐานข้อมูลจึงได้ท าระบบรับส่ง
ข่าวสารระหว่างผู้ใช้ เพื่อให้
ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นใน
การใช้ระบบ รวมทั้งการแจ้ง
ปั ญ ห า จ า ก ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ

3.  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ มีการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ MIS 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ผ่านทาง
ระบบ SUT Online Evaluation System 
โดยท าการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบภาระงานสายวิชาการ (ปรับปรุง
ใหม่) และระบบบันทึกเวลาเข้าออกด้วย
ลายนิ้วมือ (ปรับปรุงใหม่) เนื่องจากระบบ
ที่ด าเนินการโดยสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบฯ มีจ านวนมาก การประเมินความ
พึงพอใจโดยรวมทั้งหมดจะต้องใช้แบบ

3.  ส่วนการเงินและบัญชี ได้มีการ
จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการระบบ
สารสนเทศการบริหารการคลัง-
ระบบเงินส ารองจ่าย  เนื่องจาก
เป็นระบบฯ ที่ใช้ในวงแคบ และ
ค่ อ น ข้ า ง ใ ช้ ง า น ไ ด้ ดี มี
ประสิทธิภาพแล้ว  จากผลการ
ประเมินสรุปได้ว่า ผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารการ
คลัง-ระบบเงินส ารองจ่ายส่วน
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
ฐานข้อมูล Academic Search Premier, ฐานข้อมูล 
SCOPUS, ฐานข้อมูล ISI Web of Science, ฐานข้อมูล 
ScienceDirect เป็นต้น 

3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด าเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยในปีการศึกษา 2555 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ  SUT e-Learning อยู่ ในระดับมาก       
( x = 4.3 S.D. = 0.68) รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการเรียนการ
สอน SUT e-Learning  

ฐานข้อมูลมายังผู้พัฒนาระบบ
และผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา 

 

ส ารวจที่ยาว อาจจะไม่สะดวกต่อการตอบ
แบบประเมินของผู้ประเมิน สถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบฯ จึงได้แยกท าการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบต่างๆ โดย
ท าการประเมินระบบทั้ งสองดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นระบบที่ได้รับข้อเสนอแนะ
มากที่สุด  

 

ใหญ่  มีความพึงพอใจกับการ
ใช้งานระบบฯ ในระดับ “มาก
ถึงมากที่สุด”  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบได้เป็น
อย่างดี   มีประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น ความรวดเร็ว
ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
เป็นต้น มีเพียงบางประเด็นที่
ต้องปรับปรุงคือ กรณีวงเงิน
งบประมาณที่ จั ดสรร ให้ แก่
หน่วยงานรองไม่เพียงพอ  จะ
ไม่สามารถจองงบประมาณได้  
ท าให้เสียเวลารอการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลาง 

ส่วนการเงินและบัญชีจะน า
ผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและน าไปปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนอง
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
ต่อผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
การบริหารการคลัง-ระบบเงิน
ส ารองจ่ายให้มากยิ่งขึ้น (ดัง
เอกสารประกอบที่  7.3.3 -2 
และ 7.3.3-3) 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
1) ศูนย์บริการการศึกษาการศึกษามีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดท า
ฐานข้อมูล Microsoft Access ส าหรับการคิวรีข้อมูล
โดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลที่มีการขอที่เหมือนกัน ก็สร้างคิวรีไว้ เพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการดึงข้อมูล โดยเก็บไว้ที่ไดร์ฟ D: ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้บริการ และมีการน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ เช่น การบอกรับ
ฐานข้อมูลออนไลน์ การทดลองน า Single Search ส าหรับ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ และ สกอ. 
บอกรับหลายๆ ฐานพร้อมกัน โดยไม่ต้องสืบค้นจากทีละฐาน 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการ
ประชุมจัดท า requirement 
ของแต่ละงาน เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในระยะที่  2 ให้
ครอบคลุ ม  ตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้มากยิ่ งขึ้ น  
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ด าเนินงานวจิัยของมหาวิทยาลัย  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ  (MIS) ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ
พัฒนาระบบ ขณะนี้ยังคงอยู่
ระหว่างด าเนินการ โดยในปี
การศึ กษา 2555 ได้ มี การ

4.  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ มีการน าผล
การประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากข้อ 3  
มาพัฒนาและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบกรอกภาระ
งานสายวิชาการ (เพิ่มเสถียรภาพ ฟังก์ชัน
การประเมินของผู้บังคับบัญชา การเข้าสู่
ระบบผ่านระบบ login กลางของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) และการปรับปรุงระบบ
บันทึกเวลาเข้ าท างานด้ วยการสแกน
ลายนิ้วมือ (เสถียรภาพ ความเร็ว ฯลฯ) เป็นต้น  

 

4.  มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
การบริหารการคลัง-ระบบเงิน
ส ารองจ่าย แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  ซึ่งจากผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศการบริหารการคลัง
สรุปได้ ว่ า  ระบบฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ระบบเงินส ารองจ่ายได้เป็นอย่าง
ดี  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ห รั บ
ข้ อคิ ด เห็ น เรื่ องกรณี วง เงิ น
งบประมาณที่ จั ดสรรให้ แก่
หน่วยงานรองไม่เพียงพอ  จะไม่
สามารถจองงบประมาณได้  ท า
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  เพื่อ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
1) ด าเนินการย้ายระบบให้บริการ SUT e-Learning ไปใช้

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ ท าให้
ระบบมีความเสถียรและรวดเร็วขึ้นสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ปรับปรุงระบบการรายงานผลการใช้งานระบบ SUT 
e-Learning  โดยสามารถรายงานผลสถิติเพิ่มเติม ได้แก่ 
การรายงานจ านวนรายวิชาที่ใช้งานระบบจ าแนกตามส านัก
วิชา, รายงานผลจ านวนผู้เรียน, จ านวนคณาจารย์ที่ใช้งาน
ระบบ ท าให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
และก าหนดแนวทางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
Moodle Version 2 ที่มีคุณสมบัติในการน าเข้าและใช้งาน
เครื่องมือสังคมการเรียนรู้ที่ดีกว่า  

4) พัฒนาระบบ e-Classroom  โดยเน้นการสร้างระบบที่มี
ประสิทธิภาพโดยพัฒนาต่อยอด  เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเชื่อมต่อกับระบบริหารจัดการ SUT Tube เพื่อให้
สามารถท างานได้แบบอตัโนมัติ 

ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า  เ มื่ อ วั น ที่  1 
สิงหาคม 2555 เพื่อหารือใน
เรื่องของช่วงเวลาในการพัฒนา
ระบบของสถาบันวิจัยฯ  ซึ่งได้
ข้อสรุปคือ MIS จะเริ่มพัฒนา
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เ สี ย เ ว ล า ร อ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจากส่วนกลาง นั้น 

ในการท างานของระบบ
สารสนเทศ -เงินส ารองจ่ายที่
ออกแบบไว้นั้ น เป็นไปอย่ าง
ถูกต้องตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดีแล้ว จึงไม่ต้องปรับปรุง
ระบบฯ  ยกเว้นต้องปรับปรุงเรื่อง
หลักการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนด 
1) ศูนย์บริการการศึกษามีระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

ของระบบทะเบียนและประเมินผล กับหน่วยงานภายนอก
ศูนย์บริการการศึกษาและมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กับ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) และธนาคาร ฯลฯ  

2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการส่งข้อมูลไปเก็บส ารองไว้ที่ 
Server ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ส าหรับฐานข้อมูล Thai Digital Collection มีการเก็บส ารอง
ข้อมูลไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา http://library.sut.ac.th 
หรือเว็บไซต์ของ สกอ. http://tdc.thailis.or.th/tdc/ นอกจากนี้ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับหรือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับให้กับมหาวิทยาลัย 
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ 
เหล่านั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ 
VPN ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหากอยู่นอกมหาวิทยาลัย 

5.   มีการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบเครือข่ายกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาติ ตามรูปแบบ
มาตรฐานที่ ก าหนด ได้ แก่ 
ฐ านข้ อมู ล ระบบงานวิ จั ย
แห่งชาติ  หรือระบบ NRPM 
(National Research Project 
Management) 
(http://nrpm.nrct.go.th) 

5.   สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ มีการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่ เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด เช่น
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อม
เอกสารหลั กฐ านประกอบ ส าหรั บ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น  

 

5.   มี การส่ งข้ อมู ลผ่ านระบบ
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารสนเทศการบริหาร
ก า ร ค ลั ง  เ ช่ น  ร ะ บ บ
งบประมาณ เงินส ารองจ่าย 
เงินเดือนบุคลากร จัดซื้อจัด
จ้าง พัสดุคงคลัง  และมีการส่ง
ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ ไ ป ยั ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย เช่น สถาบัน
การเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มทส .  จ า กั ด  แล ะบริ ษั ท 
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แ อ ส ชั ว รั น ส์  จ า กั ด -AIA 
(กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
บุคลากร มทส.) 

241

http://library.sut.ac.th/


                                                                                                                                                                               
                                                                      ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3  

 

 

c:\users\com\desktop\sar2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 7\indicator 7.3\indicator7.3 overall.doc 13 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก  โดยผ่านทางระบบ SUT-
Academic Intelligence (MIS 0.9.1) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ social network 
ผ่าน Facebook กลุ่มเครือข่ายอีเลิร์นนิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และเครือข่าย Thailand e-Learning space (TLS) 
ชุมชนส าหรับคนอีเลิร์นนิ่งทั่วโลก    เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
อีเลิร์นนิ่ง 

4) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ
เครือข่ายกับ สกอ. ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด ได้แก่   
(1) ฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (e-Studentloan) 

(http://www.studentloan.or.th)  
(2) ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานท า 

(http://www.sut.ac.th/dpn)  
(3) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)   
(http://www.cheqa.mua.go.th)   
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (X) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  :   

เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1 แผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการคลัง 
 (หน้า 529) 
ตารางที่ 7.3.3-1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  
 (หน้า 533) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 การบริหารการคลัง-ระบบเงินส ารองจ่าย (หน้า 534) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3-3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร 
 การคลัง-ระบบเงินส ารองจ่าย (หน้า 537) 

หน้า 325      )  
    
แหล่งที่มา  :  ศูนย์บริการการศึกษา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา, ส่วนการเงินและบัญชี และสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 เพ่ือการจัดการ  
 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี () หรือไม่มี 
() การด าเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)   

 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ บาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     

 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน ได้แก่ การเพ่ิมสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน    
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ                          

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบัน
ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐาน
ประกอบที่ชัดเจน  
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 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร

ภายในสถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  

3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีส านักวิชาใดส านักวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้
คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ

เพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการระบบการควบคุมภายในใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้น าระบบ
การบริหารความเสี่ยงบูรณาการกับระบบควบคุมภายในด้วยการจัดท าเป็นคู่มือในการด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระบบ
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 464/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งฯ ที่ 554/2554 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยยกเลิกค าสั่งที่ 464/2551 และก าหนดหน้าที่คณะกรรมการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-1) 

2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 555/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
กลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและ
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-2)  
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3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และ
จัดท ารายงานฯ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-3) 

 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) เมื่อเดือนตุลาคม 2554 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-4)   โดยได้แยกประเภท
ความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน 
3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
4) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
5) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
6) ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
7) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
9) ความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่), ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน, ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร 
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ, ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร, ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  และอ่ืน ๆ ตาม
บริบทของสถาบัน ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน  
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  
3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง   
4) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย  
5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

          ซ่ึงในปีการศึกษา 2555 คณะท างานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุม จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
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 - ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในและการ
  บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 - ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามแผน
  ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (SUT-RM 5 และ SUT-RM 6)
 - ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุง
  การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (SUT-RM 6)  
 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-1) 
 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีการประชุม 2 ครั้ง คือ 
 -  ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เพ่ือ  

  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-2) ซึ่งผลจากการ
ประชุมดังกล่าว สรุปไดดั้งนี้ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท ารายงานติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 13 แผน  

2. มหาวิทยาลัยได้รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยอธิการบดีมีหนังสือเรื่อง  “ขอส่ง
รายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน” ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 พร้อมรายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ตามแบบ ปอ. 2 ที่
ก าหนดโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-3 รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-3 รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
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4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ 

ล าดับ 

ที ่
แผนการบริหารความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนลดความเสี่ยงการบริการรับช าระเงินสดนอกสถานท่ี
เป็นจ านวนมาก เช่น รับเงินค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษา 
Admissions และงานพระราชทานปริญญาบัตร 

F ส่วนการเงิน 
และบัญช ี

2. แผนเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีให้สูงข้ึน 

O/IM ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

3. แผนการเพิม่พูนศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และ
พัฒนาส านักวิชาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

O/IM ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

4. แผนโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มทส. O/IM ส่วน
ประชาสมัพันธ์ 

5. แผนป้องกันการไม่ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล 

IM ส านักวิชา 
พยาบาลศาสตร ์

6. แผนป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคระบาดจากการ
ปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 

O ส านักวิชา 
พยาบาลศาสตร ์

7. แผนลดความเสี่ยงจากการให้บริการระบบสารสนเทศล่าช้า ICT ส่วนการเงิน 
และบัญช ี

8. แผนการจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประมวลผลข้อมูลให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

O ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

9. แผนลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย HS ส่วนกิจการนักศึกษา, 
ส่วนอาคารสถานท่ี 

10. แผนให้มีปริมาณการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

O ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การศึกษา 
11. แผนการป้องกันอุบัติภัยจากการจัดเก็บสารเคมี F/HS 

ศูนย์เครื่องมือและ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

12. แผนการลดความเสียหายของสารเคมีตัวอย่างงานหรือเซลล์
ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย ในพื้นที่ช้ัน 4 อาคาร
เฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) 

F 

13. แผนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วน 
ซึ่งอาจถูกลดทอนความน่าเช่ือถือลงได้ 

ICT สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

หมายเหต ุ :  1) ความเส่ียงด้านการเงินและทรัพย์สิน (F)  2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติงาน (O)  3) ความเส่ียงด้านชื่อเสียง  (IM) 
                 4) ความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HS)  5) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

  และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-3) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง            

มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตาม
และได้เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-2) โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 
 5.1 แผนลดความเสี่ยงการบริการรับช าระเงินสดนอกสถานที่เป็นจ านวนมาก เช่น รับเงินค่าบ ารุงการศึกษา

 นักศึกษา Admissions และงานพระราชทานปริญญาบัตร  
      ส่วนการเงินและบัญชีได้ด าเนินการ ดังนี้  

1) ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร : ในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการถ่ายโอนการรับช าระเงิน
ค่าเช่าชุดครุย ให้สมาคมเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ด าเนินการ  

2) การรับเงินบ ารุงการศึกษานักศึกษา Admissions จะด าเนินการโดยผ่านธนาคารในปีการศึกษา 2556 
5.2 แผนเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีให้สงูขึ้น   

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่มบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ช่วยก ากับดูแล
นักศึกษาให้ใกล้ชิดขึ้นจัดกลุ่มติว พี่ช่วยน้องโดยให้นักศึกษาปริญญาโทที่ได้ทุนศักยภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัด
ติวและมีรุ่นพี่ระดับปริญญาตรีที่เรียนดีเป็นผู้ช่วยสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาปริญญาตรีของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปี เท่ากับ 2.29 เพิ่มจากปีการศึกษา 2553 (คะแนนเฉลี่ย
สะสม = 2.22) จ านวน 0.07 

5.3 แผนการเพ่ิมพูนศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และพัฒนาส านักวิชาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคมได้ด าเนินการจดักิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ดังนี ้
1) กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการวิจัยโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยเชิญ รศ. ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 

2) ประชุมกลุ่มย่อยของหน่วยวิจัย และทีมวิจัยเพื่อก าหนดกรอบและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
3) กิจกรรม Workshop แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า

แผนการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ใน
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2554 ณ เดอะ รอยัล เชียงคาน จังหวัดเลย 

4) กิจกรรม Workshop II  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 
5) สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผน IDP 
6) สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่สถานพัฒนา

คณาจารย์จัดสนับสนุน  อ านวยความสะดวกด้านงานเอกสารของคณาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
7) มาตรการจัดเวลาให้อาจารย์ปลอดภาระงานสอนเพื่อท างานวิจัย (สอน 2 ภาค พัก 1 ภาค) 
8) พัฒนาคลังปัญญาด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
9) ประชุมคณะผู้บริหารทบทวนวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาส านักวิชาฯ เชิงรุกพร้อม

กับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณาจารย์ของส านักวิชาเทคโนโลยสีังคมได้พัฒนาศักยภาพการวิจัย ดังมีผลงานดงันี ้ 
1)  ผลงานวิจัยตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 25 บทความ คิดเป็นสัดส่วน 0.54 

บทความต่อคน (ซึ่งมีจ านวนเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศกึษา 2553)  
2)  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. จ านวน 7 คน รศ. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 และ 13.04 

ตามล าดบั 
3)  อาจารย์ส านักวิชาฯ ได้รับรางวัลด้านการสอนและวิจัย ดังนี ้

-  อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี  พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจ าปี 2554 
-  อาจารย์ ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย เรื่อง 

"การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"  ในการ
ประกวดผลงานวิชาการ ในการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา และประมวลผลการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2554 ม.เกษตรศาสตร์ (ธันวาคม 2554) 

-  อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2554  วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "การพัฒนาเค้าร่าง         
เมทาดาทาส าหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล"  และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ 
และเงินรางวัล 50,000 บาท  (มีนาคม 2555) 

อย่างไรก็ตาม  ปีการศึกษา 2555  ส านักวิชาฯ มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์เชิงรุก แบบมสี่วน
ร่วมระหว่างสาขาวิชากับส านักวิชาผ่านแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้เปน็รูปธรรม
และต่อเนื่อง 

5.4 แผนโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มทส.  
ส่วนประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการ ดังนี้  
1) ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัญจรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง โดยร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นการเฉพาะ 

2) จัดนิทรรศการสัญจรตามโรงเรียนต่าง ๆ ในงานสัปดาห์วิชาการในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง 
จ านวน 11 คร้ัง  

3) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงระยะเวลารับสมัครนักศึกษาโควตา เดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555  

4) ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยการผลิตรายการ 8 รายการ ป้อนสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา มทส. FM 99.35 MHz รวมถึงคลื่นหลักในจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียง  

5) จัดท าโครงการนักศึกษาอาสาประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยสนับสนุนงบประมาณ สื่อประชาสัมพันธ์ 
ของที่ระลึก ชุดนิทรรศการส าหรับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียน ในช่วง
ปิดเทอม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีนักศึกษาอาสาประชาสัมพันธ์หลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 195 แห่ง จัดชุดนิทรรศการร่วมประชาสัมพันธ์จ านวน 99 แห่ง  

6) จัดกิจกรรม Campus Tour และ Open House ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสัมภาษณ์
นักศึกษาประเภทโควตา กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภท Admissions กิจกรรมเปิดบ้านใน
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การประชุมครูแนะแนว  
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7) การเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนน
สายอุดมศึกษา" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 71 แห่ง นักเรียนร่วมกิจกรรม 
14,000 คน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
อาทิ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ ม.อุบลราชธานี เป็นต้น  

5.5 แผนป้องกันการไม่ได้รบัการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล  
ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการ ดังนี ้
1) วางแผนการรับสมัครอาจารย์ลว่งหน้า 1 ปี 
2) ด าเนินการสรรหาอาจารย์เชิงรกุโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3) จัดกิจกรรมจูงใจการเป็นอาจารย์ มทส. เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา มทส. ประชาสัมพันธ์ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ในการประชุมเชิงวิชาการทางพยาบาลระดบัภมูิภาคและประเทศ 
4) ประสานงานกับส่วนการเจ้าหนา้ที่ให้เร่งรัดด าเนินงานตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์รับอาจารย์ใหม่ได้ครบ 6 คน แบ่งเป็น อาจารย์
ปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 2 คน และได้รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 
2555 จะรับการประเมินสถาบันตามเกณฑ์สถาบันเก่าที่มีนักศึกษาจบ ฉะนั้น ความเสี่ยงด้านนี้จะหมดไป  

5.6 แผนป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดจากการปฏบิตัิงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล  
ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการ ดังนี ้
1) ตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานในคลนิิก 
2) นักศึกษาที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคติดต่อได้รับวัคซีน 
3) การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาต้องอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของอาจารย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด 
4) กรณีการสัมผัสเชื้อโรคต้องได้รบัการตรวจวินจิฉัยตามหลักการการควบคุมเชื้อของโรงพยาบาลที่เปน็

แหล่งฝึก  
ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับ

อักเสบบี และป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1 ครบทุกคน นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มนิ้วมือ 3 คน ได้รับการ
ตรวจตามขั้นตอน ไม่พบการติดเชื้อ  

5.7 แผนลดความเสี่ยงจากการให้บริการระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากระบบสารสนเทศบริหารการคลังที่พัฒนายังไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม จึงต้องมีการบันทึกรายการทั้ง
ระบบเดิมและที่ก าลังพัฒนา ท าให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกบัญชี ดังนั้น ส่วนการเงินและบัญชีได้
ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบประจ าส่วนการเงินและ
บัญชี แก้ไขข้อผิดพลาด หากระบบเกิดข้อผิดพลาด  

5.8 แผนการจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการประมวลผลข้อมูลให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
ฝ่ายวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานถึงวิธีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล วิธีการค านวณข้อมูล เป็นต้น 
เพื่อเน้นย้ าให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมก าชับให้ส่งข้อมูลตามก าหนดเวลา  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.9 แผนลดอุบัติเหตจุากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  
งานบริการและสวสัดิการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัด
บอร์ดและจัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา 
ดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ท าผิดวนิัยจราจรเข้าอบรม "การขับขี่ที่ปลอดภัย" 
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท าผิดวนิยัจราจร เรื่อง "การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ" 
3) จัดบอร์ดให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย 
4) จัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา 
6) จัดอบรมให้ความรู้โทษของการดื่มสุรา โดยด าเนนิการจัดกิจกรรมรณรงค์ และให้ความรู้แก่นักศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
7) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนฯ แตย่ังคงมีความเสี่ยง

จากอุบัติเหตุซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้  แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกบันักศึกษา และชือ่เสียง
ของมหาวิทยาลัย  

5.10 แผนให้มีปริมาณการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้มปีริมาณการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน       
ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี ้
1) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารการให้บริการผ่าน Web Site ที่ http://ceit.sut.ac.th/ 
2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แนะน า บริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสง่ตรงถึงคณาจารย์ 
3) จัดกิจกรรมที่ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าบริการต่าง ๆ  

ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
4) ประเมินผลการขอรับบริการของคณาจารย์ 
5) จัดท าแผนและค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

ส าหรับผลติสื่อการศึกษา โดยมหาวิทยาลยัได้พิจารณาจดัสรรจากศูนย์คอมพิวเตอร์แทน 
5.11 แผนการป้องกันอุบัติภัยจากการจัดเก็บสารเคมี  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีมาตรการควบคุมเบื้องต้น โดยด าเนินการจดัเก็บสารเคมีแต่ละ
ประเภทแยกจากกัน เพื่อป้องกันการท าปฏิกิรยิากัน โดยของบประมาณด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ 2556  

5.12 แผนการลดความเสียหายของสารเคมีตัวอย่างงานหรือเซลล์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย ใน
พื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมาตรการควบคุมภายในเบื้องต้น ในการเตรียมเคลื่อนย้ายสารเคมี
หรือตัวอย่างที่จ าเป็นเพื่อน าไปฝากเก็บท่ีมีตู้เก็บ ตู้แช่ในการรักษาอุณหภูมิ โดยของบประมาณด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2556   

5.13 แผนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงได้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ตามค าสั่ง มทส. ที่ 488/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555) เพื่อก ากับดูแลการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัยให้ครบถ้วนมากขึ้น  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยน ามาพิจารณาร่วมกับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มี ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในจะท าการติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงพิจารณา เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
2556 ต่อไป 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  

 
เอกสารอ้างอิง  :  ฝ่ายบริหาร  (http://web.sut.ac.th/rm/) 

7.4.1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 554/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7.4.1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 555/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
กลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 

7.4.1-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 

7.4.1-4 คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
7.4.2-1 รายงานการประชุมคณะท างานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
- ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
- ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  
- ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 

7.4.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 

7.4.2-3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
แหล่งที่มา :  ฝ่ายบริหาร  และหน่วยตรวจสอบภายใน      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5   : ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ   
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่่ากว่าหรือเท่ากับ 

1.50 
1.51 – 2.50 2.51 - 3.50 3.51 – 4.50 มากกว่าหรือเท่ากับ 

4.51  
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2555  ฝ่ายบริหาร โดยคณะท่างานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ได้
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผ่านระบบ online (ดังเอกสารประกอบที่ 
7.5-3)  เพ่ือถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม โดยให้ทุกคนในส่านักวิชา 
ศูนย์/สถาบัน ส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ตอบแบบประเมิน ซึ่งมีผู้ตอบประเมินความพึงพอใจ จ่านวน 570 คน 
จากบุคลากรทั้งหมด จ่านวน 1,488 คน คิดเป็นร้อยละ 38.31 ของจ่านวนบุคลากรทั้งหมด แล้วน่ามาหาค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม โดยคัดเลือก
เฉพาะผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจครบทั้ง 4 มิติ จ่านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 69.65 ของจ่านวนผู้ตอบ
ทั้งหมด ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 จากคะแนนเต็ม 5.00 และได้คะแนนเฉลี่ยจ่าแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

มิติความพึงพอใจ 
จ านวนผู้ตอบ 

(ผู้ตอบทั้งหมด = 570 คน) 
ร้อยละของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
คะแนนเฉลี่ย 

1. ด้านผู้รับบริการ   495 86.84 3.82 
2. ด้านกระบวนการภายใน   501 87.89 3.76 
3. ด้านการเงิน   466 81.75 3.77 
4. ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้   494 86.67 3.73 

ภาพรวม (ตอบครบทั้ง 4 มิติ) 397 69.65 3.87 

 
(ดังตารางที่ 7.5-1 และ 7.5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ  

“รวมบริการ  ประสานภารกิจ” ในภาพรวม จ าแนกตามมิติความพึงพอใจ และรายข้อค าถาม) 
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิง 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนเฉลี่ย 3.87         4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.60                   
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รายการหลักฐาน  : 

 ตารางที่ 7.5-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ในภาพรวม จ่าแนกตามมิติความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2555 (หน้า 538) 

 ตารางที่ 7.5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ในภาพรวม จ่าแนกตามรายข้อค่าถาม ปีการศึกษา 2555 (หน้า 539) 

 เอกสารประกอบที่ 7.5-3 แบบส่ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ่าปีการศึกษา 2555 (หน้า 541) 

 

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายบริหาร  โดยคณะท่างานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  
          

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12  : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555  
   (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถาบัน 
  2. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
  3. สภามหาวิทยาลัยท าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถาบัน 
  5. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ศึกษาระบบและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมินสภา
มหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับแบบประเมินและ
เกณฑใ์ห้สอดคล้องกับบริบทและสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง  
  2) วัตถุประสงค์ของการประเมินคือ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับ
ปีถัดไป 
  3) วิธีการประเมินใช้การรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังนี้ 

3.1) ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย (input) 2 ด้าน คือ ด้านคณะกรรมการ และด้านฝ่าย
เลขานุการและการประชุม ประเมินด้วยค าถาม 9 ข้อ 

3.2) การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (process) 4 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบและหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล และด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล ประเมิน
ด้วยค าถาม 15 ข้อ 

3.3) คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย (output) ประเมินด้วยค าถาม 7 ข้อ 
 นอกจากนี้ยังมีค าถามปลายเปิดอีก 3 ข้อ 
  4) การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2555 ได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ร้อยละ 100 โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.61 จากคะแนนเต็ม 4/หรือ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5) ส่วนในประเด็นย่อย 3 ด้านพบว่า ด้านปัจจัยโดยรวมของสภา
มหาวิทยาลัย (input) อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.75/หรือคะแนนเฉลี่ย 4.69 จากคะแนนเต็ม 5) ด้าน
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (process) อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54/หรือคะแนนเฉลี่ย 
4.43 จากคะแนนเต็ม 5) และด้านคุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย  
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(output) อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54/หรือคะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5) ผลการประเมิน
ดังกล่าวได้น าเผยแพร่ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยและภายนอกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง  ๆ เช่น เว็บไซต์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย (newsletter) และ
รายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 อนึ่ง วิธีการประเมินใช้การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม ได้
ครอบคลุมการด าเนินงานทั้ง 5 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
    สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ศ. 2533 มาตรา 16 ที่พึงกระท าของสภามหาวิทยาลัยครบถ้วน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถท า
หน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
โดยด าเนินการผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 7 ครั้ง และ retreat สภามหาวิทยาลัย 1 ครั้ง) มีกรรมการเข้า
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 86 (ดังตารางที่ 7.1.1-1 และตารางที่ 7.1.1-2) 

2. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดให้มีการเสนอเรื่องเชิงนโยบายอย่างน้อยคราว

ประชุมละ 1 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะและมติในเรื่องเชิงนโยบายและรายงานผลให้สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบ  
  ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเชิงนโยบาย จ านวน 5 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2556 ก าหนด

จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2555 เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2556 

1. คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1. นโยบายด้านการส่งเสริมบทบาท  การมีส่วนร่วม
ของศิษย์เก่าในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. นโยบายการบริหารงานบุคคล 
3. การพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไปเพื่อรองรับการเข้าสู่สากล 
2.1 การบริหารงานบุคคลรองรับการขยายงาน 
2.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ 

4. แนวทางการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 

 ทิศทางการขยายตัวของมหาวิทยาลัย 
2.3 การทบทวนวิธีการและกลไกการประเมินผล 

5. นโยบายและบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 สุรนารีกับสังคมผู้สูงอายุ 3. นโยบายการประชาสัมพันธ์ การตลาดและการ 
  สร้าง brand ของมหาวิทยาลัย 
 4. นโยบายการหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
 5. นโยบายการปฏิรูปหน่วยวิสาหกิจ 
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เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2555 เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2556 
 6. นโยบายการบูรณาการด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 7. นโยบายการพัฒนาทางวิชาการและการเลื่อน

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 7.1 การพัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตร และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
 7.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้

บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 
 7.3 การวิจัยเชิง พ้ืนที่และการวิจัยเชิงรุกเ พ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต 
 7.4 การสร้าง project ส าคัญเพ่ือดึงดูดนักศึกษาเก่ง 
 7.5 การบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพ

ของนักศึกษา 
 7.6 การทบทวนการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 

   นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยยังท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาอย่างทันการและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่างๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย 

3. สภามหาวิทยาลัยท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกลางได้
ครบถ้วน เช่น จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี โดยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้งในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ และปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น  
  นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบการชี้แจงและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ได้ครบถ้วน และได้ก าหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2555-2559) โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้
จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง   
ทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น สถาบันคลังสมองของชาติ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 
หลักสูตรการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก เป็นต้น 
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4. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี (good governance) 
และอัตตาภิบาล (autonomy) ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 16 ที่พึงกระท าของสภามหาวิทยาลัยครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวมทั้งก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เข้าสู่ระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล 
  ในการด าเนินการคณะกรรมการติดตามฯ จะจัดท าแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง (รอบครึ่งปีและรอบสิ้น
ปีงบประมาณ) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลใน 3 ส่วน ได้แก่  

  1) การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร ด าเนินการ 3 ส่วน คือ 
1.1) การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

1.2) การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.3) การติดตามผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
2) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : 

Balanced Scorecard)  
5.  สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้
ในระดับสากล อาท ิ

5.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดนโยบายและ 
   ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย    

5.2 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
5.3 สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า 
5.4 สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และจัดให้มีการประเมินตนเองของ

   คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยมีการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (effectiveness) สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน 

ก าหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น  
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1.1) นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.2) การปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์
ในการท างานกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยระดับสูงดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้ง
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

1.3) การจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ 

2) หลักประสิทธิภาพ (efficiency) สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและให้ความส าคัญกับนโยบาย “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” เพ่ือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ได้มี
การปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ในการ
ท างานกับผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น เช่น 
2.1) การปรับปรุงการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินการประชุม

ล่วงหน้าตลอดทั้งปี การส่งวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และการประชุมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยจัดท าเอกสาร
การประชุมและจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Meeting เป็นต้น 

2.2) การจัดประชุมร่วมประจ าปี (retreat) สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ
เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

3) หลักการตอบสนอง (responsiveness) สภามหาวิทยาลัยได้รับการเคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และมีความส าเร็จในการท าหน้าที่เป็น governing board 
ตามอ านาจหน้าที่รวมทั้งการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร โดยรับฟังความคิดเห็น 

 อย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตรงไปตรงมา นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ และร่วมใช้ทรัพยากรเพ่ือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย
กับสถาบันต่าง ๆ 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) สภามหาวิทยาลัยธ ารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการให้ค าปรึกษาและการแนะน าแก่อธิการบดี และ
มีความรับผิดชอบต่อการก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เช่น การเข้าร่วมวางแผน
ยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย  การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญและคิดท าประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถสื่อสารและเกิดผลกระทบต่อสังคม เพื่อ
น าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยยังส่งผลให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรม มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมเพ่ือน ามาปรับปรุงกิจกรรม 

5) หลักความโปร่งใส (transparency) สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย และข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ 
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 ภายในของมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบของสภา
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

6) หลักการมีส่วนร่วม (participation) สภามหาวิทยาลัยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย เช่น 
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมประจ าปี
สภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพ่ือร่วมกันพิจารณา
แนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเปิดกว้างให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

7) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการชัดเจนในการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เช่น การมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ การมอบอ านาจให้สภาวิชาการ
พิจารณาอนุมัติข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเฉพาะรายไปปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การ
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ เป็นต้น 

8) หลักนิติธรรม (rule of law) สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการบริหารและ
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ข่าวสาร
สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาคม
มหาวิทยาลัย เช่น การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และการประเมินจาก
ภายนอกโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนในการประเมิน เป็นต้น 

9) หลักความเสมอภาค (equity) สภามหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ 
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกัน นอกจากนี้  สภา
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือด ารงให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในทุกภารกิจ
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป โดยจรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง จรรยาบรรณต่อกรรมการ จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย พนักงานและนักศึกษา และ
จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) สภามหาวิทยาลัยใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มี
ความส าคัญเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย การก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย    
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เป็นต้น 
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การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ()  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนผลการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย 4.51  

จากคะแนนเต็ม 5 

4.51 คะแนน คะแนนเฉลี่ย  
≥ 4.25 

 

 
รายการหลักฐาน  :   

ตารางที่ 7.1.1-1  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555  
     (หน้า 527) 
ตารางที่ 7.1.1-2  ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 
     (หน้า 528) 

 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  
 

262



         

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 7\indicator-onesqa- 13.docx  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13  : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555  
   (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน    :  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
   (คะแนนเต็ม 5) 
รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีหน้าที่
ก าหนดและก ากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้ก ากับ 
(Governing Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล (good governance) และอัตตาภิบาล (autonomy) เพ่ือให้
การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และสามารถพัฒนาระบบบริหารที่เป็นของตนเอง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด าเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบ
และคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดท ากรอบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทีม่ีการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารก่อนการประเมิน 
และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง (รอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555) ประเมินผล 3 ด้าน ดังนี้ 
   1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  ด าเนินการ 2 ส่วน 

1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  (ประเด็นที่ติดตามรวมทั้งสิ้น 110 ประเด็น) ผลการ
ด าเนินงาน สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) 

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประเด็นที่ติดตามรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น) ผลการด าเนินงาน 
สรุปได้ว่า อธิการบดีสามารถด าเนินงานได้ดีมาก (ร้อยละ 100) 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ประเด็น
ที่ติดตามรวมทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัดหลัก) ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 (บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

3. การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  
(BSC : Balanced Scorecard) โดยประเมินใน 4 มิติ คือ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้  มิติด้านการเงินและงบประมาณ  และมิติด้านการบริหารจัดการ 
(ประเด็นที่ติดตามรวมทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด) ผลการประเมินสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยมีผลการ 
ด าเนินงานอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) โดยผลการประเมินในแต่ละ
มิติ มีดังนี ้    
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.36) 
3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.84)  
3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.16)   
3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46)    

 รายละเอียดดังรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) (http://www.sut.ac.th/ouc/ 
DocFile/Re_55_a.pdf)  
 

 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ()  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนการประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยได้ 4.46  
จากคะแนนเต็ม 5 

4.46 คะแนน    คะแนนเฉลี่ย 

 ≥ 4.25 

 

 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  
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การเงินและงบประมาณ  

องค์ประกอบที ่8 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ()หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร    

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

หมายเหตุ : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งฯ ที่ 1401/2554 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้ 

1) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง  และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(ดังเอกสารประกอบท่ี 8.1.1-1) 

ต่อมาในปี 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดแบ่งส่วนงานใหม่ เรียกว่า ส่วนบริหารสินทรัพย์  ซึ่งมี
หน้าที่บริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งฯ ที่ 1110/2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยเปลี่ยน
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ จาก หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็น หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์  
(ดังเอกสารประกอบท่ี 8.1.1-2 และ 8.1.1-3) 

คณะกรรมการฯ มีการจัดท าร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
(SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้เวียนให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นแล้ว  หลังจากนั้น (ปีการศึกษา 2556)  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยมีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้จัดท ารายละเอียด
แผนกลยุทธ์เพ่ิมเติมบทวิเคราะห์  และน าหารือที่ปรึกษาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
ต่อไป  จากนั้น ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2556 ได้มีประเด็นหารือร่วมกันเรื่องโครงการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและ
งบประมาณ ครั้งที่ 1/2556 โดยก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณในสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินในบริบทของสถาบันตามที่ตัวบ่งชี้ใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน  และเพียงพอ

ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย แหล่งเงินทุนที่น ามาจัดสรร
เพ่ือน ามาใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย จ าแนกเป็น 4 แหล่ง (รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ได้แก่  
1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
2) เงินรายรับประจ าปีหน่วยงานมหาวิทยาลัย 
3) เงินรายรับหน่วยวิสาหกิจ 
4) เงินรายรับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดท าและพิจารณารายจ่ายประจ าปีโดยได้มีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการจัดล าดับความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณออกเป็น 9 ล าดับ ดังนี้ 
1) จัดงบประมาณให้กับรายการสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้องจ่ายตามเงื่อนไขของงบประมาณแผ่นดินได้ก าหนดไว้ 
2) งบประมาณแผ่นดินรายการอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่จะต้องจัดสรร 
3) จัดงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการตามสัญญาผูกพันเดิมให้เพียงพอ 
4) จัดงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี 
5) งบประมาณในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
6) เงินส ารองทั่วไป 
7) งบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ตามภารกิจของหน่วยงาน 
8) งบประมาณการพัฒนาปรับปรุงงาน 
9) งบประมาณส าหรับโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ โดยมีการน าเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมา
จัดสรรในส่วนของงบประมาณที่ขาดดุล ส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่าง
เหมาะสม (รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

2.4 มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์มูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่  631/2553 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 มีนาคม 2555 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2.5  มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 

1) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง  และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(ดังเอกสารประกอบท่ี 8.1.1-1) 

การประชุมคณะกรรมการดังนี ้ 
1) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 
2) ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 
3) ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร  หลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่จะน างบประมาณ
ประจ าปีเสนอสภามหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี (สรุปงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานมหาวิทยาลัย : รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  และภาพรวมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : รายงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

3.2 เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอ โดย
พิจารณา จากยอดจัดสรรและปรับปรุง และผลการใช้จ่ายจริง 

3.3 เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบาย โดยมหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการวิจัย ดังนี้   
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางตรง เป็นการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร วงเงิน

9,274,500 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนา น าเสนอผลงาน

ทางวิชาการหรือข้อเขียนทางวิชาการหรือรายงานการวิจัยในต่างประเทศ วงเงิน 12,270,000 บาท 
(ค่าใช้จ่าย 90,000 บาท/คน/ปี)  
 

270



C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 8\indicator 8.1.doc 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการที่ก ากับดูแล/

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยรายงานทางการเงิน เช่น ยอดเงิน

คงเหลือแยกตามกองทุนและเงินลงทุน งบประมาณรายรับ-รายจ่ายรวม วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทาง
การเงินเพ่ือทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
และสภามหาวิทยาลัยไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

4.1  การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
1) ไตรมาสที่ 1  การประชุมครั้งที่  2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
2) ไตรมาสที่ 2  การประชุมครั้งที่  7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
3) ไตรมาสที่ 3  การประชุมครั้งที่  9 วันที่ 14 กันยายน 2555 
4) ไตรมาสที่ 4  การประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

4.2  การประชุมสภามหาวิทยาลัย (http:// www.sut.ac.th/ouc) 
1) ไตรมาสที่ 1  การประชุมครั้งที่  2 วันที่ 31 มีนาคม 2555 
2) ไตรมาสที่ 2  การประชุมครั้งที่  4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 
3) ไตรมาสที่ 3  การประชุมครั้งที่  5 วันที่ 29 กันยายน 2555 
4) ไตรมาสที่ 4  การประชุมครั้งที่  7 วันที่ 22 ธันวาคม 2555 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารด้านบุคคล 
พัสดุ งบประมาณ และการเงิน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเสนอต่อที่ประชุมประสานงานบริหาร 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ 

1) ไตรมาสที่ 1  การประชุมครั้งที่  1/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 
2) ไตรมาสที่ 2  การประชุมครั้งที่  4/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 
3) ไตรมาสที่ 3  การประชุมครั้งที่  7/2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
4) ไตรมาสที่ 4  การประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 22 ตุลาคม 2555 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและเสนอแนะวิธีปฏิบัติทางการเงินที่ถูกต้องเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปี พ.ศ. 2555 เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2556  
และมีการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และติดตาม
การใช้เงินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอใช้
งบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติทางการเงินที่ถูกต้อง  และส่ง
รายงานการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
ในการเข้าตรวจปีถัดไปจะด าเนินการตรวจสอบข้อแก้ไขของปีที่ผ่านมาว่าด าเนินการแก้ไขตามข้ อสังเกต
หรือไม่ โดยในปี พ.ศ. 2555 เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2556 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 8.1.6-1 และ 8.1.6-2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ส่วนการเงินและบัญชี สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เสนอเพ่ือขออนุมัติงบ
ผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลื่อมปีและขยายเวลา และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบปีละ 1 ครั้ง ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ  กรณีที่แผนงานและแผนเงินไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผนงบประมาณประจ าปี 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินจะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป และเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
มาตรการบริหารงบประมาณและการคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554  เพ่ือ
หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน หากไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามก าหนดระยะเวลาจะต้องส่งคืนงบประมาณ เพ่ือมหาวิทยาลัยน างบประมาณที่เรียกคืน
ดังกล่าวไปใช้ในโครงการที่จ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 8.1.7-1) 
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การประเมินตนเอง : 

 

ผลการด าเนินงานตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
4 คะแนน 7 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 8.1.1-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1401/2554 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (หน้า 549) 
เอกสารประกอบที่ 8.1.1-2 ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน

ภายใน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 (หน้า 551) 
เอกสารประกอบที่ 8.1.1-3 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1110/2555 เรื่อง 

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (หน้า 552)  

เอกสารประกอบที่ 8.1.6-1 บันทึกที่ ศธ 5603(1)/12 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขอแจ้ง
ก าหนดการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(หน้า 553) 

เอกสารประกอบที่ 8.1.6-2  หนังสือของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ ตผ 0044.1 
นม /325 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน้ 554) 

เอกสารประกอบที่ 8.1.7-1  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหาร
งบประมาณและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 (หน้า 556) 
 

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายบริหาร โดยส่วนการเงินและบัญชี และฝ่ายวางแผน โดยส่วนแผนงาน 
 

        ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 

องค์ประกอบที ่9 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)   

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

9 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับสาขาวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online System และ 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับส านักวิชาและหน่วยงานและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน ดังนี้  
1.1   ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่รับผิดชอบด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 2 ชุด ดังนี้  
1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมเป็น 

กรรมการ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุก 3 ปี เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใหม่ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 2/2554 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2554       

2) คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา   
  1.2 ระดับหน่วยงาน ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานประกอบด้วย       

  ส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี รวม 32 หน่วยงาน เพ่ือ
  รับนโยบายเรื่อง การประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและ 
  ได้จัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอผลการประเมิน
  ที่เป็นจุดอ่อน กรอบระยะเวลาเพ่ือการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความส าคัญที่จะต้องแก้ไข และความ
  ต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านอธิการบดี 
  เป็นประธาน ผู้บริหาร ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/
  สถาบัน และเทียบเท่า เพ่ือให้ผู้บริหารร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
  เพ่ือหน่วยงานจะได้น าผลการประเมินตนเองไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการ/
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาต่อไป   
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น มีการก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมพิจารณา 
แนะน า และให้การรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน านโยบายการพัฒนาคุณภาพและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ไปใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ จัดท าโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งน าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ 
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ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome 
เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 
11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้    

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ประกอบด้วย   
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดังนี้  

ก. โดยเริ่มตั้งแต่ระดับภาพรวมของการร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยให้ส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) โดยถือเป็นงานประจ า มหาวิทยาลัยมีแผนการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2555 ของส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ใน
เดือนกรกฎาคม 2556 และระดับสถาบัน ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น - 
จุดอ่อนของหน่วยงานตามภารกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
เสริมจุดเด่นและก าจัดจุดอ่อน และยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน   

ข. การตรวจติดตามคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัย 
- ให้หน่วยงานที่ท าการประกันคุณภาพของหน่วยงานน าเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จาก

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหาร โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
ผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/
เทคโนธานี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

- ให้หน่วยงานที่รับการประเมินภายใน น าผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและผล
จากการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด
วิธีการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป   

ค. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยมีการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
และสถาบันโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ สกอ.
ก าหนดใน CHE QA Online System พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่เป็นรูปเล่มให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa) และจากข้อเสนอแนะที่ได้จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายวิชาการได้ระบุผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการ ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้า 6 เดือน/ครั้ง ในต้นปีและกลางปีงบประมาณพร้อมทั้ง
สรุปเสนออธิการบดี 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
วิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก วางแผนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน และ
ติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  โดยจากข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการได้ระบุ
ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการ หรือหากยัง
ไม่มีการด าเนินการ ให้แจ้งปัญหา-อุปสรรคให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้า 6 เดือน/ครั้ง 
ในต้นปีและกลางปีงบประมาณพร้อมทั้งสรุปเสนออธิการบดี โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา ส านักวิชาและมหาวิทยาลัย   

     มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล ประกอบด้วย   
1)  ฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
2)  ศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
3)  ส่วนการเงินและบัญชี ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชีและระบบต้นทุน    
4)  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลวิจัย (IRD database)  

 โดยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาด
ความเชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (SUT-MIS) เพ่ือด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี

280

http://www.sut.ac.th/qa


ฝ่ายวิชาการ/ส่วนส่งเสริมวิชาการ  9.1 

C:\Users\COm\Desktop\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\indicator 9\indicator9.1.doc  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการ
ด าเนินการในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบเครือข่ายกับ สกอ. ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด ได้แก่   

      1)   ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) 
  (http://www.cheqa.mua.go.th)   

      2)   ฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (e-Studentloan) (http://www.studentloan.or.th)  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดประชุมให้ความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับผู้น านักศึกษาชมรมต่าง ๆ องค์การบริหาร และสภานักศึกษา ใน
เรื่อง “บทบาทของผู้น านักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา” 
1)  โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2555 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2)  โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 

B2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการประเมินฯ หรือเชิญมาสัมภาษณ์  
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

ร่วมกัน มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ภายใต้ระบบบริหารงาน
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยทุกหน่วยงานร่วมกันท างานในรูปเครือข่ายเพ่ือใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงการน าเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ต่อผู้บริหารในรูปของ QA forum และน าผลที่ได้น าเสนอบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ และลงมือ
ปฏิบัติจนเห็นผลจริงเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังร่วมด าเนินการเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) รวม 14 แห่ง และมี

กิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยจัดให้มกีิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx : Education criteria for Performance 
Excellence) “ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการน าร่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งได้รับรางวัล the best sharing ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โดยเชิญคณะท างาน
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ประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก และผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 
14 แห่ง เข้าร่วม 

2) การประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 17 แห่ง ในรูป
ของคณะท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้ง ดังนี้ 
(1)  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 

     (2)  ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 
3)  เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และเพ่ือให้
สถาบันสมาชิกในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งร่วมกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันสมาชิกในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและระหว่างสถาบันให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งได้
จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” 
โดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 
26-27 เมษายน 2556 

9.   มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์   
1) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

(1) Plan - การวางแผน  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดย
ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ก่อนที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งในระยะเริ่มแรกเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายนอกในอนาคต ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้ก าหนดปัจจัย เกณฑ์ และตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม  

(2) Do - การปฏิบัติ   
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  
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โดยใช้กลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่รับผิดชอบด าเนินการ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย และเป็นระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี 
ผู้บริหารของหน่วยงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาต่าง ๆ เมื่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาแล้วเสร็จ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องใช้เป็นหลักในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยได้ผนวก
รวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยอีก 5 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้ นอกจากนั้นแล้ว 
เพ่ือก่อให้เกิดการบูรณาการของการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตามตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส าหรับการรองรับการประเมินจาก 
สมศ. ต่อมา สกอ. ได้มีการปรับรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจากเดิมคะแนนเต็ม 3 
คะแนน เป็น 5 คะแนน รวม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็น
ต้นไป รวมทั้ง สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552) ผนวกกับตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 
11 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน 18 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome 
นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้  

(3) Check - การตรวจสอบผลการด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี QA forum เพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
โดยให้ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และน าเสนอผลที่ได้จากการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหาร โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนับเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร ซึ่งฝ่ายวิชาการได้รวบรวมและ
สรุปปัญหาเพ่ือน าเสนอที่ประชุม inner cabinet เพ่ือวิเคราะห์และหาวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

(4) Act - การปรับปรุงแก้ไข  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายวิชาการได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย โดยระบุผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ตามผลการประเมินตนเอง 
และจากข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจัดส่งให้ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปวาง
มาตรการแก้ไขและรายงานผลการด าเนินการ หรือหากยังไม่มีการด าเนินการ ให้แจ้งปัญหา-
อุปสรรคให้มหาวิทยาลัยทราบ และจะได้มีการติดตามความคืบหน้าจากฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการว่ามีความคืบหน้าของการด าเนินงานจากรอบแรก
หรือไม่ ซึ่งจะได้สรุปเสนอท่านอธิการบดีต่อไป โดยมีการติดตามความคืบหน้า 6 เดือน/ครั้ง ในต้น
ปีและกลางปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีการพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้านี้ทุกตัวบ่งชี้  

         จากการด าเนินการตามระบบ PDCA ดังกล่าว ท าให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จอย่างสูง ซึ่งอยู่ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากตลอดมา (ผลการ
ประเมิน สกอ. รวมกับ สมศ. ปีการศึกษา 2554 คือ 4.80) ท าให้เป็นที่สนใจของหน่วยงานภายนอกในการเข้า
ศึกษาดูงาน ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
(2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2555  
(4) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 
(6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 

2) จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดย 
สกอ. ได้เชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ จ าแนกเป็นกลุ่มสถาบันที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการประกวดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ในระดับดีมาก กลุ่ม
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง และสถาบันที่มีประสบการณ์การน าเกณฑ์
ไปใช้และสนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 82 แห่ง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 แห่ง ให้เข้าร่วมโครงการน าร่องฯ 
ดังกล่าว โดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ความเป็นเลิศ (fast track) นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่ไปร่วม observe ที่ สกอ. จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (sharing lessons learning) เป็นระยะ ๆ และสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเกณฑ์การคัดเลือก
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จะอยู่ ในโครงการฯ ต่อไป พิจารณาจากคุณภาพของโครงร่างองค์กร 
(Organization Profile : OP) ที่ส่งและการส่ง OP ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่ 2 โดยมี 7 สถาบันที ่
ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทกุข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  
 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ส่วนส่งเสริมวิชาการ                                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 :   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)    
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2555 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นในส่วนของปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) 
รวมกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จ านวน 18 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นผลลัพธ์/ผลกระทบ (output/outcome) สรุปได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้เฉพาะของ สกอ. ผลการด าเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83  
2. ตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับ สมศ. ผลการด าเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 

 
 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศกึษา 2555 
(กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 8 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 2 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 1 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 23 4.83 ดีมาก 
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การประเมนิตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
4.83 จากคะแนนเต็ม 5 

4.83 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.75  

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ส่วนส่งเสริมวิชาการ                                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี(3D)”   

 

 

องค์ประกอบที ่10 
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ตัวบ่งช้ีที่ 10.1      :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
        ปีการศึกษา 2555 (พ.ศ. 55 - เม.ย. 56) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :    กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล  

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ                   
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ  

4. ให้ความรว่มมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)    
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รายละเอียดการด าเนินงาน   : 
   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล  ดังนี้ 
1.1. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน

ด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันที่ 29 
เมษายน 2553 (ดังเอกสารประกอบที่ 10.1.1-1) มีหน้าที่ด าเนินการก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนพัฒนา ตามตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และตัวบ่งชี้ที่ 10.2 

1.2. คณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ได้
ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีมติเสนอให้มหาวิทยาลัย
ประกาศนโยบายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D)” และเสนอ
มหาวิทยาลัยให้ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 3ดี (3D) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2553 

1.3. มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เรื่องการประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ประชุมรับทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษานโยบายในการเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นั้น 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดตั้งคณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ขึ้น โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนา ตามตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และตัวบ่งชี้ที่ 10.2 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ จากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2553 มีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
สถานศึกษา 3 ดี (3D)” และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ประกาศนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
ดังนี้ 
2.1 มหาวิทยาลัยโดยส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2555 ให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมุ่งเน้นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ 
1) ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและ
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เช่น มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหาร สภานักศึกษา การจัดการ
เลือกตั้งกรรมการชมรม กรรมการหอพัก มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY) คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม 
รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพ เช่น 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การท าบุญตักบาตร 
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม แต่งกายชุดไทย ร่วมงานตามประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
เป็นต้น 

3) ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติด
และรู้จักการหลีกเลี่ยง  เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใจ
และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคลากรผู้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนรู้ ด้านประชาธิปไตย 3 โครงการ/กิจกรรม, ด้านคุณธรรม จริยธรรม 55
โครงการ/กิจกรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 10 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางที่ 10.2-1) 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดยส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 12 ครั้ง 
และหน่วยงานภายนอก 14 ครั้ง 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา  

และส านักวิชาต่าง ๆ 
5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการประชุมหัวหน้างานเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 12 ครั้ง และมีการรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ตามไตรมาสแก่มหาวิทยาลัย และได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ในด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด (Drug - Free) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) ด้านประชาธิปไตย 
(Democracy) (รายละเอียดดังตัวบ่งชี้ที่ 10.2) 

 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

บรรลุเป้าหมาย ()หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
 เอกสารประกอบที่ 10.1.1-1   ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่องแต่งตั้ง

  คณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
  ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 

            (หน้า 559)  
ตารางที่ 10.2-1        รายชื่อโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

      ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 560)       
 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 10.2      :    ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 

         ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :     ผลผลิต 

 

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 3  คะแนน 5  
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 ด้าน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ด้าน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 
 
หมายเหตุ  : โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ได้แก่ 

1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) 
2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) 
3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE) 
ทั้งนี้ การนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าว   จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านนั้น ๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา 2555 มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ที่จัดโดยฝ่าย

กิจการนักศึกษาและส านักวิชา รวม 68 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 13,905 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 
2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) จ านวน 55 โครงการ/

กิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 38,754 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.40 

3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE) จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9,530 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41  

(ดังตารางที่ 10.2-1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย ()หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีกิจกรรมสนับสนุน 
นโยบายสถานศึกษา 
3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 

5 คะแนน ครบทั้ง 3 ด้าน  

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที ่10.2-1 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 560) 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี  

 

 

 

องค์ประกอบที ่11 
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ตัวบงช้ีที่ 11.1  : มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ               

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 

 

เกณฑมาตรฐาน  : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 
 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน  

4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ 

 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งรูปแบบ
การด าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี การให้
ค าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบ
ของเทคโนธานีเป็นผู้ด าเนินงาน ได้แก่ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ซึ่งมีหน่วยงานย่อยได้แก่  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)  ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-IPMO) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่าย มทส. (iTAP) งานคลินิก
เทคโนโลยี หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติงาน (LSU) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 11.1.1-1) ซึ่งมีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   

ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 และระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนงานประจ าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วยระบบสารสนเทศ เป็น
รายเดือน รายไตรมาส (ตามที่ส่วนแผนงานก าหนด) และมีการจัดท าสรุปเป็นรายงานประจ าปีของ
เทคโนธานี   

3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการปรับแปลงฯ 
เช่น ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ขอรับค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี ผู้ขอรับค าปรึกษาเชิงลึก/
เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยการด าเนินงานทุกครั้งได้
มีกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะหรือการแนะน า ผู้
ด าเนินงานได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนธานีได้มีการ
ด าเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ  เช่น การน าผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาปรับ
แปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยวิธีการต่าง ๆ  ตามโครงการ 32 อ าเภอ 
32 ดอกเตอร์ มทส. ได้ร่วมกับคณาจารย์จากส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการน าผลงานวิจัยฯ 
ลงไปทดลองจริงในพ้ืนที่ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้น าผลการวิจัยดังกล่าวจัดท าเป็น  case study  
ซ่ึงวิธีดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ สามารถเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยชุมชนของ
คณาจารย์กับงานปรับแปลงฯ โดยการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน (เทคโนธานีเป็นผู้ส ารวจ
ความต้องการ และส่งข้อมูลให้นักวิจัยน าไปศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้วน ามาถ่ายทอดหรือให้ค าปรึกษา
แก่ชุมชน) 
       ทั้งนี้ การบริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทุกกิจกรรมจะต้อง
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ตามผังกระบวนการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การอบรมเผยแพร่ความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วม
วิจัยและพัฒนา และการให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ 
หลังจากมีการให้บริการค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการประเมินผลการให้บริการ เพ่ือ
น าไปเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ  ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ เช่น การ
เชื่อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ การวิจัยต่อยอด การเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาเชิงลึก การ
บริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผลตามการบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที่ร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถน าผลการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ 
 
 

  การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

 

 
5 คะแนน 

 

 
6 ข้อ 
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 เอกสารอ้างอิง :  เทคโนธานี (http://technopolis.sut.ac.th) 
  11.1.1-1 - ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
    - การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
    - การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี  ข้อมูล                                           ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบงช้ีที่ 11.2  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด 
    และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
อยู่ระหว่างร้อยละ  

1 - 9 
ร้อยละ 20 - 24  ร้อยละ 25 - 29  ร้อยละ 30 - 34 มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 35 

 

ผลการด าเนินงาน   :  
 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวน 117.00 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าซึ่งนับรวมอาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) จ านวน 361.00 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 (ดังตารางที่ 11.2-1 
และ 11.2-2) 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหาย() 

ไม่บรรลุเป้าหมาย() 
 

รอ้ยละ 32.41 
 

 
4 คะแนน 

 

 
> ร้อยละ 35 

 

 
 

รายการหลักฐาน :   
ตารางที่ 11.2-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555  
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 566)  

ตารางที่ 11.2-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

  (หน้า 567)  
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี                                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบงช้ีที่ 11.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา 
   เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10-19 ร้อยละ 20-29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 มากกว่าหรือเท่ากับ  

ร้อยละ 50 

ผลการด าเนินงาน :  

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวนทั้งหมด 634 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่เทคโนธานีด าเนินการ
โดยมีคณาจารย์ส านักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค าปรึกษา การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด 
369 กิจกรรม และส านักวิชาด าเนินการเอง 40 กิจกรรม รวมทั้งหมด 409 กิจกรรม นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรม/ โครงการที่จัดโดยเทคโนธานี 225 กิจกรรม  ซึ่งจ านวนกิจกรรมที่ส านักวิชาด าเนินการร่วมกับ
เทคโนธานี 409 กิจกรรม เมื่อคิดเทียบจากจ านวนอาจารย์ประจ า ซึ่งไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 336.5 คน คิดเป็นร้อยละ 121.55 (ดังตารางที่ 11.3-1) ซึ่งสามารถจ าแนกตามภารกิจได้ดังนี้ 

 

ภารกิจ 
จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

ส านักวิชาร่วมกับ
เทคโนธาน ี

ส านักวิชา 
จัดเอง 

รวม 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 85 40 125 
2. การให้ค าปรึกษาเฉพาะด้าน 246 - 246 
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด 38 - 38 

รวม 369 40 409 
หมายเหต ุ   :  การนับจ านวนโครงการทีม่ีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ  จะนับกิจกรรมย่อย 

แทนการนับโครงการ 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 121.55 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 50  

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 11.3-1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
                             (หน้า 571) 

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี  และฝ่ายวิชาการ/ ส านักวิชา   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตัวบงช้ีที่ 11.4  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ 
พัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 3.99 4.00 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : หากได้ต่่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 

ผลการด าเนินงาน   :  

ในปีการศึกษา 2555 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยจ่าแนกกิจกรรมตามภารกิจ 4 ด้าน  
คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น และโดยผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนา/ 
การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด รวมทั้งหมด    436     กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.55     จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้ 
 
 

ภารกิจ 
จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

คะแนนเฉลี่ย 
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 32 31 

(มี 1 กิจกรรม/โครงการ  

ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

4.49 

2. การให้ค่าปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเบื้องต้น 

161 160 

(มี 104 กิจกรรม/โครงการ  

ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

4.54 

3. การให้ค่าปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 

214 213 

(มี 103 กิจกรรม/โครงการ  

ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

4.96 

4. การพัฒนา/ การปรับ
แปลง/ การวิจัยต่อยอด 

 

29 10 

(โดยทั้ง 10 กิจกรรม/โครงการ
ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

5.00 

รวม 436 414 

(คิดเป็นร้อยละ 94.95) 

4.55 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนเฉลี่ย  4.55 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.00  

รายการหลักฐาน  :  

 ตารางที่ 11.4-1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   
    ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)  (หน้า 572) 
 
 
 

 
แหล่งที่มา :  ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี                                          ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตารางท่ี 7  :  สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งช้ี)   

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ) 
 

8 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

8 ข้อ) 

ครบ 8 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 16 
(ไม่น าตัวบ่งชี้นีม้า
ค านวณ) 

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  

    

 -  ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16.1 ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

 -  ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ยสะสม  3.51 2,497.36 คะแนนเฉลี่ย 

4.24 
4.24 คะแนน  

589 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 17 
(ไม่น าตัวบ่งชี้นีม้า
ค านวณ) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่
ส่ งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

5.00 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ 
= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ. 5.00 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ 
= 100%) 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งช้ี)     

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

5 ข้อ 4 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

วุฒิปริญญาเอก 

  60% 
288.50 79.92% 5 คะแนน  
361.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ระดับ รศ. ขึ้นไป 

  30% 
64.50 17.87% 2.98 คะแนน  
361.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7 ข้อ 
(จากเกณฑม์าตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
   หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
                  2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งช้ี) (ต่อ)    

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ 
สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที ่2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพจากสาเหตุ 
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  

    

 ก. ระดับปริญญาตรี  5% 13.13% 2.29 คะแนน  
 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2554 มีการปรับเกณฑ์การ
ประเมิน คิดเฉพาะนักศึกษาท่ีพ้นสภาพจากผลการ
เรียน และมีการปรับสูตรในการคิดค านวณใหม่ 

 1% 2.69% 2.85 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการ 
ศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

 60% 45.75% 2 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที ่2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา     
 ก. ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 2.50 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36 3 คะแนน  

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 3.50 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 4 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 80% 495.00 83.06% 4.15 
คะแนน 

 
600.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนเฉลี่ย 
 3.51 

2,473.80 คะแนนเฉลี่ย 
4.20 

4.20 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ ได้ รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ 

ร้อยละ 100 103.75 78.01% 5 คะแนน  

133.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ 

ร้อยละ 100 45.00 100.00% 5 คะแนน  

45.00 

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
   หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
    2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 

308



c:\users\com\desktop\sar2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว\1_ตารางที่7 (ส1)--สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้.doc  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งช้ี) (ต่อ)     

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์ ดัชนีคุณภาพ 

  5.00 

ดัชนีคุณภาพ 

5.35 
4.46 คะแนน 

 
 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 2.1-2.8) 

4.62 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ 
จาก 8 ตัวบง่ชี ้

= 75%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.  
+ มทส. (ทุกตัวบ่งชี)้ 

4.11 คะแนน 
(ระดับดี) 

(บรรล ุ11 ตัวบ่งชี ้
จาก 18 ตัวบ่งชี้ย่อย 

= 61.11%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 
4.60 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรล ุ10 ตัวบง่ชี ้
จาก 13 ตัวบ่งชี ้

= 76.92%) 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี)    

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 
 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 
 

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 

 5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 2 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)     

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
(ปีงบประมาณ) 

 650,000 บาท/คน 225,853,959 671,185.61 
บาท/คน 

5 คะแนน  
336.50 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบั
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 ร้อยละ 85 318.00 88.09% 5 คะแนน  
361.00 

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
                     หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
                 2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวจิัย (6 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)     

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

 ร้อยละ 45 116.00 32.13% 5 คะแนน  
361.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

 ร้อยละ 15 39.75 11.01% 5 คะแนน  
361.00 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 4.1-4.3) 

5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 3 

ตัวบ่งชี ้= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 
5 คะแนน 

(ระดับดีมาก) 

(บรรล ุ4 ตัวบ่งชี้ 
จาก 6 ตัวบง่ชี ้
= 66.67%) 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (4 ตัวบ่งช้ี)    

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 
 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 
 (จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 
 (จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 50% 98.33% 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18 
(ไม่น าตัวบ่งชี้นีม้า
ค านวณ) 

ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่าง ๆ 

    

 -  ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 18.1  ผลการช้ีน า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 

5 ข้อ 
 (จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

 -  ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 18.2  ผลการช้ีน า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 

5 ข้อ 
 (จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2) 

5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 2 

ตัวบ่งชี ้= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 
5 คะแนน 

(ระดับดีมาก) 
(บรรลุครบทั้ง 4 

ตัวบ่งชี ้= 100%) 

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
   หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (3 ตัวบ่งช้ี)  

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 
 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบ 1 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 
5 คะแนน 

(ระดับดีมาก) 
(บรรลุครบทั้ง 3 

ตัวบ่งชี ้= 100%) 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งช้ี)     

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที ่7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ               
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

คะแนนเฉลี่ย 

  3.60 

คะแนนเฉลีย่ 3.87 4 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ   
สภามหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย 

 4.25 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 4.51 คะแนน  

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
   หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งช้ี) (ต่อ)    

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนนเฉลี่ย 

 4.25 

คะแนนเฉลีย่ 4.46 4.46 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 7.1-7.4) 

5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 4 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 
+ มทส. (ทุกตัวบ่งชี)้ 

4.71 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 7 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 4.83 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบทั้ง 6 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งช้ี)    

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ) 

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

7 ข้อ) 

6 ข้อ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 8 

 4 คะแนน 
(ระดับดี) 

(ไม่บรรลุ 1 
ตัวบ่งชี ้= 0%) 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งช้ี)   

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 
 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

9 ข้อ) 

ครบ 9 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ไม่น าตัวบ่งชี้นีม้าค านวณ) 

คะแนนเฉลี่ย 
  4.75 

คะแนนเฉลีย่ 4.83 4.83 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9 

 5 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุครบ 1 
ตัวบ่งชี ้= 100%) 

องค์ประกอบท่ี 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)”  

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
(ไม่น าตัวบ่งชี้นี้มาค านวณ) 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
(ไม่น าตัวบ่งชี้นี้มาค านวณ) 

ครบทั้ง 3 ด้าน มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี

ครบทั้ง 3 ด้าน 

5 คะแนน  

องค์ประกอบท่ี 10 เร่ิมเก็บข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบท่ี 10 
 5 คะแนน 

(ระดับดีมาก) ไม่น ามาค านวณ 

หมายเหตุ : 1.  *   หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
   หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการด าเนินงาน* คะแนน 

การประเมิน
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ) 

ต้ังต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งช้ี)   

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วม 
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

 35% 32.41% 4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า 

 50% 121.55% 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

คะแนนเฉลีย่  
4.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.55 5 คะแนน  

องค์ประกอบท่ี 11 เร่ิมเก็บข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 11 

 
ตัวบ่งชี้ มทส. 4.75 คะแนน 

(ระดับดีมาก) 

(บรรล ุ3 ตัวบง่ชี้ 
จาก 4 ตัวบง่ชี ้
= 75.00%) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

 ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

4.83 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 20 ตัวบ่งชี้ 
จาก 23 ตัวบ่งชี้ 
= 86.96 %) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
 (14 ตัวบ่งชี้) 

4.77 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 11 ตัวบ่งชี้ 
จาก 14 ตัวบ่งชี้ 
= 78.57 %) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ. 
+ มทส. (ทุกตัวบ่งชี)้ 

4.57 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 36 ตัวบ่งชี้ 
จาก 47 ตัวบ่งชี้ย่อย 

= 76.60%) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ. 
(37 ตัวบ่งชี้) 

4.80 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 

(บรรลุ 31 ตัวบ่งชี้ 
จาก 37 ตัวบ่งชี้ 
= 83.78%) 

หมายเหตุ : 1.  *    หมายถึง  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
    หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 2.   หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  
3.  ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 8  :  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ.+
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+    
สมศ. 

สกอ.+
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
 สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+ 
   สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+ 
  สมศ. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ (1 สกอ.) 
(ไม่รวม สมศ. ตบช. 16-17) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

2. การผลิตบัณฑิต               
(8 สกอ.+3 มทส.+5 สมศ.) 

4.33 
(ดี) 

4.75 
(ดีมาก) 

3.81 
(ดี) 

4.64 
(ดีมาก) 

4.11 
(ดี) 

4.60 
(ดีมาก) 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
(2 สกอ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

4. การวิจัย (3 สกอ.+3 สมศ.) 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(2 สกอ. + 2 สมศ. ไม่รวม สมศ. 
ตบช. 18) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (1 สกอ.+ 2 สมศ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

7. การบริหารและการจัดการ         
(4 สกอ.+2 สมศ.+1 มทส.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

4.49 
(ด)ี 

4.71 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

8. การเงินและงบประมาณ        
(1 สกอ.) 

- 
 

4.00 
(ดี) 

- 
 

4.00 
(ดี) 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (1 สกอ.+ ไม่รวม 
สมศ. ตบช. 15) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

11. การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (4 มทส.) 

4.00 
(ดี) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 4.75 
(ดีมาก) 

- 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้  
       (23 สกอ.+ 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
 (ดีมาก) 

4.34 
  (ดี) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
ต  ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 9  :  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
(1 สกอ.+4 สมศ.+ 3 มทส.) 

- - 3.75 
(ดี) 

4.67 
(ดีมาก) 

3.75 
(ดี) 

4.67 
(ดีมาก) 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา (20 สกอ.+ 7 สมศ. + 
5 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.88 
(ดีมาก) 

4.88 
(ดีมาก) 

4.74 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.79 
(ดีมาก) 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
 ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  (7 สกอ.+2 สมศ.) 

- 4.86 
(ดีมาก) 

4.49 
(ดี) 

4.77 
(ดีมาก) 

ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 
(13 สกอ.+ 5 สมศ. + 5 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง 
 และพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
 และสังคมแห่งการเรียนรู้             

(2 สกอ. +3 สมศ.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้  
      (23 สกอ.+ 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.40 

(ดี) 

4.50 

(ดี) 

4.89 

(ดีมาก) 

4.89 

(ดีมาก) 

4.34 

(ดี) 

4.79 

(ดีมาก) 

4.57 

(ดีมาก) 

4.80 

(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 10  :  สรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1. ด้านนักศึกษาและ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(7 สกอ.+ 6 สมศ. + 6 มทส.) 

4.00 
(ดี) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

 4.22 
(ดี) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.45 
   (ดี) 

4.87 
(ดีมาก) 

2. ด้านกระบวนการภายใน
(10 สกอ.+ 4 สมศ. + 2 มทส.) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.59 
(ดี) 

4.75 
(ดมีาก) 

4.81 
(ดีมาก) 

4.86 
(ดีมาก) 

3. ด้านการเงิน  
    (2 สกอ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

- 4.50 
(ดี) 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม  

    (4 สกอ.+ 4 สมศ.) 

3.99 
(ดี) 

3.99 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.87 
(ดีมาก) 

4.87 
(ดีมาก) 

4.68 
 (ดีมาก) 

4.68 
(ดมีาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้  

(23 สกอ.+ 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.34 
(ดี) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดมีาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 11   :  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี๋ยรวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

(13 สกอ.+3 สมศ.+1มทส.) 

4.33 
(ดี) 

4.80              
(ดีมาก) 

4.36              
(ดี) 

4.48              
(ดี) 

4.61              
(ดีมาก) 

4.65              
(ดีมาก) 

(1) ด้านกายภาพ           
(1 สกอ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

- - 5.00 
(ดมีาก) 

(2) ด้านวิชาการ 
(5 สกอ. + 1 สมศ.) 

3.99 
(ดี) 

4.67             
(ดีมาก) 

4.46 
(ดี) 

4.41 
(ดี) 

(3) ด้านการเงิน 
(1 สกอ.) 

- 4.00              
(ดี) 

- 4.00 
(ดี) 

(4) ด้านการบริหารจัดการ  
(6 สกอ.+ 2 สมศ. + 1 มทส.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

4.32             
(ดี) 

4.49             
(ดี) 

4.77              
(ดีมาก) 

4.87              
(ดีมาก) 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

(10 สกอ.+ 11 สมศ.+7 มทส.) 

4.50              
(ด)ี 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

4.34 
(ดี) 

4.86             
(ดีมาก) 

4.55 
 (ดีมาก) 

4.92              
(ดีมาก) 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
(4 สกอ.+ 4 สมศ. + 
3 มทส.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

3.75 
(ดี) 

4.67              
(ดีมาก) 

4.04 
(ดี) 

  4.79            
(ดีมาก) 

(2) ด้านการวิจัย 
(3 สกอ.+ 3 สมศ) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

  5.00         
(ดีมาก) 

  5.00          
(ดีมาก) 

(3) ด้านบริการวิชาการ 
(2 สกอ.+ 2 สมศ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

5.00                   
(ดีมาก) 

(4) ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม       
(1 สกอ.+ 2 สมศ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

5.00                  
(ดีมาก) 

(5) ด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  (4 มทส.) 

มทส. 
4.00 
(ดี) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
4.75 

(ดีมาก) 
คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้  
(23 สกอ.+14 สมศ.+8 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.34 
  (ดี) 

   4.79 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต  ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2555 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา 2553-2554 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่16 ผลการพัฒนา 
ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน   

      

 - ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
16.1 ผลการ
บริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

 - ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
16.2 ผลการ
พัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

3.81  
คะแนน 

4.04  
คะแนน 

4.24 
คะแนน 

3.81 4.04 4.24 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  
(ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16-17) ตัวบ่งชี้ สกอ. (1.1) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

79.45% 78.07% 79.92% 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รศ. ขึ้นไป 
17.33% 

รศ. ขึ้นไป 
17.19% 

รศ. ขึ้นไป 
17.87% 

2.89 2.87 2.98 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ครบทุกข้อ 
      (7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 5 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

6 ข้อ ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

4 5 5 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

6 ข้อ 6 ข้อ ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 2.7  ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผล 

 การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 2.8  ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละการพ้น
สถานภาพจากสาเหตุ
ผลการเรียนของ
นักศึกษาต่อรุ่น  

  
 

    

 ก. ระดับปริญญาตรี  12.70% 12.73% 13.13% 2.43 2.42 2.29 
 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

หมายเหต ุ: ปีการศึกษา 

2554 มีการปรับเกณฑ์การ

ประเมิน คิดเฉพาะนักศึกษาที่

พ้นสภาพจากผลการเรียน 

และมีการปรับสูตรในการคิด

ค านวณใหม่ 

2.74% 3.43% 2.69% 2.81 2.26 2.85 

ตัวบ่งชี้ 2.10 ร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการ 
ศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลักสูตรต่อรุ่น  

43.02% 32.05% 45.75% 2 1 2 

ตัวบ่งชี้ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อ
ปีของนักศึกษา  

      

 ก. ระดับปริญญาตรี  คะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.26 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.34 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.36 

3 3 3 

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  คะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.58 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.60 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.60 

4 4 4 

หมายเหตุ    หมายถึง ตัวบง่ชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบง่ชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

87.67% 87.62% 83.06% 4.38 4.38 4.15 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2  คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

คะแนนเฉลี่ย 
3.82 

คะแนนเฉลี่ย 
4.02 

คะแนนเฉลี่ย 
4.20 

3.82 4.02 4.20 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  

57.76% 105.12% 78.01% 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

76.92% 90.20% 100.00% 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนา  
                        คณาจารย์ 

ดัชนีคุณภาพ 
5.34 

ดัชนีคุณภาพ
5.13 

ดัชนีคุณภาพ 
5.35 

4.45 4.43 4.46 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  

ตัวบ่งชี้ สกอ.  4.49 
(ดี) 

4.61 
(ดีมาก) 

4.62  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+มทส. 
(ทุกตัวบ่งชี้) 

4.04 
(ดี) 

4.02 
(ดี) 

4.11  
(ดี) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
4.50 
(ดี) 

4.59 
(ดีมาก) 

4.60  
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี ้สกอ.  

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

1,061,362.24 
บาท/คน 

942,082.81
บาท/คน 

671,185.61 
บาท/คน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

81.51% 94.30% 88.09% 4.81 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคท์ี่
น าไปใช้ประโยชน์ 

32.52% 34.07% 32.13% 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

12.25% 11.04% 11.01% 5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 4  

ตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 4.97  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ครบทุกข้อ 
      (5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8  ผลการน าความรู้ 
                         และประสบการณ์ 
                       จากการให้บริการ 
                       วิชาการมาใช้ใน 
                       การพัฒนาการ 
                       เรียนการสอนหรือ 
                       การวิจัย 

64.90% 53.24% 98.33% 5 5 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9  ผลการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ครบทุกข้อ 
      (5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้น า
ป้องกัน หรือแก้ 

      ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

      

 - ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
18.1 ผลการชี้น า
ป้องกัน หรือแก้ 

     ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 

ครบทุกข้อ 
      (5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

- ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
18.2 ผลการชี้น า
ป้องกัน หรือแก้ 

     ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 

ครบทุกข้อ 
     (5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 5  

(ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนา
สุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 6  

ตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภา

มหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 4 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

4 5 5 

ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 7.5 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแบบ  
“รวมบริการ 
ประสานภารกิจ”  

คะแนนเฉลี่ย 
3.64 

คะแนนเฉลี่ย 
3.69 

คะแนนเฉลี่ย 
3.87 

4 4 4 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของสภา
มหาวิทยาลัย 

คะแนน
เฉลี่ย4.46 

คะแนน
เฉลี่ย 4.49 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

4.46 4.49 4.51 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13   การปฏิบัติตาม 
                          บทบาทหน้าที ่
                          ของผู้บริหาร 
                          สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย4.38 

คะแนนเฉลี่ย 
4.45 

คะแนนเฉลี่ย 
4.46 

4.38 4.45 4.46 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 7  

ตัวบ่งชี้ สกอ.  4.75  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+มทส. 
(ทุกตัวบ่งชี้) 

4.55 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 4.64 
(ดีมาก) 

4.82 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5 4 4 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00  

(ดีมาก) 
4.00  
(ดี) 

4.00  
(ดี) 

หมายเหตุ    หมายถึง ตัวบง่ชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบง่ชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15   ผลประเมิน 
                         การประกัน 
                         คุณภาพภายใน  
                         รับรองโดยต้น 
                         สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
4.78 

คะแนนเฉลี่ย 
4.86  

คะแนนเฉลี่ย 
4.83 

4.78 4.86 4.83 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9  
(ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15) ตัวบ่งชี้ สกอ.  

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
ตัวบ่งชี้ 10.1 การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) มีความรู้เจตคติ 
ที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม 

มีกิจกรรม 3 ดี 

ครบทั้ง 3 ด้าน 
มีกิจกรรม 3 ดี 

ครบทั้ง 3 ด้าน 

มีกิจกรรม 3 ดี 

ครบทั้ง 3 ด้าน 
5 5 5 

องค์ประกอบที่ 10 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ สกอ.  
5.00  

(ดีมาก) 
5.00  

(ดีมาก) 
5.00  

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (มทส.) 
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกใน

การปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีตาม
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย      

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลงถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทีเ่หมาะสมต่ออาจารย์
ประจ า  

31.06% 32.00% 32.41% 4 4 4 

หมายเหตุ    หมายถึง ตัวบง่ชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบง่ชี้ สกอ. และ สมศ. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรม

หรือโครงการการ 
ปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า  

72.61% 82.93% 121.55% 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด  
และพัฒนาเทคโนโลยี 
 

คะแนนเฉลี่ย 
4.40 

คะแนนเฉลี่ย 
4.44 

คะแนนเฉลี่ย 
4.55 

5 5 5 

องค์ประกอบที่ 11 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 11 ตัวบ่งชี้ มทส.  
4.75 

(ดีมาก) 
4.75 

(ดีมาก) 
4.75 

(ดีมาก) 

เฉลี่ยคะแนน 
ทุกองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(23 ตัวบ่งช้ี) 

4.78 
(ดีมาก) 

4.82 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
(14 ตัวบ่งช้ี) 

4.74 
(ดีมาก) 

4.77 
(ดีมาก) 

4.77  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+มทส. 
(ทุกตัวบ่งชี้) 

4.54 
(ดีมาก) 

4.54 
(ดีมาก) 

4.57  
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
(37 ตัวบ่งช้ี) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

4.80  
(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ :  1.   หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ.  
 2.  ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 3 
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 
          จากรายละเอียดของผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ทัง้นี้ ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี้ได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนน เป็นต้นไป ถือว่า เป็นจุดเด่น 
แต่ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี้ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน ถือว่า เป็นจุดอ่อน โดยได้ท าการ
จัดล าดับความส าคัญของแนวทางเสริมและแนวทางแก้ไขตามหลักการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 
 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
ภูมิปัญญา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม 
(threat) เพ่ือน าสถาบันไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  

3. บุคลากรทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปณิธานและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดโครงสร้าง 
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ งทางด้านภูมิปัญญา 
บุคลิกภาพ และคุณธรรม เน้นวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่วนการจัดการศึกษาในวิชาชีพเป็นลักษณะ
ผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการเรียนในห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษา (cooperative education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ 
ในลักษณะพหุวิทยาการ (multidisciplinary) ในการจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน 

แนวทางเสริม  
1. ควรมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรับรู้ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 
เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผลผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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จุดอ่อน   
 ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 

แนวทางแก้ไข   
 ไม่มี 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ในเรื่องหลักสูตร 

จุดเด่น 
1.1 ทุกหลักสูตรเน้นการน าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติได้จริง

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ “รู้ลึก รู้รอบ และปฏิบัติได้จริง” โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือและเผชิญสถานการณ์จริงมากที่สุด เพ่ือให้เกิดทักษะที่
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเป็นไปตามคุณสมบัติบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มุ่งเน้นการ
เพ่ิมศักยภาพในตลาดแรงงานระดับสากล เพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นของ
ประชาคมอาเซียน  

1.2 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

แนวทางเสริม 
1.1 ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาเสริมเข้ากับระบบและมาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้คงคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น 
เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากล หรือประชาคมอาเซียน  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
    ปีการศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 100 หลักสูตร 

1.1 มี 86 หลักสูตร ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) 

1.2 มี 14 หลักสูตร ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ได้แก่ 
1)  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่  

(1) สาขาวิชาชีวเคมี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
(2) สาขาวิชาเคมี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  
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2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ 
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ปริญญาโท) 

3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่  
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

ซึ่งทั้ง 14 หลักสูตร ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
แล้วเสร็จ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ด้วยแล้ว  

2. ในเรื่องคณาจารย์ 
จุดเด่น 

2.1 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง คิดเป็น ร้อยละ 79.92 โดยเฉพาะในส านักวิชา  
1) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 96.13)  
2) เทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 97.56)   

2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ โดยทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเกิน 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

แนวทางเสริม 
2.1 มหาวิทยาลัยควรสร้างมาตรการเร่งรัดให้คณาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทได้ศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอกโดยเร็ว โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น 
แผนพฒันาตนเองเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์  

จุดอ่อน  
2.1  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมตี าแหน่งทางวิชาการในภาพรวม (ศ.+รศ.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

   (ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีระดับ รศ. ขึ้นไป ร้อยละ 17.87 เป้าหมายที่ตั้งไว้ ≥ร้อยละ 30) 
   โดยเฉพาะส านักวิชา 

1) เทคโนโลยีสังคม (ร้อยละ 15.56) 
2) เทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 24.39) 
3) วิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.63) 
4) แพทยศาสตร์ (ร้อยละ 3.23)  
5) พยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 0) 

แนวทางแก้ไข   
2.1  มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 

IDP) ในเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพอาจารย์ และวางแผนส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์
แบบมีส่วนร่วมระหว่างสาขาวิชาและส านักวิชา และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม   

2.2 สรรหาอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพสูง เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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3. ในเรื่องนักศึกษา 
จุดเด่น 

3.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษามีอัตราได้งานท า (รวมถึงกิจการส่วนตัวและประกอบ
อาชีพอิสระ) ไม่รวมศึกษาต่ออยู่ในระดับสูงคือ ร้อยละ 83.06 (ศึกษาต่อ ร้อยละ 10.27) 

3.2 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาอยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 85.83 
แนวทางเสริม 

3.1 แสวงหาความร่วมมือเพ่ิมขึ้นทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้สูงขึ้น  และสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานระดับสากล และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3.2 มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเป็นภาพลักษณ์ในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอก ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทาง 
website ทางรายการวิทยุและโทรทัศน์และเข้าถึงทุกส่วนของสังคมให้มากขึ้น เพ่ือเป็น
การเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักเรียน/
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

จุดอ่อน  
3.1 ในภาพรวมนักศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่นอยู่

 ในระดับค่อนข้างต่ า คือ ร้อยละ 45.75 โดยเฉพาะ 
1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด) 
3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

   และเทคโนโลยีอาหาร 
4) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเซรามิก 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน 
และเทคโนโลยีธรณี 

3.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คือ 
 เฉลี่ย 2.36 

แนวทางแก้ไข   
3.1 ควรพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้น

 สถานภาพนักศึกษา และกลุ่มที่มีคะแนนเสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน
 ก าหนดเวลา เพ่ือติดตามผลและแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 และควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวในเชิงลึกและกว้างมากข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดเด่น 

1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน 
1) ทางด้านวิชาการ ได้แก่ ส านักวิชา 
2) ทางด้านกิจกรรม ได้แก่ ส่วนกิจการนักศึกษา 
3) ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา ได้แก่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษาและขององค์การนักศึกษา 

ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการก าหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา
ใน 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
กีฬา และด้านนักศึกษาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการจัดบริการให้นักศึกษา 

3. มีการก าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาทั้งใน
ส่วนของวิชาการและสังคมเพ่ือเตรียมต่อการท างาน 

แนวทางเสริม  
1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตร (extra curriculum) เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพ่ิมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิตและทักษะ
สังคม เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องประชาคมอาเซียน  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศ
เพ่ือนบ้านให้กว้างขวางมากขึ้น  

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับการวิจัย  โดยเป็นการจัดสรร
งบประมาณ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ output/outcome (Result Based Management : RBM) 

2. คณาจารย์ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ระดับท่ีสูง นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้แล้ว ภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ถือ
เป็นจุดเด่น ได้แก่ 
1) การมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
2) การสนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
3) การจัดให้มีค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  
นอกจากนี้ การได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท าให้สามารถก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการวิจัยได้ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผลิตงานวิจัยออกมาจ านวนมากอย่าง
ก้าวกระโดด 
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แนวทางเสริม  
1. มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน าอย่างเป็นรูปธรรมโดย

คณาจารย์ได้มีกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการกับนักวิจัยที่มีความสามารถสูง 
เชิญผู้ทรงความรู้และมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  ในลักษณะ visiting 
professor มาปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมศึกษาและวิจัยกับ
คณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และฐานการวิจัยและทรัพยากรบุคคล
ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  

2. มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาควรด าเนินการในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
หรืออุปสรรค เพ่ือติดตามงานวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งกระตุ้นให้ผลิต
ผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะ
เรื่องท่ีจ าเป็นเร่งด่วนที่เป็นลักษณะ research cluster  

3. หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ
ได้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า โดยเฉพาะการวิจัยสถาบัน และเพ่ือรองรับความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ (career path) 

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือแผนการบริการวิชาการสู่สังคมที่ชัดเจน ในลักษณะโครงการ 

“ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย”(University Social Responsibility : 
USR) ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ในส่วนการบริการวิชาการไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ าที่คณาจารย์ต้องปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา และมีมาตรฐาน
ภาระงานอาจารย์/นักวิจัยใหม่ โดยมีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได้ เพ่ือลดภาระ
งานสอนลง ถ้าอาจารย์มีภาระงานวิจัยมาก  

3. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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แนวทางเสริม  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จาก

การจัดการเรียนการสอนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมผ่านทางการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และสนับสนุนให้มีโครงการที่มีความร่วมมือกับเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายจาก “หิ้งสู่ห้าง” เช่น โครงการการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช ซึ่งสามารถ
น าไปต่อยอดทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้  รวมทั้งสามารถใช้เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยแก่ประชาชนให้กว้างขวางขึ้นและหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เข้าถึงทุก
ภาคส่วนของสังคม ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ประชาชนเข้าใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้สูงขึ้นอีก  

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข -  ไม่มี 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม  

แนวทางเสริม  
1. มหาวิทยาลัยมีห้องไทยศึกษานิทัศน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง

วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีไทยโบราณ ซ่ึงแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทยโบราณไว้มากมายหลายหลากนับ
พันชิ้น สามารถใช้ศึกษาหาความรู้ ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นต่อยอดความรู้ในอดีต 
ซึ่งควรมีการเผยแพร่ให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เช่น ในระดับ ASEAN เป็นต้น 

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
จุดเด่น 

1. สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประจ าศูนย์และ
สถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการความรู้ภายในองค์กรภายใต ้5 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
การระบุความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการและจัดเก็บความรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ และการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ และมีการน าความรู้จากภายนอก
เข้ามา และมุ่งเน้นการน าความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวบรวมให้อยู่ในแหล่ ง
เดียวกันเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและเผยแพร่ทาง website  

3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และมหาวิทยาลัยมีการ
น าผลการประเมินและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมกับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มี ส าหรับใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

แนวทางเสริม  
1. มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวางแผนควรด าเนินการให้ความรู้ในเรื่อง KM ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น ในเรื่องการระบุความรู้ หรือการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด หรือการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ หรือเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 

 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารแบบ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและนอก
สถาบัน 

2. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ 
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
2) สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
3) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการร่วมพิจารณาการท างานตามแผนและตัดสินใจการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางเสริม  
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะกลาง

และระยะยาว ซึ่งระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การจัดสรรงบประมาณสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2. ควรจัดอบรมในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจัดท างบประมาณ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณและการ
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้หน่วยงานตระหนักและน าผลไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานของตนเองได้ 

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องการประกันคุณภาพ

ภายใน การให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม และ
การใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านกลไกของการประกันคุณภาพ และถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงานปกติท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานทุกหน่วยงานได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน   

แนวทางเสริม 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ

 และเป็นปัจจุบัน ทันต่อความต้องการใช้งานและตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. เร่งด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถใช้งาน

 ร่วมกันได้ในทุกระดับให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2557 
3. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในระดับดีมากอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

 สกอ. และ สมศ. จึงควรน าระบบคุณภาพมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและ
 พัฒนาการบริหารด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่กระบวนการบริหารคุณภาพ
 แบบบูรณาการภายใต้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education 
 Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษาที่เป็น
รูปธรรมและวางแผนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผน โดย
มีการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาตามตัวบ่งชี้ ที่ 10.1 และ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 โดยมีส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

จุดอ่อน -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ไว้ในภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4. 55 จาก
คะแนนเต็ม 5 

แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาการท าโครงการ/กิจกรรมการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ให้มีทิศทางสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรม”ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย                                                               

จุดอ่อน  -  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข  -  ไม่มี 
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าง) 
ภาคผนวก 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556)  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  
 

 

 

 

 
 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                        ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 

 

อัตลักษณ์ (Identity) คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม           
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ฝ่ายบริหาร (สสน. สมศ. 16.1.3-1)    

อัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยั คือ "บณัฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้มภีมูริู้ ภมูธิรรม ภมูปิญัญา"  

จ านวน

ผู้ตอบ 

(คน)

ค่าเฉลีย่ 

(Mean)
ค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (SD.)

ระดับความ

พึงพอใจ

1. การก าหนดคุณลักษณะ "บณัฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้มภีมูริู้

ภมูธิรรม ภมูปิญัญา"  ใหเ้ปน็อตัลักษณ์ ของนักศึกษาเปน็ส่ิงที่มคุีณค่าต่อสังคม 506 4.12 0.72 มาก

2. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิติัการในการสร้างอตัลักษณ์  ความ

เปน็นักศึกษาใหเ้ปน็ "บณัฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้มภีมูริู้ 

ภมูธิรรม ภมูปิญัญา"
497 3.99 0.71 มาก

3. มกีารประชาสัมพันธ์ อตัลักษณ์ใหแ้กบ่คุลากรทราบ 503 3.63 0.89 มาก

4. ระบบสารสนเทศ เช่น E-learning เปน็ต้น มส่ีวนช่วยในการเสริมสร้างอตัลักษณ์ 483 3.78 0.77 มาก

5. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอตัลักษณ์และเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 498 3.63 0.84 มาก

6. มหาวิทยาลัยได้มกีจิกรรมเสริมสร้างบณัฑิตตามอตัลักษณ์ 484 3.67 0.79 มาก

7. มหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ส่งเสริมและเปดิโอกาสให้

คณาจารย์และบคุลากรมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการเกีย่วกบัการสร้างอตัลักษณ์

ของนักศึกษา
479 3.61 0.85 มาก

8. มหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงานที่เกีย่วข้องใหก้ารสนับสนุนทรัพยากรในการ

ด าเนินงานสร้างอตัลักษณ์นักศึกษาเพื่อใหบ้รรลุตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 473 3.66 0.84 มาก

9. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงานที่เกีย่วข้องได้ส่งเสริม ให้

เกดิการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ "บณัฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้มภีมูริู้ 

ภมูธิรรม ภมูปิญัญา"
484 3.79 0.77 มาก

10. การด าเนินงานสร้างอตัลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกอ่ใหเ้กดิประโยชน์และ /

หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 493 3.91 0.75 มาก

11. มหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง มกีารก ากบั ติดตาม ประเมนิผล

การด าเนินงานและมกีารปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรมเพื่อสร้างอตั

ลักษณ์ของนักศึกษา
469 3.70 0.81 มาก

12. นักศึกษามคุีณลักษณะที่สะท้อนถึงอตัลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 479 3.59 0.83 มาก

13. บคุลากรมคีวามพึงพอใจในบณัฑิตของมหาวิทยาลยัตามอัตลกัษณ ์ในดา้นตา่งๆ

 ระดบัใด 489 3.77 0.71 มาก

 - ด้านภูมิรู ้ คือ ผู้มีความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล  การ

วเิคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ

สามารถน าประสบการณ์มาใช้แก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้องตามสภาพส่ิงแวดล้อมได้
479 3.81 0.74 มาก

ตาราง สมศ. ที ่16.1.3-1  ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของบคุลากร เก่ียวกับการด าเนินการของมหาวิทยาลยั ในการสร้างเสริมอัตลกัษณ์

                               ของมหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 2555  จ าแนกตามรายขอ้ค าถาม

ประเด็นความพึงพอใจ
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ฝ่ายบริหาร (สสน. สมศ. 16.1.3-1)    

จ านวน

ผู้ตอบ 

(คน)

ค่าเฉลีย่ 

(Mean)
ค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (SD.)

ระดับความ

พึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

 - ด้านภูมิธรรม คือ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนเองและ

ส่วนรวมความสามารถในการปรับวถิีชีวติในความขัดแยง้ทางค่านิยม และเป็นกัลยาณมิตร

ทีดี่  สามารถปรับวถิีชีวติในความขัดแยง้ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน

ตามศีลธรรม  ทัง้ในส่วนตัว และสังคม

486 3.74 0.82 มาก

 -  ด้านภูมิปัญญา คือ พืน้ฐานความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และใช้

ความรู้ความเข้าใจจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ มาวเิคราะห์และ

แก้ปัญหาเมือ่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ
484 3.75 0.77 มาก

14. การยอมรับหรือได้รับการยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติด้านภูมิรู้ ภูมิธรรม

และภูมิปัญญาของนักศึกษา 471 3.71 0.78 มาก

15. ในภาพรวม ทา่นมคีวามพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินการในการสร้างเสริม

อัตลกัษณ์ 496 3.74 0.77 มาก

513 3.74 0.63 มาก

แหล่งที่มา :  ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรรณและนิติการ ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ภาพรวม

หมายเหต ุ :  คะแนนเฉลีย่ 1 - 1.50 = น้อยทีส่ดุ ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = มากทีส่ดุ
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การจ าแนกรายข้อค าถาม 

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16.2) 
(บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา) 

 

1. ภูมิรู้ 
1.1. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
1.3. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ 
1.4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา/หลักสูตรที่เรียน 
1.5. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
1.6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.7. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 
1.8. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ภูมิธรรม 

2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
2.2 มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 
2.3 มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
2.5 ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์ วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
2.6 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้ 
2.7 ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 
2.8 สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้ 
2.9 ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  
2.10 มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 
2.11 สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.12 สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้ 
2.13 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
2.14 ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ 
2.15 รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่

ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 16.2-1 
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3. ภูมิปัญญา 
3.1. สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
3.2. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.3. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 
3.4. มีวิสัยทัศน์เก่ียวกับองค์กรและงานที่ท า 
3.5. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 
3.6. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
3.7. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร 
3.8. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
3.9. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 
3.10. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.11. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง   
3.12. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 

 

343



G:\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 1\01-ONESQA-table-16.2-1.doc 

ตาราง สมศ. ที่ 16.2-1  :   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
      (บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา) จ าแนกตามส านักวิชา  

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

จ านวนบัณฑิตที่นายจ้าง/
อาจารย์ท่ีปรึกษาตอบแบบ
ประเมิน (คน) 

8 3 6 17 82 6 2 90 44 9 2 55 320 31 2 353 74 74 528 49 12 589 

บัณฑิตทั้งหมด* (คน) 11 7 9 27 197 10 4 211 105 20 6 131 793 85 5 883 156 156 1,262 122 24 1,408 
คิดเป็นร้อยละ 72.72 42.85 66.66 62.96 41.62 60.00 50.00 42.65 41.90 45.00 33.33 41.98 40.35 36.47 40.00 39.97 47.44 47.44 41.83 40.16 50.00 41.83 
1. ภูมิรู้ 4.19 4.46 4.25 4.26 3.90 4.29 4.56 3.94 4.26 4.35 4.31 4.27 4.23 4.21 4.23 4.23 4.18 4.18 4.18 4.26 4.29 4.19 

1.1 มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  
สามารถสรุปและตีความ
สิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.85 4.17 4.50 3.89 4.20 4.56 4.50 4.27 4.17 4.10 4.43 4.16 4.11 4.11 4.11 4.20 4.29 4.12 

1.2 รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่
จ าเป็น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  

4.00 4.33 4.00 4.06 3.77 4.17 4.50 3.81 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.19 4.57 4.26 4.12 4.12 4.17 4.27 4.35 4.19 

1.3 สามารถจัดการข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ 

4.38 4.33 4.50 4.41 3.63 4.17 4.50 3.69 4.41 4.56 4.50 4.44 4.25 4.13 4.14 4.24 4.01 4.01 4.14 4.22 4.35 4.15 

หมายเหตุ :  * หมายถึง ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

สผ. (สมศ. 16.2-1) 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1.4 มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  
สามารถสรุปและตีความ
สิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.78 4.17 4.50 3.82 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.42 4.43 4.28 4.31 4.31 4.21 4.43 4.47 4.23 

1.5 รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่
จ าเป็น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  

4.38 4.67 4.50 4.47 4.11 4.33 4.50 4.13 4.41 4.56 4.50 4.44 4.21 4.10 4.29 4.20 4.41 4.41 4.24 4.24 4.41 4.25 

1.6 สามารถจัดการข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.22 4.83 5.00 4.28 4.00 4.00 4.00 4.00 4.31 4.19 4.00 4.29 4.01 4.01 4.23 4.27 4.29 4.23 

1.7 มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เรียน 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.73 4.17 4.50 3.78 4.20 4.00 4.00 4.16 4.08 4.10 4.00 4.08 3.89 3.89 4.01 4.10 4.06 4.02 

1.8 มีความรู้ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.12 4.33 4.50 4.14 4.00 4.00 4.00 4.00 4.33 4.45 4.00 4.33 4.50 4.50 4.29 4.35 4.06 4.29 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2. ภูมิธรรม 4.34 4.62 4.38 4.40 4.28 4.61 4.63 4.31 4.28 4.48 4.23 4.31 4.31 4.30 4.31 4.31 4.28 4.28 4.30 4.39 4.36 4.31 

2.1 มีความซื่อสตัย ์สุจริต 
ประพฤติตนอยู่ในหลัก
ศีลธรรม และเป็น
พลเมืองที่ด ี

4.38 5.00 4.50 4.53 4.20 4.83 5.00 4.26 4.70 5.00 5.00 4.76 4.39 4.23 4.29 4.37 4.50 4.50 4.40 4.49 4.53 4.41 

2.2 มีวินัย เคารพกฎ/
ระเบียบ กติกา สังคม
และการท างาน 

4.00 4.67 4.17 4.18 4.20 4.83 5.00 4.26 4.30 4.56 4.50 4.35 4.25 4.23 4.43 4.25 4.58 4.58 4.29 4.39 4.41 4.30 

2.3 มีความเสียสละเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 

4.62 4.33 4.67 4.59 4.06 4.83 4.50 4.12 4.41 4.56 4.50 4.44 4.17 4.32 4.29 4.19 4.39 4.39 4.21 4.43 4.47 4.24 

2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ 

5.00 5.00 4.83 4.94 4.16 4.83 4.50 4.21 4.55 5.00 5.00 4.64 4.41 4.29 4.43 4.40 4.38 4.38 4.39 4.53 4.65 4.41 

2.5 ยอมรับค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์ 
วิจารณไ์ด้ และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไข 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.26 4.33 4.00 4.26 4.30 4.33 4.00 4.29 4.24 4.26 4.57 4.25 4.20 4.20 4.25 4.31 4.41 4.26 

2.6 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่
และการตัดสินใจของ
ตน เป็นที่ไว้วางใจได ้

4.38 5.00 4.50 4.53 4.66 5.00 5.00 4.69 4.30 4.33 4.00 4.29 4.20 4.26 4.29 4.21 4.18 4.18 4.28 4.41 4.41 4.30 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2.7 ตระหนักถึงคณุภาพ
ของงานให้ได้มาตรฐาน
ของวิชาชีพ 

4.38 5.00 4.50 4.53 4.20 4.83 5.00 4.26 4.14 4.33 4.00 4.16 4.30 4.23 4.14 4.29 4.28 4.28 4.27 4.37 4.35 4.28 

2.8 สามารถท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นที่มีความ
แตกต่างกันทาง
การศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรมได ้

4.00 4.67 4.00 4.12 4.73 4.50 4.50 4.71 4.09 4.33 4.00 4.13 4.35 4.42 4.14 4.35 4.22 4.22 4.36 4.43 4.12 4.36 

2.9 เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์รู้จักรักษา
สิทธิของตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 

4.62 4.33 4.50 4.53 4.61 4.50 4.50 4.60 4.20 4.33 4.00 4.22 4.30 4.26 4.29 4.30 4.31 4.31 4.35 4.31 4.35 4.35 

2.10 ให้เกียรต ิยอมรับ
บทบาทหน้าท่ีผู้อื่น 
และปฏิบตัิต่อบุคคลอื่น
ด้วยความเคารพ 

5.00 4.67 5.00 4.94 4.46 4.50 4.50 4.47 4.41 4.33 4.00 4.38 4.32 4.23 4.00 4.31 4.41 4.41 4.37 4.31 4.41 4.37 

2.11 รักษาความสมัพันธ์ที่ด ี
และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุม่ที่ช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.65 5.00 5.00 4.68 4.09 4.33 4.00 4.13 4.37 4.26 4.00 4.35 4.50 4.50 4.40 4.35 4.12 4.39 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2.12 ตระหนักในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม  

4.00 4.67 4.00 4.12 3.87 4.67 5.00 3.94 4.09 4.33 4.00 4.13 4.23 4.26 4.57 4.24 4.18 4.18 4.15 4.35 4.35 4.17 

2.13 มีบุคลิกภาพท่ีด ีมี
ความกระตือรือร้น 
และมีความเป็นผู้ใหญ ่

4.00 4.33 4.00 4.06 3.99 3.83 4.00 3.98 4.02 4.33 4.00 4.07 4.22 4.26 4.29 4.23 4.00 4.00 4.13 4.22 4.12 4.14 

2.14 ปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอืน่
และใหค้วามรว่มมือกับ
เพื่อนรว่มงาน เพื่อให้
การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.06 4.33 4.50 4.09 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.26 4.14 4.25 4.20 4.20 4.23 4.33 4.18 4.23 

2.15 สามารถท างานให้
ส าเรจ็ภายใต้ความ
กดดัน และมีความ
อดทนในการท างาน
หนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.11 4.33 4.50 4.13 4.23 4.56 4.00 4.27 4.60 4.74 4.86 4.62 3.89 3.89 4.39 4.65 4.59 4.42 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3. ภูมิปัญญา 4.16 4.58 4.21 4.25 4.01 4.49 4.58 4.06 4.23 4.32 4.29 4.24 4.24 4.17 4.19 4.23 4.18 4.18 4.19 4.27 4.25 4.20 

3.1 สามารถคิดด้วยการ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ เพื่อ
น าไปสูก่ารแก้ปญัหาและ
การตดัสินใจที่มี
ประสทิธิภาพ 

4.00 4.67 4.00 4.12 4.00 4.67 4.50 4.06 4.41 4.56 4.50 4.44 4.28 4.16 4.29 4.27 4.11 4.11 4.22 4.33 4.24 4.23 

3.2 แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสรา้งสรรค ์

4.38 5.00 4.50 4.53 4.10 4.33 4.50 4.12 4.20 4.00 4.00 4.16 4.23 4.26 4.29 4.24 4.00 4.00 4.18 4.27 4.35 4.19 

3.3 มีเหตผุลและรู้จักใช้
เหตุผล 

4.38 5.00 4.50 4.53 4.05 4.33 4.50 4.08 4.45 4.56 4.50 4.47 4.29 4.26 4.29 4.29 4.23 4.23 4.26 4.37 4.41 4.28 

3.4 มีวิสัยทศัน์เกีย่วกับ
องค์กรและงานที่ท า 

4.38 5.00 4.50 4.53 3.71 4.17 4.50 3.76 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.16 4.14 4.19 4.11 4.11 4.09 4.18 4.29 4.11 

3.5 สามารถล าดับ
ความส าคญัของงาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 4.67 4.50 3.90 4.41 4.56 4.50 4.44 4.21 4.16 4.29 4.21 4.41 4.41 4.19 4.29 4.24 4.20 

3.6 สามารถวางแผนการ
ท างานและก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.28 4.83 4.50 4.32 4.20 4.56 4.50 4.27 4.19 4.29 4.29 4.20 4.41 4.41 4.24 4.43 4.41 4.26 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3.7 สามารถปรบัตัวเข้ากบั
ความเปลีย่นแปลง 
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม
ในองค์กร 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.39 4.33 4.50 4.39 4.00 4.00 4.00 4.00 4.32 4.35 4.29 4.32 4.31 4.31 4.30 4.29 4.18 4.29 

3.8 สามารถแก้ปญัหาอย่าง
สรา้งสรรค ์มี
ประสทิธิภาพและ
รวดเร็ว 

4.00 4.67 4.00 4.12 4.11 4.33 4.50 4.13 4.20 4.56 4.50 4.27 4.22 4.23 4.29 4.22 4.22 4.22 4.20 4.33 4.24 4.21 

3.9 สามารถระบุปญัหา และ
พัฒนาแนวทางใหมใ่น
การแก้ปญัหา 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.52 4.17 4.50 3.59 4.00 4.00 4.00 4.00 4.13 4.10 4.14 4.12 4.22 4.22 4.03 4.10 4.12 4.04 

3.10 สามารถจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.17 4.33 4.50 4.19 4.00 4.00 4.00 4.00 4.21 4.06 4.00 4.20 4.12 4.12 4.17 4.10 4.06 4.16 

3.11 สามารถพัฒนาตนเอง 
แสวงหาความรู้ใหม่ 
และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงานอย่างต่อเนื่อง   

4.00 4.33 4.00 4.06 4.11 4.83 5.00 4.18 4.41 4.56 4.50 4.44 4.24 4.03 4.00 4.22 3.91 3.91 4.18 4.24 4.18 4.19 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์) 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3.12 สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ที่จะ
เลือกรู้ และมีความ
เข้าใจในสิ่งท่ีเรียน 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.89 4.83 5.00 3.98 4.41 4.56 4.50 4.44 4.31 4.03 4.00 4.28 4.11 4.11 4.22 4.27 4.35 4.23 

ภาพรวม (คา่เฉลีย่) 4.24 4.57 4.29 4.32 4.10 4.50 4.60 4.14 4.26 4.40 4.27 4.28 4.27 4.24 4.25 4.26 4.22 4.22 4.23 4.32 4.31 4.24 

(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 0.177 0.076 0.195 0.204 0.535 0.439 0.283 0.536 0.356 0.453 0.707 0.379 0.396 0.265 0.200 0.383 0.477 0.477 0.430 0.335 0.274 0.419 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก 
การประเมินบัณฑิต 

ตามอัตลักษณ ์

33.92 13.71 25.74 73.44 33.62 27.00 9.20 37.26 187.44 39.60 8.54 235.40 1,345.05 131.44 29.75 1,503.78 312.28 312.28 2,212.29 211.68 73.27 2,497.36 

แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 
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สว. 2.1.3-1

ตารางที ่2.1.3-1  :  ร้อยละของหลักสูตรทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้หมด  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

จ านวนหลักสูตร ระดบัปริญญาตรี จ านวนหลักสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวนหลักสูตร รวม 2 ระดบั
เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

1   เคมี 1 1  -  -  -  - 2  -  -  - 2  - 3 1  -  - 2  - 1 33.33

2   คณิตศาสตร์ 1 1  -  -  -  - 2  -  -  -  - 2 3 1  -  -  - 2 1 33.33

3   ชีววิทยา 1 1  -  -  -  - 4  -  - 4  -  - 5 1  - 4  -  - 5 100.00

4   ฟิสิกส์ 1 1  -  -  -  - 4 2  - 2  -  - 5 3  - 2  -  - 5 100.00

5   การรับรู้จากระยะไกล 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2 100.00

6   เทคโนโลยเีลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 2  -  -  -  - 2 2  -  -  -  - 2 - -

7   จุลชีววิทยา 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2 100.00

8   ชีวเคมี 2  -  -  -  - 2 2  -  -  -  - 2 - -

9   วิทยาศาสตร์การกฬีา 1  -  - 1  -  - 1  -  - 1  -  - 1 100.00

5 4 - 1 - - 20 2 - 10 2 6 25 6 - 11 2 6 17 68.00

10   ภาษาต่างประเทศ 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 2 100.00

11   เทคโนโลยสีารสนเทศ 1  -  - 1  -  - 2  -  - 2  -  - 3  -  - 3  -  - 3 100.00

12   เทคโนโลยกีารจัดการ 1  -  - 1  -  - 1  -  -  - 1  - 2  -  - 1 1  - 1 50.00

2 - - 2 - - 5 - - 4 1 - 7 - - 6 1 - 6 85.71

13   เทคโนโลยกีารผลิตพืช 1 - - - 1 - 2 - - - 2 - 3 -  -  - 3 - - -

14   เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 1 - - 1 - - 2 - - - - 2 3 - - 1 - 2 1 33.33

15   เทคโนโลยชีีวภาพ 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 100.00

16   เทคโนโลยอีาหาร 1 - - 1 - - 2 - - 2 - - 3 - - 3 - - 3 100.00

3 - - 2 1 - 8 - - 4 2 2 11 - - 6 3 2 6 54.55

17 วิศวกรรมการผลิต 1 -      -      1 -      2 2 -      -      -      -      3 2 - 1 - - 3 100.00

18 วิศวกรรมเกษตร

- วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 -      -      1 -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

หลักสูตร

ที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์

รวมส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม

รวมส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

ล าดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร

 ---------- ไม่มีหลักสูตรบณัฑิตศึกษา ----------

 ---------- ไม่มีหลักสูตรปริญญาตรี ----------

รอ้ยละของ

หลักสูตรที่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

รวมหลักสูตร

ที่เปน็ไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

        ไม่มีหลักสูตรปริญญาตรี

 ---------- ไม่มีหลักสูตรปริญญาตรี ----------
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สว. 2.1.3-1

จ านวนหลักสูตร ระดบัปริญญาตรี จ านวนหลักสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวนหลักสูตร รวม 2 ระดบั
เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

หลักสูตร

ที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

ล าดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร

รอ้ยละของ

หลักสูตรที่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

รวมหลักสูตร

ที่เปน็ไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

19 วิศวกรรมขนส่ง

- วิศวกรรมขนส่ง -   -      -      -      -      -      2 - -      2 -      -      2 - - 2 - - 2 100.00

- วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 1 -      -      -      -       - - -      -      -      -      1 1 - - - - 1 100.00

20 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

21 วิศวกรรมเคมี 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

22 วิศวกรรมเคร่ืองกล

- วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

- วิศวกรรมอากาศยาน 1 -      -      1 -      -      -      - -      -      -      -      1 - - 1 - - 1 100.00

- วิศวกรรมยานยนต์ 1 -      -      1 -      -      -      - -      -      -      -      1 - - 1 - - 1 100.00

- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 -      -      1 -      -      1 - -      1 -      -      2 - - 2 - - 2 100.00

- วิศวกรรมการจัดการพลังงาน -   -      -      -      -      -      1 - -      1 -      -      1 - - 1 - - 1 100.00

23 วิศวกรรมเซรามิก 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

24 วิศวกรรมโทรคมนาคม

- วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

- วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 1 -      -      1 -      -      -      - -      -      -      -      1 - - 1 - - 1 100.00

25 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

26 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

27 วิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรมโยธา 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00
- การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค -   -      -      -      -      -      1 - -      1 -      -      1 - - 1 - - 1 100.00

28 วิศวกรรมโลหการ 1 -      -      1 -      -      1 - -      1 -      -      2 - - 2 - - 2 100.00

29 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

30 วิศวกรรมอตุสาหการ 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00
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สว. 2.1.3-1

จ านวนหลักสูตร ระดบัปริญญาตรี จ านวนหลักสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวนหลักสูตร รวม 2 ระดบั
เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรบัปรงุ

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

ยงัไม่เกินรอบ

ประเมิน

เกินรอบ

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

อยูใ่น

กระบวนการ

ปรับปรุง เปน็ 

TQF

หลักสูตร

ที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

ล าดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร

รอ้ยละของ

หลักสูตรที่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

รวมหลักสูตร

ที่เปน็ไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ทัง้หมด

31 เทคโนโลยธีรณี

- เทคโนโลยธีรณี 1 -      -      1 -      -      2 - -      2 -      -      3 - - 3 - - 3 100.00

- วิศวกรรมธรณี 1 1 -      -      -      -      -      - -      -      -      -      1 1 - - - - 1 100.00

20 2 - 18 - - 32 2 - 30 - - 52 4 - 48 - - 52 100.00

32   แพทยศาสตร์ 1 - - 1 -       - 1 - - 1 - - 1 100.00

33   อนามัยส่ิงแวดล้อม 1 - - 1 -      - 1 - - 1 - - 1 100.00

34   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 - - 1 -      - 1 - - 1 - - 1 100.00

35   มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย - - - - -       - 1 1  -  -  -  - 1 1 -  - - - 1 100.00

3 - - 3 -      - 1 1 - - - - 4 1 - 3 - - 4 100.00

36   พยาบาลศาสตร์ 1 - - 1 -      - 1 - - 1 - - 1 100.00

34 6 - 27 1 - 66 5 - 48 5 8 100 11 - 75 6 8 86 86.00

หมายเหต ุ: ปกีารศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรได้ปรับปรุงเปน็ TQF ท้ังหมดแล้ว

ขอ้มลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

 ---------- ไม่มีหลักสูตรบณัฑิตศึกษา ----------

        ไม่มีหลักสูตรบณัฑิตศึกษา

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

แหลง่ที่มา : ส านักวิชา

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์
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สกจ. 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า
                       ปกีารศึกษา 2555  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

อาจารย์ประจ า*
(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

1 เคมี 14.5 14.5 100.00 - -
2 คณิตศาสตร์ 9.0 9.0 100.00 - -
3 ชีววิทยา 10.5 10.5 100.00 - -
4 ฟสิิกส์ 15.5 15.5 100.00 - -
5 การรับรู้จากระยะไกล 4.0 4.0 100.00 - -
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 3.0 3.0 100.00 - -
7 จุลชีววิทยา 3.0 3.0 100.00 - -
8 ชีวเคมี 3.0 3.0 100.00 - -
9 กายวิภาคศาสตร์ 5.0 4.0 80.00 1.0 20.00
10 สรีรวิทยา 3.0 3.0 100.00 - -
11 ปรสิตวิทยา 1.0 - - 1.0 100.00
12 เภสัชวิทยา 3.0 3.0 100.00 - -
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3.0 2.0 66.67 1.0 33.33

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 77.5 74.5 96.13 3.0 3.87
14 ศึกษาทั่วไป 4.0 3.0 75.00 1.0 25.00
15 ภาษาต่างประเทศ 18.0 13.0 72.22 5.0 27.78
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14.0 8.0 57.14 6.0 42.86
17 เทคโนโลยีการจัดการ 9.0 6.0 66.67 3.0 33.33

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 45.0 30.0 66.67 15.0 33.33
18 เทคโนโลยีการผลิตพชื 10.0 10.0 100.00 - -
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 11.0 11.0 100.00 - -
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 11.0 11.0 100.00 - -
21 เทคโนโลยีอาหาร 9.0 8.0 88.89 1.0 11.11

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 41.0 40.0 97.56 1.0 2.44
22 วิศวกรรมการผลิต 5.0 2.0 40.00 3.0 60.00
23 วิศวกรรมเกษตร 9.0 5.0 55.56 4.0 44.44
24 วิศวกรรมขนส่ง 7.0 4.0 57.14 3.0 42.86
25 วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 10.0 6.0 60.00 4.0 40.00
26 วิศวกรรมเคมี 10.0 10.0 100.00 - -
27 วิศวกรรมเคร่ืองกล 16.5 10.0 60.61 6.5 39.39
28 วิศวกรรมเซรามิก 7.0 7.0 100.00 - -
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 13.0 11.0 84.62 2.0 15.38
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 7.0 7.0 100.00 - -
31 วิศวกรรมไฟฟา้ 13.0 12.0 92.31 1.0 7.69
32 วิศวกรรมโยธา 12.0 9.0 75.00 3.0 25.00
33 วิศวกรรมโลหการ 9.0 6.0 66.67 3.0 33.33
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 9.0 8.0 88.89 1.0 11.11
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 7.0 6.0 85.71 1.0 14.29
36 เทคโนโลยีธรณี 9.0 7.0 77.78 2.0 22.22

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 143.5 110.0 76.66 33.5 23.34
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 18.0 18.0 100.00 - -

37 แพทยศาสตร์ 1.0 1.0 100.00 - -
38 กุมารเวชศาสตร์ 2.5 2.5 100.00 - -
39 ศัลยศาสตร์ 2.0 2.0 100.00 - -
40 อายุรศาสตร์ 4.0 4.0 100.00 - -
41 รังสีวิทยา 1.0 1.0 100.00 - -
42 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0.5 0.5 100.00 - -
43 ออร์โธปิดิกส์ 1.0 1.0 100.00 - -
44 พยาธิวิทยา 3.0 3.0 100.00 - -
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3.0 3.0 100.00 - -

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13.0 5.0 38.46 8.0 61.54
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 5.0 4.0 80.00 1.0 20.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 8.0 1.0 12.50 7.0 87.50

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 31.0 23.0 74.19 8.0 25.81

ปริญญาโท
ล าดบัที่  สาขาวิชา/ส านักวิชา           

คุณวุฒิ ปริญญาเอก
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สกจ. 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า
                       ปกีารศึกษา 2555  (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

อาจารย์ประจ า*
(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาโท
ล าดบัที่  สาขาวิชา/ส านักวิชา           

คุณวุฒิ ปริญญาเอก

48 การพยาบาลอนามัยชุมชน 4.0 3.0 75.00 1.0 25.00
49 การพยาบาลพื้นฐาน 3.0 2.0 66.67 1.0 33.33
50 การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 6.0 4.0 66.67 2.0 33.33
51 การพยาบาลจิตเวช 3.0 1.0 33.33 2.0 66.67
52 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3.0 - - 3.0 100.00
53 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 4.0 1.0 25.00 3.0 75.00

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23.0 11.0 47.83 12.0 52.17
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 361.0 288.5 79.92 72.5 20.08
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมนิ

หมายเหต ุ :  * หมายถึง อาจารยท่ี์มีระยะเวลาการท างาน ต้ังแต่ 9 เดือน ขึน้ไป กรณีท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน คิดเปน็ 0.5 คน  

   หากไม่ถึง 6 เดือนคิดเปน็ 0 คน และจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ โดยไม่รวมนกัเรียนทุน

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบคุลากรส่วนการเจ้าหนา้ท่ี

5

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556
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สกจ. 2.3-1
ตารางที่ 2.3-1  : สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

อาจารย์ประจ า*

(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ
1 เคมี 14.5 2.0 13.79 5.5 37.93 4.0 27.59 3.0 20.69 11.5 79.31 7.5 51.72
2 คณิตศาสตร์ 9.0 2.0 22.22 1.0 11.11 4.0 44.44 2.0 22.22 7.0 77.78 3.0 33.33
3 ชีววิทยา 10.5 - - 2.0 19.05 6.0 57.14 2.5 23.81 8.0 76.19 2.0 19.05
4 ฟิสิกส์ 15.5 4.0 25.81 3.0 19.35 4.0 25.81 4.5 29.03 11.0 70.97 7.0 45.16
5 การรับรู้จากระยะไกล 4.0 - - 1.0 25.00 2.0 50.00 1.0 25.00 3.0 75.00 1.0 25.00
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 3.0 1.0 33.33 - - - - 2.0 66.67 1.0 33.33 1.0 33.33
7 จุลชีววิทยา 3.0 - - 1.0 33.33 1.0 33.33 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33
8 ชีวเคมี 3.0 - - - - 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33 - -
9 กายวิภาคศาสตร์ 5.0 - - - - 1.0 20.00 4.0 80.00 1.0 20.00 - -
10 สรีรวิทยา 3.0 - - 1.0 33.33 1.0 33.33 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33
11 ปรสิตวิทยา 1.0 - - - - - - 1.0 100.00 - - - -
12 เภสัชวิทยา 3.0 - - 1.0 33.33 2.0 66.67 - - 3.0 100.00 1.0 33.33
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3.0 - - 1.0 33.33 - - 2.0 66.67 1.0 33.33 1.0 33.33

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 77.5 9.0 11.61 16.5 21.29 26.0 33.55 26.0 33.55 51.5 66.45 25.5 32.90
14 ศึกษาทั่วไป 4.0 - - - - - - 4.0 100.00 - - - -
15 ภาษาต่างประเทศ 18.0 - - 4.0 22.22 2.0 11.11 12.0 66.67 6.0 33.33 4.0 22.22
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14.0 - - 2.0 14.29 2.0 14.29 10.0 71.43 4.0 28.57 2.0 14.29
17 เทคโนโลยีการจัดการ 9.0 - - 1.0 11.11 3.0 33.33 5.0 55.56 4.0 44.44 1.0 11.11

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 45.0 - - 7.0 15.56 7.0 15.56 31.0 68.89 14.0 31.11 7.0 15.56
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10.0 1.0 10.00 - - 6.0 60.00 3.0 30.00 7.0 70.00 1.0 10.00
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 11.0 - - 2.0 18.18 7.0 63.64 2.0 18.18 9.0 81.82 2.0 18.18
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 11.0 1.0 9.09 5.0 45.45 4.0 36.36 1.0 9.09 10.0 90.91 6.0 54.55
21 เทคโนโลยีอาหาร 9.0 - - 1.0 11.11 6.0 66.67 2.0 22.22 7.0 77.78 1.0 11.11

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 41.0 2.0 4.88 8.0 19.51 23.0 56.10 8.0 19.51 33.0 80.49 10.0 24.39

รวม (ศ.+รศ.)อาจารย์ รวม (ศ.+รศ.+ผศ.)
ล าดับที่

  สาขาวชิา/ส านักวชิา    
ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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สกจ. 2.3-1
ตารางที่ 2.3-1  : สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

อาจารย์ประจ า*

(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ
รวม (ศ.+รศ.)อาจารย์ รวม (ศ.+รศ.+ผศ.)

ล าดับที่
  สาขาวชิา/ส านักวชิา    

ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

22 วิศวกรรมการผลิต 5.0 - - - - - - 5.0 100.00 - - - -
23 วิศวกรรมเกษตร 9.0 - - - - 3.0 33.33 6.0 66.67 3.0 33.33 - -
24 วิศวกรรมขนส่ง 7.0 - - 1.0 14.29 1.0 14.29 5.0 71.43 2.0 28.57 1.0 14.29
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10.0 - - 2.0 20.00 5.0 50.00 3.0 30.00 7.0 70.00 2.0 20.00
26 วิศวกรรมเคมี 10.0 2.0 20.00 - - 4.0 40.00 4.0 40.00 6.0 60.00 2.0 20.00
27 วิศวกรรมเคร่ืองกล 16.5 - - 3.0 18.18 4.0 24.24 9.5 57.58 7.0 42.42 3.0 18.18
28 วิศวกรรมเซรามิก 7.0 - - 2.0 28.57 3.0 42.86 2.0 28.57 5.0 71.43 2.0 28.57
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 13.0 - - 1.0 7.69 9.0 69.23 3.0 23.08 10.0 76.92 1.0 7.69
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 7.0 - - 1.0 14.29 6.0 85.71 - - 7.0 100.00 1.0 14.29
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 13.0 - - 3.0 23.08 6.0 46.15 4.0 30.77 9.0 69.23 3.0 23.08
32 วิศวกรรมโยธา 12.0 1.0 8.33 3.0 25.00 7.0 58.33 1.0 8.33 11.0 91.67 4.0 33.33
33 วิศวกรรมโลหการ 9.0 - - - - 2.0 22.22 7.0 77.78 2.0 22.22 - -
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 9.0 - - - - 4.0 44.44 5.0 55.56 4.0 44.44 - -
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 7.0 - - - - 4.0 57.14 3.0 42.86 4.0 57.14 - -
36 เทคโนโลยีธรณี 9.0 - - 2.0 22.22 1.0 11.11 6.0 66.67 3.0 33.33 2.0 22.22

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 143.5 3.0 2.09 18.0 12.54 59.0 41.11 63.5 44.25 80.0 55.75 21.0 14.63
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 18.0 1.0 5.56 - - 2.0 11.11 15.0 83.33 3.0 16.67 1.0 5.56

37 แพทยศาสตร์ 1.0 1.0 100.00 - - - - - - 1.0 100.00 1.0 100.00
38 กุมารเวชศาสตร์ 2.5 - - - - - - 2.5 100.00 - - - -
39 ศัลยศาสตร์ 2.0 - - - - - - 2.0 100.00 - - - -
40 อายุรศาสตร์ 4.0 - - - - - - 4.0 100.00 - - - -
41 รังสีวิทยา 1.0 - - - - - - 1.0 100.00 - - - -
42 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0.5 - - - - - - 0.5 100.00 - - - -
43 ออร์โธปิดิกส์ 1.0 - - - - - - 1.0 100.00 - - - -
44 พยาธิวิทยา 3.0 - - - - 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33 - -
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3.0 - - - - 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33 - -

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13.0 - - - - 4.0 30.77 9.0 69.23 4.0 30.77 - -
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 5.0 - - - - 3.0 60.00 2.0 40.00 3.0 60.00 - -
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8.0 - - - - 1.0 12.50 7.0 87.50 1.0 12.50 - -

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 31.0 1.0 3.23 - - 6.0 19.35 24.0 77.42 7.0 22.58 1.0 3.23
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สกจ. 2.3-1
ตารางที่ 2.3-1  : สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

อาจารย์ประจ า*

(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ
รวม (ศ.+รศ.)อาจารย์ รวม (ศ.+รศ.+ผศ.)

ล าดับที่
  สาขาวชิา/ส านักวชิา    

ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

48 การพยาบาลอนามัยชุมชน 4.0 - - - - 1.0 25.00 3.0 75.00 1.0 25.00 - -
49 การพยาบาลพื้นฐาน 3.0 - - - - 1.0 33.33 2.0 66.67 1.0 33.33 - -
50 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6.0 - - - - 1.0 16.67 5.0 83.33 1.0 16.67 - -
51 การพยาบาลจิตเวช 3.0 - - - - - - 3.0 100.00 - - - -
52 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3.0 - - - - - - 3.0 100.00 - - - -
53 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 4.0 - - - - - - 4.0 100.00 - - - -

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23.0 - - - - 3.0 13.04 20.0 86.96 3.0 13.04 - -
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 361.0 15.0 4.16 49.5 13.71 124.0 34.35 172.5 47.78 188.5 52.22 64.5 17.87

หมายเหต ุ :  * หมายถงึ อาจารยท์ี่มรีะยะเวลาการท างาน ต้ังแต่ 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที่มรีะยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
       หากไมถ่งึ 6 เดือนคิดเป็น 0 คน และจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับรวมอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ โดยไมร่วมนักเรียนทุน

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
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สว. 2.4.6-1
ตารางที ่2.4.6-1  :
 ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 56 - เม.ย. 56)

ปกีารศึกษา 2555
จ านวนอาจารย์ที่เข้ารว่มประชุม

วิชาการหรอืน าเสนอผลงาน

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
1 เคมี 14.5 5.5 7.0 12.5 86.21
2 คณิตศาสตร์ 9.0 5.0 2.0 7.0 77.78
3 ชีววทิยา 10.5 1.0 5.0 6.0 57.14
4 ฟิสิกส์ 14.5 4.5 10.0 14.5 100.00
5 การรับรู้จากระยะไกล 4.0 4.0 - 4.0 100.00
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 3.0 2.0 1.0 3.0 100.00
7 จุลชีววทิยา 3.0 - 1.0 1.0 33.33
8 ชีวเคมี 3.0 1.0 2.0 3.0 100.00
9 กายวภิาคศาสตร์ 4.0 - 4.0 4.0 100.00
10 สรีรวทิยา 3.0 1.0 2.0 3.0 100.00
11 ปรสิตวทิยา - - - - -
12 เภสัชวทิยา 3.0 - 2.0 2.0 66.67
13 วทิยาศาสตร์การกฬีา 3.0 2.0 1.0 3.0 100.00

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 74.5 26.0 37.0 63.0 84.56
14 ศึกษาท่ัวไป 3.0 3.0 1.0 3.0 100.00
15 ภาษาต่างประเทศ 18.0 3.0 11.0 14.0 77.78
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11.0 5.0 4.0 9.0 81.82
17 เทคโนโลยีการจัดการ 9.0 4.0 3.0 7.0 77.78

รวมส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 41.0 15.0 19.0 33.0 80.49
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10.0 5.0 3.0 8.0 80.00
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 11.0 3.0 6.0 9.0 81.82
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 10.0 10.0 10.0 10.0 100.00
21 เทคโนโลยีอาหาร 9.0 9.0 4.0 9.0 100.00

รวมส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 40.0 27.0 23.0 36.0 90.00
22 วศิวกรรมการผลิต 4.0 2.0 3.0 3.0 75.00
23 วศิวกรรมเกษตร 8.0 7.0 1.0 7.0 87.50
24 วศิวกรรมขนส่ง 6.0 3.0 2.0 3.0 50.00
25 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 10.0 5.0 3.0 6.0 60.00
26 วศิวกรรมเคมี 10.0 7.0 7.0 8.0 80.00
27 วศิวกรรมเคร่ืองกล 13.5 13.0 1.0 13.0 96.30
28 วศิวกรรมเซรามิก 7.0 3.0 4.0 4.0 57.14
29 วศิวกรรมโทรคมนาคม 13.0 5.0 12.0 13.0 100.00
30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 7.0 5.0 5.0 71.43
31 วศิวกรรมไฟฟ้า 12.0 6.0 10.0 10.0 83.33
32 วศิวกรรมโยธา 11.0 7.0 6.0 8.0 72.73
33 วศิวกรรมโลหการ 6.0 5.0 4.0 6.0 100.00
34 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 9.0 3.0 6.0 6.0 66.67
35 วศิวกรรมอุตสาหการ 7.0 1.0 4.0 5.0 71.43
36 เทคโนโลยีธรณี 8.0 7.0 1.0 7.0 87.50

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 131.5 74.0 69.0 104.0 79.09
37 แพทยศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 100.00

- กมุารเวชศาสตร์ 2.5 2.5 1.0 2.5 100.00
- ศัลยศาสตร์ 2.0 2.0 - 2.0 100.00
- อายุรศาสตร์ 4.0 4.0 - 4.0 100.00
- รังสีวทิยา 1.0 1.0 - 1.0 100.00
- สูตินรีเวชศาสตร์ 0.5 0.5 - 0.5 100.00

38 พยาธวิทิยา 3.0 3.0 2.0 3.0 100.00
39 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3.0 3.0 3.0 3.0 100.00
40 อนามัยส่ิงแวดล้อม 5.0 5.0 3.0 5.0 100.00
41 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.5 4.5 3.0 4.5 100.00

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 26.5 26.5 13.0 26.5 100.00
42 การพยาบาลอนามัยชุมชน 4.0 4.0 - 4.0 100.00
43 การพยาบาลพืน้ฐาน 3.0 2.0 1.0 3.0 100.00
44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6.0 5.0 1.0 6.0 100.00
45 การพยาบาลจิตเวช 3.0 2.0 1.0 3.0 100.00
46 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 3.0 3.0 - 3.0 100.00
47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 4.0 - 4.0 4.0 100.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23.0 16.0 7.0 23.0 100.00
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 336.5 184.5 168.0 285.5 84.84

หมายเหต ุ : 1. *  จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า ซ่ึงไม่รวมอาจารยท์ี่ลาศึกษาตอ่
2. การนับอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวชิาการ ในปีการศึกษา 2555
   จะไม่นับซ้้า ถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้น้ันจะเข้ารว่มประชุมวิชาการหรอืน้าเสนอผลงานหลายครั้ง
3. ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า ได้แก ่

1) ผลงานทางวชิาการท่ีได้มีการศึกษาค้นควา้ตามกระบวนการ ระเบียบวธิวีจิัยท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิา 
2) การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3) งานท่ีได้รับสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร ท้ังในและต่างประเทศ
4) การแสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวธิกีารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวชิา หรือ แสดงความเป็นต้นแบบ 
   ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวชิานั้น
5) ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบุคลากรส่วนการเจ้าหน้าท่ี ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่

เข้ารว่มประชุมวิชาการหรอื

น าเสนอผลงาน

จ านวน

อาจารย์ประจ า*
ล าดบัที่ สาขาวิชา/ส านักวิชา

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีเ่ข้ารว่มประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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ส านักวิชา (2.4.6-2) 
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 ตารางท่ี 2.4.6-2 อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี 1 1) รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2555 ประเภท “นักบริหาร
โรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน) ดีเด่น” 
จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย โดยเข้ารับรางวัลจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ สถาบัน
บ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี (ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า) 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 9 1) รางวัล "Outstanding Poster Presentation" ในการน าเสนอผลงาน
เรื่อง "Chitin Catabolism in the Marine Bacterium Vibrio harveyi 
650: Identification of a Chitooligosaccharide-Specific Porin" ณ ที่
ประชุม 13th  FAOBMB Congress (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ 
และนายวัชรินทร์ ชุมจันทร์) 

  2) รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ และคณิตศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริก
เซรามิกส าหรับประยุกต์ด้านสิ่งประดิษฐ์อิ เล็กโทรนิก” จากสภาวิจัย
แห่งชาติ (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ) 

  3) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี  2556 ระดับดี เด่น ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพ
สูงส าหรับประดิษฐ์วัสดุ เส้นใยนาโนและโครงสร้างนาโนระดับ
ห้องปฏิบัติการ” จากสภาวิจัยแห่งชาติ (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ) 

  4) นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (อาจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา) 

  5) รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิ
โทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อาจารย์ดร.อายุทธ  
ลิ้มพิรัตน์) 

  6) รางวัลระดับดี งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย เรื่อง “ต าแหน่งการนั่ง
พายเรือที่เหมาะสมที่สุดในนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภท 4 คนพาย
เดี่ยว” (อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี) 

  7) รางวัลระดับชมเชย งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย เรื่อง “การจ าลอง
พายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคู่ด้วยมมุที่เหมอืนและแตกต่างกัน” 
(อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี) 

  8) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
การะบวนการเรียนรู้ด้ านคณิตศาสตร์และวิทยาศ าสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อ
หนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  
คุปพิทยานันท์) 

  9) Asian Core Program Lectureship Award จาก Asian Cove 
Program (ACP) ram (ACP) : Cutting Edge Organic Chemistry in 
Asia (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์) 
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ตารางท่ี 2.4.6-2 อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (ต่อ) 

หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 1) รางวัลบทความประยุกต์ดีเด่น จากบทความเรื่อง การออกแบบระบบ
วางแผนแผนการท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้เง่ือนไขบังคับด้านเวลาในการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 
(อาจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล และอาจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล) 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 5 1) รางวัลบทความดีเด่น งานประชุม International Symposium on 
Value Chain Management in Wgistics 2012 and The 12th Thai 
VCML Conference (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย) 

  2) ประกาศเกียรติคุณ “ระบบสอบออนไลน์และระบบบริหารจัดการคลัง
ข้อสอบ” จากคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารและ
คมนาคมวุฒิสภา (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สมพันธุ์  ชาญศิลป์, ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์) 

  3) รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ในฐานะเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ ว.ส.ท. ประจ าปี 
2555 (รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์) 

  4) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ในงานวันวิศวกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กค. 55 ณ อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้า
และประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข) 

  5) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ในงานวันวิศวกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กค. 55 ณ อาคารChallenger ศูนย์แสดงสินค้า
และประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง) 

5. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 1) รางวัล Best Conference Paper Finalist ในงาน The 6th  IEEE 
International Conference on Nano/Molecular Medicine and 
Engineering(IEEE NANOMED 2012), Imperial Queen’s Park 
Hotel, Bangkok, Thailand, November 4-7, 2012  จาก Paper 
เรื่อง “Selection of Single Chain Human Monoclonal Antibody 
(scFv) Against Rabies virus by Phage Display Technology” (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย และนางสาวณัชชา พฤกษา
เมธานันท์  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

  2) รางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 10-12 ตุลาคม 2555 เรื่อง “Production of 
succinic acid form sugarcane and molasses” จากส านักงาน
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หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขม
วิทย์  จันต๊ะมา) 

 

ตารางท่ี 2.4.6-2 อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (ต่อ) 

หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 
  3) รางวัล “Japan International Award for Young Agricultural 

Researchers 2012” จาก Japan International Research Center 
for Agricultural Sciences (JIRCAS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
ณTsukuba International Congress Center Epochal, Tsukuba, 
Ibaraki, Japan (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย, นางสาว
กนกวรรณ ศรีรัตนา) 

6. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 1 1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation
ประเภทแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท เรื่อง Difference between 
APOE4 and non-APOE4 by using FTIR spectra in Thai 
Alzheimer’s patients จากสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
(อาจารย์ นพ.สราวุธ สุขสุผิว) 

7. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 2 1) รางวัล The outstanding presentation award of nursing 
innovation honored by The Nurses' Association of Thailand 
Northern Office in the conference of “ASEAN Economic 
Community 2015 Challenges to Nursing Profession” during 
August 16-17th 2012 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (อาจารย์ 
ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค์) 

  2) รางวัล" The outstanding nurse instructor award 2012" The 
Nurses' Association of Thailand Northern Office in the 
conference of “ASEAN Economic Community 2015 
Challenges to Nursing Profession” during August 16-17th, 2012 
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล 

รวม 22  
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ตารางท่ี 2.4.6-3 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 

หัวข้อ รูปแบบ วิทยากร วันที่จัด ผลประเมิน 
1. การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพ สัมมนา - อธิการบดี  

(ศ. ดร.ประสาท  สืบค้า) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา  
(อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย) 

- ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
การศึกษา  
(รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุป
พิทยานันท์) 

- อ. ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน 
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

- อ. ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

- อ. ดร.สุขสรรพ์ ศุภเสรษฐเสรี 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

- หัวหน้าสถานพัฒนา
คณาจารย์  
(รศ. ดร.วราภรณ์  เอ้ียวสกุล) 

30 เมษายน 2555 
- 1 พฤษภาคม 2555 

4.24 

2. การวิจัยการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียน และการ
ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้รับ
ทุนสนับสนุน 

บรรยาย หัวหน้าสถานพัฒนา
คณาจารย์  
(รศ. ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล) 

17 พฤษภาคม 2555 4.00 

3. การผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 บรรยาย ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช 
-นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

11 มิถุนายน 2555 4.22 
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หัวข้อ รูปแบบ วิทยากร วันที่จัด ผลประเมิน 
4. ปฐมบทสู่อาจารย์มืออาชีพที่ 

มทส. : ทัศนคติท่ีดีของความ
เป็นครู 

บรรยาย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร               
วัฒนวาทิน 
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

11 กันยายน 2555 4.73 

5. Peer Instruction : จาก
หลักการสู่การปฏิบัติ 

เสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ 
ไพเราะ  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

20 กันยายน 2555 4.48 

6. อธิการบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 

สัมมนา อธิการบดี  
(ศ. ดร.ประสาท สืบค้า) 

27 กันยายน 2555 4.14 

7. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง   
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

11 พฤศจิกายน 2555 5.00 

8. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง   
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

17 ธันวาคม 2555 4.93 

9. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง   
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

21 มกราคม 2556 4.73 

10. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง   
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

18 กุมภาพันธ์  
2556 

4.67 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา   

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

- อาจารย์ ดร.อนุสรณ ์ 
พยัคฆาคม             
ภาควชิาสังคมศาสตร ์          
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  

- นายแพทย์ธนวัฒน ์พีรวงศ ์ 
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล
จิตเวช นครราชสีมา 

22 กุมภาพันธ ์2556 3.89 
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หัวข้อ รูปแบบ วิทยากร วันที่จัด ผลประเมิน 
12. การเสวนาเรื่อง การสอนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดและการ
สร้าง concept   

เสวนา - รองศาสตราจารย์ ดร.
อัญชลี วรรณรักษ์     
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   

- รองศาสตราจารย์ ดร.           
พวงรัตน์ ไพเราะ  
สาขาวชิาฟิสิกส์  

    ส านักวิทยาศาสตร ์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พีระพงษ์  อุฑารสกุล  
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

- หัวหน้าสถานพัฒนา
คณาจารย์ (รศ. ดร.          
วราภรณ์  เอ้ียวสกุล) 

23 มกราคม 2556 4.87 

13. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง               
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

12 มีนาคม  2556 4.85 

14. การจัดกิจกรรมส าหรับ
อาจารย์ใหม่ ปฐมบทสู่
อาจารย์มืออาชีพ ที่ มทส. : 
รู้จัก มทส.  และทัศนคติท่ีดี
ของความเป็นครู 

บรรยาย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน  
สาขาวชิาศึกษาทั่วไป  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   

20 มีนาคม  2556 5.00 

15. หลักการแนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล   

บรรยาย หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์  
(รศ. ดร.วราภรณ์  เอ้ียวสกุล) 

8 พฤษภาคม 2556 4.50 

16. การให้ข้อมูลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เสวนา คุณศรีวิสา ตลับทอง               
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

8 พฤษภาคม 2556 5.00 

17. การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่
เหมาะสม    

เสวนา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิตสาขาวิชา

14 พฤษภาคม 2556 4.25 
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สพค. 2.4.6-3 
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หัวข้อ รูปแบบ วิทยากร วันที่จัด ผลประเมิน 
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- อาจารย์ ดร.อาทิตย์               
คูณศรีสุข  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล            
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มทส. 

- อาจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง   
หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มทส. 

18. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
มาตรฐานและการตัดเกรด   

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ          
พลตรีหญิง พญ.วณิช          
วรรณพฤกษ์ - คณบดีส านักวิชา
แพทยศาสตร ์  

29 พฤษภาคม 2556 4.85 

    4.58 
 

แหล่งที่มา :  ฝ่ายวิชาการ/ สถานพัฒนาคณาจารย์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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สกจ. 2.4.6-4

ตารางที่ 2.4.6-4  :  ร้อยละของบคุลากรประจ าสายสนับสนุนที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และทกัษะในวิชาชพีทั้งในประเทศและตา่งประเทศ

 ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ปีการศึกษา 2555

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม**
1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 13 13 - 13 100.00
2 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 12 12 1 12 100.00
3 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 11 11 - 11 100.00
4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 26 26 - 26 100.00
5 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 22 22 - 22 100.00
6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 4 - 4 100.00
7 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 52 52 3 52 100.00
8 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138 138 29 138 100.00
9 ศูนย์บริการการศึกษา 27 27 - 27 100.00
10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 33 33 1 33 100.00
11 ศูนย์กิจการนานาชาติ 5 5 - 5 100.00
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 11 - 11 100.00
13 เทคโนธานี 15 15 - 15 100.00
14 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 36 36 - 36 100.00
15 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 14 14 - 14 100.00
16 ส านักงานอธิการบดี 6 6 - 6 100.00
17 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 9 9 - 9 100.00
18 ส่วนสารบรรณและนิติการ 25 25 - 25 100.00
19 ส่วนการเจ้าหน้าที่ 17 17 2 17 100.00
20 ส่วนการเงินและบัญชี 28 28 - 28 100.00
21 ส่วนอาคารสถานที่ 106 106 - 106 100.00
22 ส่วนพัสดุ 26 26 - 26 100.00
23 ส่วนแผนงาน 16 16 - 16 100.00
24 ส่วนประชาสัมพันธ์ 11 11 - 11 100.00
25 ส่วนกิจการนักศึกษา 60 60 60 60 100.00
26 สถานกีฬาและสุขภาพ 17 17 - 17 100.00
27 ส่วนบริหารสินทรัพย์ 4 4 - 4 100.00
28 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 4 - 4 100.00
29 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 6 - 6 100.00
30 หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. 5 5 - 5 100.00
31 สถานพัฒนาคณาจารย์ 5 5 - 5 100.00
32 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 6 6 - 6 100.00

เพื่อการจัดการ
33 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 22 22 - 22 100.00
34 สุรสัมมนาคาร 2 2 - 2 100.00

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 794 794 96 794 100.00

หมายเหต ุ : 1.  *  หมายถึง จ านวนบุคลากร นับรวมบุคลากรทีล่าศึกษาต่อ
2.  ** หมายถงึ การนับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจะไม่นับซ้้า แม้วา่บุคลากรท่านน้ันจะไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพหลายครั้ง

             ในปีการศึกษานัน้
3.  การพัฒนาความรู้ และทักษะในวชิาชีพ ได้แก่ 

 1) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ
 2) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
 3) การฝึกอบรมท่ีมหาวทิยาลัยจัดขึน้เอง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ร้อยละของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนา

จ านวน

บุคลากร*

ล าดับที่ ส านักวิชา/หน่วยงาน
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สผ. 2.5.1-1
ตารางที ่2.5.1-1  :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ป.โท ป.เอก รวม

1 วทิยาศาสตร์ 261.38 32.20 82.43 114.63 376.01 74.50 5.05 : 1

2 เทคโนโลยสัีงคม 1,005.18 31.00 30.77 61.77 1,066.95 41.00 26.02 : 1

3 เทคโนโลยกีารเกษตร 958.00 37.93 36.47 74.40 1,032.40 40.00 25.81 : 1

4 วศิวกรรมศาสตร์ 6,676.62 342.17 70.87 413.04 7,089.66 131.50 53.91 : 1

5 แพทยศาสตร์ * 1,061.07 7.77 7.77 1,068.84 26.50 40.33 : 1

  - แพทยศาสตร์ 345.91 345.91 17.00 20.35 : 1

  - สาธารณสุขศาสตร์ 715.16 7.77 7.77 722.93 9.50 76.10 : 1

6 พยาบาลศาสตร์ * 191.40 191.40 23.00 8.32 : 1

10,153.65 451.07 220.54 671.61 10,825.26 336.50 32.17 : 1

หมายเหต ุ: 1. สูตรการค านวณ FTES ตลอดปกีารศึกษา

    FTES (ระดับปริญญาตรี)          =       SCH/45 (ระดับปรญิญาตร ี :  15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา)
    FTES (ระดับบณัฑิตศึกษา)       =       SCH/30 (ระดับบัณฑิตศึกษา : 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา)
2.  การคิดจ านวน FTES ใหน้ าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเขา้ด้วยกนั โดยไม่ต้องเทียบเปน็ FTES ของระดับปริญญาตรี

3.  *  หมายถงึ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ และส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ ยงัไม่มีรายวชิาท่ีใหบ้ริการระดับบณัฑิตศึกษา

4. **  หมายถงึ จ านวนอาจารยป์ระจ าเต็มเวลาเทียบเท่า เปน็อาจารยท่ี์มีระยะเวลาการท างาน ต้ังแต่ 9 เดือน ขึน้ไป กรณีท่ีมีระยะเวลาท างาน 

                    6-8 เดือน คิดเปน็ 0.5 คน  หากไม่ถงึ 6 เดือน คิดเปน็ 0 คน
แหล่งท่ีมา : ส่วนแผนงาน

ส านักวิชา/

กลุ่มสาขาวิชา

จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)
FTES รวมตอ่อาจารย์ประจ า 

(FTEF)ปริญญาตรี
รวม 

2 ระดบั

ระดบับณัฑิตศึกษา

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ = 19.10

จ านวนอาจารย์ประจ า

เตม็เวลา (FTEF)**

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ล าดบัที่
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  ตารางท่ี 2.5.1-2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษาต่อ FTES ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
   

รายละเอียด 

ประเภท (จ านวนเครื่อง) 

รวมทั้งหมด computer notebook mobile device  

ต่าง ๆ 

1. มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษา 

916 - - 916 

2. นักศึกษามีการลงทะเบียน
การใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย 

744 2,973 - 3,717 

รวมทั้งหมด 1,660 2,973 - 4,633 

3.  FTES (จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า)  ข้อมูลจากส่วนแผนงาน 10,825.26 

4. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษาต่อ FTES 0.43 : 1 

หรือจ านวน FTES : เครื่องคอมพิวเตอร์ 2.34 : 1 

    

      หมายเหตุ   :  คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา สามารถแยกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 
  1.  ศูนย์คอมพิวเตอร์    จ านวน  488  เครื่อง 
  2.  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  247  เครื่อง 
  3.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  จ านวน  159  เครื่อง 
  4.  หอพักนักศึกษา    จ านวน    22  เครื่อง 
                                                                                    รวม     916 เครื่อง 
   
แหล่งที่มา : ศูนย์คอมพิวเตอร์                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ตารางท่ี 2.5.6-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 

ความพึงพอใจด้าน (จากคะแนนเต็ม 5) 

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ศบส. ศบก. ศค. ศควท. สกน./
สกส. 

สอส. 

1. บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  3.92 - - - - - - 

1) มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติและบริการยืม-คืนด้วยตนเอง (ระบบ RFID)  - - - - - - - 

2) จัดพื้นทีน่ั่งอ่านและค้นควา้ทั้งทีเ่ป็นพื้นทีโ่ล่ง และจัดสัดส่วนเปน็ห้อง ดังนี้  
 ห้องค้นคว้าเดี่ยว จ านวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 12 ห้อง และห้อง Silent Zone จ านวน 2 ห้อง 

 ซึ่งผู้ใช้สามารถทบทวนหนังสือไดต้ลอด 24 ชั่วโมง และห้อง Information Commons 24 hrs. จ านวน 1 ห้อง 

- - - - - - - 

    3)   จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้า ดังนี้ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner ด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน 
 บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้ ASEAN Corner 
 ด้านประเทศอาเซียน และบริการมุมเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 

- - - - - - - 

    4)   บริการ video on demand รวบรวมเทปบันทึกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่  - - - - - - - 

    5)   บริการ music on demand รวบรวมเพลงที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ มาอยู่ในรูปแบบ
 ฐานข้อมูล ซึ่งสามารถรับชมได้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา 

- - - - - - - 

    6)  คลังปัญญา มทส. (SUTIR) รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วยต ารา งานวิจัย  บทความ 
 วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ 

- - - - - - - 
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ความพึงพอใจด้าน (จากคะแนนเต็ม 5) 

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ศบส. ศบก. ศค. ศควท. สกน./
สกส. 

สอส. 

    7)  บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (สกอ.) บอกรับ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- - - - - - - 

    8) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยสืบค้นสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งให้
 ค าแนะน าและค าปรึกษาในการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้ 

- - - - - - - 

 9)  บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้รับเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่ไม่มีจัดเก็บ 
  และบริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

- - - - - - - 

2. การฝึกอบรมการใช้งาน (ตามข้อ 1.) แก่นักศึกษา   4.40 - - - - - - 

1) มีการแนะน าและสอนการใช้บริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดให้มี  เช่น แนะน าการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด มทส. และการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่น ๆ (union 
catalog) แนะน าระบบจองห้องค้นคว้า แนะน าการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด การใช้เครื่องฟังเพลง  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่นักศึกษา เป็นต้น  

- - - - - - - 

2) มีการอบรมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น 
ฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเป็น
สมาชิกใหแ้ก่นักศึกษา อบรมโปรแกรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน การวิจัย เช่น ฐานข้อมูลคลัง
ปัญญา มทส. ฐานข้อมูล SCOPUS, ScienceDirect, ACS, Wiley-Blackwell โปรแกรม EndNote  
นอกจากนี้ยังมีการอบรมและแนะน าการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การเลือกแหล่ง
วารสารที่จะตีพิมพ์บทความ 
 

- - - - - - - 
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   ศบส., ศบก., ศค., ศควท.,สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.5.6-1 
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ความพึงพอใจด้าน (จากคะแนนเต็ม 5) 

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ศบส. ศบก. ศค. ศควท. สกน./
สกส. 

สอส. 

3.  บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ในด้าน - - - - - - - 

1) ห้องเรียน - 3.94 - - - - - 

     2)   ห้องปฏิบัติการ - - 4.10 3.81 - - - 

3) จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  3.72 - 3.87 - - - - 

4.  บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ในด้าน - - - - - - - 

     1)   งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - 3.93 - - -  - 

     2)   การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  - - - - - - 4.72 

     3)   การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร (ส่วนกิจการนักศึกษา)  - - - - 4.10 - - 

     4)   การจัดการหรือจัดบริการสนามกีฬา (สถานกีฬาและสุขภาพ) - - - - - 4.38 - 

5.  ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
 ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
 อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- - - - - 3.61 - 

 

แหล่งที่มา :  ศบส., ศบก., ศค., ศควท.,สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบตัิการทางการแพทย์และสาธารณสุข                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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สว. 2.6.1-1

ตารางที่ 2.6.1-1  :  จ านวนหน่วยกิตในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีจ าแนกตามประเภทรายวชิา
             ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

จ านวน

บรรยาย ปฏบิัติ
Senior 

project
สมัมนา

ภาค

สนาม
เลอืกเสรี

สหกิจ

ศึกษา
เลือกเฉพาะ

ด้าน*

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
1 เคมี 178 136 14 8 2  - 8 9 9
2 คณิตศาสตร์ 181 140 6 8 2  - 12 9 12
3 ชวีวทิยา 178 130 17 8 2  - 8 9 12
4 ฟิสิกส์ 179 143 13 8 2  - 8 9 4
5 วทิยาศาสตร์การกฬีา 190 110 23 2 2  - 8 9 38

ส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
6 ศึกษาทั่วไป 100 92 5 - - - 3 -
7 ภาษาต่างประเทศ 133 81 - - - - 52 -

เทคโนโลยสีารสนเทศ
8    - กลุ่มวชิาซอฟต์แวร์วสิาหกจิ 177 131 23 4 2 - 8 9
9    - กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 177 139 17 4 2 - 8 9
10    - กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 177 140 16 4 2 - 8 9
11    - กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 177 143 13 4 2 - 8 9

เทคโนโลยกีารจดัการ
12    - กลุ่มวชิาการจดัการการตลาด 177 153 2 3 2 - 8 9
13    - กลุ่มวชิาการจดัการโลจสิติกส์ 177 153 2 3 2 - 8 9
14    - กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิใหม่ 177 153 2 3 2 - 8 9

     และภาวการณ์ประกอบการ
ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

15 เทคโนโลยกีารผลิตพืช 180 132 22 6 1 2 8 9
16 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์

    1)  กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์ 183 140 21 - 2 3 8 9
    2)  กลุ่มวชิาอตุสาหกรรมผลิตสัตว์ 183 135 23 3 2 3 8 9

17 เทคโนโลยอีาหาร 187 143 25 3 2  - 8 6
ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

18 วศิวกรรมการผลิต 190 148 25 - - - 8 9
19 วศิวกรรมเกษตร วชิาเอกวศิวกรรมเกษตร 192 162 12 1 8 9

วศิวกรรมเกษตร วชิาเอกวศิวกรรมอาหาร 192 162 12 1 8 9
20 วศิวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์ 188 163 4 4 - - 8 9
21 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 180 147 16 - - - 8 9
22 วศิวกรรมเคมี 191 163 8 3 1 - 8 8
23 วศิวกรรมเคร่ืองกล 195 168 9 - 1 - 8 9
24 วศิวกรรมเซรามกิ 185 159 5 3 1 - 8 9
25 วศิวกรรมโทรคมนาคม 186 179 7 4 - - 8 9
26 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 190 159 10 4  -  - 8 9
27 วศิวกรรมไฟฟ้า วชิาเอกระบบไฟฟ้าก าลัง 190 160 10 3 - - 8 9

วศิวกรรมไฟฟ้า วชิาเอกระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 190 160 10 3 - - 8 9
วศิวกรรมไฟฟ้า วชิาเอกระบบไฟฟ้าพลังงาน 190 161 9 3 - - 8 9
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกระบบไฟฟ้าควบคุมอตัโนมัติ 190 162 8 3 - - 8 9

28 วศิวกรรมโยธา 185 155 4 8 - 1 8 9
29 วศิวกรรมโลหการ หลักสูตร 2554 193 163 11 9 - - 8 9
30 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 190 162 7 4  -  - 8 9
31 วศิวกรรมอตุสาหการ 189 166 6 - - - 8 9
32 เทคโนโลยธีรณี 190 151 15 3 - 4 8 9
33 วศิวกรรมยานยนต์ 195 168 9 - 1 - 8 9
34 วศิวกรรมอากาศยาน 195 168 10 - - - 8 9
35 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 198 192 6 4 - - 8 9
36 วศิวกรรมธรณี 187 150 14 4 - 2 8 9
37 วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 184 156 6 4 1 - 8 9

ส านักวชิาแพทยศาสตร์
38 อนามยัส่ิงแวดล้อม 189 146 23 2 1 - 8 9
39 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 191 148 22 3 1 - 8 9
40 แพทยศาสตร์ 298 184 310 - - - 8 -

ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์
41 พยาบาลศาสตร์ 187 137 42 - - - 8 -

แหลง่ที่มา :  ฝ่ายวชิาการ/ ส านักวชิา ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2556

ล าดบัที่ ส านักวชิา/สาขาวชิา
จ านวน

หน่วยกิต

รวม
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2

ตารางที่ 2.6.1-2  :  จ านวนรายวิชาที่มีการเรยีนการสอนทางเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์(Internet)

               ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

1) เอกสารประกอบการสอน

   ทีอ่ยูบ่นเครือขา่ย  
  (ขอ้มูลจาก ศบส.)

2) การจัดการเรียนการสอนผ่าน

    เครือขา่ย (SUT e Learning) 
    (ขอ้มูลจาก ศนท.)

3) Video On Demand 
   (ขอ้มูลจาก ศบส.) รวม *

1 วิทยาศาสตร์ 25 41 3 69

2 เทคโนโลยีสังคม 20 133 1* 153

3 เทคโนโลยีการเกษตร 7 5 - 12

4 วิศวกรรมศาสตร์ 28 130 - 158

5 แพทยศาสตร์ 6 19 - 25

6 พยาบาลศาสตร์ - 40 - 40

86 368 3 457

หมายเหตุ :         * หมายถึง รายวชิา PRE-COOPERATIVE EDUCATION ในภาพรวมให้นับเป็น 1 รายวชิาเท่านัน้

              หากแยกตามส านักวิชาจะถือว่าอยู่ทั้ง 6 ส านักวิชา คือ  สวว., สวทส., สวทก., สววศ., สวพ. และ สวพย.

แหลง่ทีม่า  :  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ข้อมลู ณ วันที่   30  เมษายน  2556

        และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพรวม

ส านักวิชา
ล าดบั

ที่

จ านวนรายวิชาทีอ่ยูบ่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  1. สวว.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (จ านวน 69 รายวิชา)

รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
1) 102104 CHEMISTRY LABORATORY II ปฏบิติัการเคมี 2 1) 102105 ORGANIC CHEMISTRY เคมีอินทรีย์ 33) 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH ปฏิบัติการจุลชีววทิยา
2) 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการเคมีอินทรีย์ 2) 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY 1 เคมีพืน้ฐาน 1 ส าหรับสาธารณสุข
3) 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I เคมีพืน้ฐาน 1 3) 102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY 1 ปฏบิติัการเคมีพืน้ฐาน 1 34) 109201 BIOCHEMISTRY ชีวเคมี
4) 102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY ปฏบิติัการเคมีพืน้ฐาน 1 4) 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY 2 เคมีพืน้ฐาน 2 35) 109202 MEDICAL BIOCHEMISTRY ชีวเคมีทางการแพทย์
5) 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II เคมีพืน้ฐาน 2 5) 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY 2 ปฏบิติัการเคมีพืน้ฐาน 2 36) 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
6) 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY ปฏบิติัการเคมีพืน้ฐาน 2 6) 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY หลักเคมี BIOCHEMISTRY 
7) 102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการวชิาเคมีเชิงฟสิิกส์ 7) 102202 PHYSICAL CHEMISTRY เคมีเชิงฟสิิกส์  37) 110204 DEVELOPMENTAL ANATOMY พฒันาการกายวภิาคศาสตร์
8) 103103 PROBABILITY AND STATISTICS ความน่าจะเปน็และสถิติ 8) 102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการเคมีเชิงฟสิิกส์ 38) 111101 PHYSIOLOGY สรีรวทิยา
9) 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I หลักชีววทิยา 1 9) 102204 PRINCIPLE OF CHEMISTRY   เคมีวเิคราะห ์ 39) 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS โภชนศาสตร์เพือ่สุขภาพ
10) 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I ปฏบิติัการหลักชีววทิยา 1 10) 102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการเคมีวเิคราะห ์ และการปอ้งกัน
11) 104103 PLANT BIOLOGY ชีววทิยาพชื 11) 102630 GRADUATE ANALYTICAL CHEMISTRY  เคมีวเิคราะหร์ะดับบณัฑิตศึกษา 40) 114334 RESEARCH METHODOLOGY ระเบยีบวธิวีจิัยทาง
12) 104104 PLANT BIOLOGY LABORATORY ปฏบิติัการชีววทิยาพชื 12) 102734 ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY เคมีวเิคราะหส่ิ์งแวดล้อม IN SPORTS SCIENCE วทิยาศาสตร์การกีฬา
13) 104107 MAN AND ENVIRONMENT มนุษย์และสภาวะแวดล้อม 13) 103101 CALCULUS 1 แคลคูลัส 1 41) 606201 MEDICAL GENETICS เวชพนัธศุาสตร์
14) 104108 Prin Bio II & Lab หลักชีววทิยา 2 14) 103102 CALCULUS 2 แคลคูลัส 2
15) 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II ปฏบิติัการหลักชีววทิยา 2 15) 103103 PROBABILITY AND STATISTICS ความน่าจะเปน็และสถิติ
16) 104202 MICROBIOLOGY LABORATORY ปฏบิติัการจุลชีววทิยา 16) 103104 INTRODUCTION TO STATISTICS สถิติเบือ้งต้น
17) 104203 GENETICS พนัธศุาสตร์ 17) 103105 CALCULUS 3 แคลคูลัส 3
18) 105101 PHYSICS I ฟสิิกส์ 1 18) 103108 Calculus for Health Science แคลคูลัสส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ล าดบั รหัสวิชา รายชื่อวิชา
19) 105102 PHYSICS II ฟสิิกส์ 2 19) 103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE คณิตศาสตรในชีวติประจ าวนั ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
20) 105191 PHYSICS LABORARATORY I ปฏบิติัการฟสิิกส์ 1 20) 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER ระเบยีบวธิคี านวณเชิงตัวเลข 1) 103101 CALCULUS I แคลคูลัส 1
21) 108204 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา ส าหรับคอมพวิเตอร์ 2) 103102 CALCULUS II แคลคูลัส 2

AND PARASITOLOGY 21) 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY 1 หลักชีววทิยา 1 3) 103105 CALCULUS III แคลคูลัส 3
22) 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการชีวเคมี 22) 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I ปฏบิติัการหลักชีววทิยา 1
23) 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY ปฏบิติัการกายวภิาคศาสตร์ 23) 104107 Man & Environment มนุษย์และสภาวะแวดล้อม
24) 110204 DEVELOPMENTAL ANATOMY วชิาพฒันากายวภิาคศาสตร์ 24) 104108 PRINCIPLE OF BIOLOGY II หลักชีววทิยา 2
25) 120201 FUNDAMENTAL BIOCHEMISTRY I ชีวเคมีพืน้ฐาน 1 25) 104113 MAN AND ENVIRONMENT มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม

26) 104201 Microbiolody จุลชีววทิยา 
27) 104203 GENETICS พนัธศุาสตร์
28) 104640 MOLECULAR GENETICS อณูพนัธศุาสตร์
29) 104852 PRINCIPLES IN MOLECULAR หลักการเบือ้งต้นของเทคนิค

BIOLOGY TECHNIQUES ในการศึกษาอณูชีววทิยา
30) 105101 PHYSICS 1 ฟสิิกส์ 1
31) 105102 PHYSICS 2 ฟสิิกส์ 2
32) 105113 MAN AND TECHNOLOGY มนุษย์กับเทคโนโลยี

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2556

2. การจัดการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย (SUTe-Learning) (ข้อมูลจาก ศนท.)
    จ านวน  41  รายวิชา

2. การจัดการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย (SUTe-Learning) (ข้อมูลจาก ศนท.)
    จ านวน  41  รายวิชา

3.  Video on Demand  (ข้อมูลจาก ศบส.) จ านวน  3  รายวิชา 

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา

1.  รายชือ่เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่นเครอืข่าย
     (ข้อมูลจาก ศบส.)  จ านวน  25  รายวิชา

รหัสวิชา
ล าดบั

ที่

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  2. สวทส.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

2. ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม (จ านวน 153 รายวิชา)

รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

1) 202101 LOGICAL THINKING การคิด การค้นควา้ และการใช้เหตุผล 1) 202103 INFORMATION TECHNOLOGY 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 35) 204230 ADVANCED DATABASE DESIGN การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง
2) 202102 INFORMATION TECHNOLOGY I เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2) 202104 GENERAL EDUCATION 1 ศึกษาท่ัวไป 1  AND DEVELOPMENT
3) 203102 Eng 2 ภาษาอังกฤษ 2 3) 202105 GENERAL EDUCATION 2 ศึกษาท่ัวไป 2 36) 204231 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING การโปรแกรมเชิงวตัถุ
4) 203203 Eng III ภาษาอังกฤษ 3 4) 202111 THAI FOR COMMUNICATION ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 37) 204233 METADATA เมทาดาทา
5) 203204 Eng IV ภาษาอังกฤษ 4 5) 202204 THAI STUDIES ไทยศึกษา 38) 204236 ANIMATION AND MULTIMEDIA การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
6) 203305 Eng V ภาษาอังกฤษ 5 6) 202205 MAN AND SOCIETY มนุษย์กบัสังคม DESIGN AND DEVELOPMENT และมัลติมีเดีย
7) 203309 Eng Elective IV ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 4 7) 202213 GLOBALIZATION โลกาภิวตัน์ 39) 204304 WRITING FOR BROADCASTING AND FILMS การเขียนบทวทิยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
8) 203401 CHINESE 1 ภาษาจีน 1 8) 202261 RELIGION FOR LIFE ศาสนากบัการด าเนินชีวติ 40) 204307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT การจัดการทรัพยากรบุคคล
9) 203402 CHINESE 2 ภาษาจีน 2 9) 202307 ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ส่ิงแวดล้อมกบัการพัฒนา 41) 204312 INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL การจัดเกบ็และการค้นคืนสารสนเทศ
10) 204104 INTERPERSONAL AND GROUP การส่ือสารระหวา่งบุคคล 10) 202308 QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT การพัฒนาคุณภาพชีวติ 42) 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT การจัดการสารสนเทศส านักงาน

COMMUNICATION 11) 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT องค์การและการจัดการ 43) 204323 TECHNOLOGY IN POLITICAL เทคโนโลยีการส่ือสารทางการเมือง 
11) 204203 SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 12) 203101 ENGLISH 1 ภาษาอังกฤษ 1 44) 204325 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
12) 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 13) 203102 ENGLISH 2 ภาษาอังกฤษ 2 45) 204328 E-BUSINESS  ธรุกจิอิเล็กทรอนิกส์
13) 204213 INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 14) 203204 ENGLISH 4 ภาษาอังกฤษ 4 46) 204330 WEB APPLICATION DEVELOPMENT การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็
14) 204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT การจัดการบริการสารสนเทศ 15) 203206 ENGLISH FOR AVIATION II ภาษาอังกฤษส าหรับการบิน 2 47) 204335 SOFTWARE TESTING การทดสอบซอฟต์แวร์
15) 204218 BUSINESS LAWS กฎหมายธรุกจิ 16) 203401 CHINESE 1 ภาษาจีน 1 48) 204346 MOBILE DEVICE APPLICATION การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
16) 204312 INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL การจัดเกบ็และการค้นคืนสารสนเทศ 17) 203402 CHINESE 2 ภาษาจีน 2 DEVELOPMENT ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
17) 204316 INFORMATION USERS ผู้ใช้สารสนเทศ 18) 203404 BUSINESS CHINESE 1 ภาษาจีนธรุกจิ 1 49) 204349 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
18) 204318 INFORMATION SOURCES แหล่งสารสนเทศ 19) 203405 BUSINESS CHINESE 2 ภาษาจีนธรุกจิ 2 50) 204352 DIGITAL LIBRARIES ห้องสมุดดิจิทัล
19) 204410 INFORMATION SYSTEMS NETWORK เครือข่ายระบบสารสนเทศ 20) 204110 BASIC COMPUTER ADMINISTRATION การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 51) 204353 AUDIENCE ANALYSIS การวเิคราะห์ผู้รับสาร
20) 204420 COMPUTER BASED LEARNING คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้ 21) 204111 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 52) 204356 OPERATIONS MANAGEMENT การจัดการการด าเนินงาน

22) 204112 LAWS AND ETHICS IN INFORMATION กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 53) 204402 COMMUNICATION PSYCHOLOGY จิตวทิยาการส่ือสาร
TECHNOLOGY สารสนเทศ 54) 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL การส่ือสารต่างและระหวา่งวฒันธรรม

23) 204201 INFORMATION SYSTEM II ระบบสารสนเทศ 2 COMMUNICATION
24) 204206 MESSAGE DESIGN AND WRITING PRINCIPLE หลักการออกแบบและการสร้างสาร 55) 204406 BUSINESS DATABASE ฐานข้อมูลธรุกจิ
25) 204207 TECHNOLOGY IN SOCIETAL เทคโนโลยีในการส่ือสารสังคม 56) 204408 SEMINAR IN MANAGEMENT สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

AND PUBLIC COMMUNICATION และประชานิเทศ INFORMATION SYSTEMS
26) 204209 PRINCIPLE OF MANAGEMENT หลักการจัดการ 57) 204413 MASS COMMUNICATION PLANNING การวางแผนส่ือสารมวลชนและการเผยแพร่  
27) 204212 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT สารสนเทศในบริบทสังคม AND DISSEMINATION
28) 204220 BUSINESS COMMUNICATION การส่ือสารธรุกจิ 58) 204414 BEHAVIOR AND ORGANIZATION พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ  
29) 204221 ACCOUNTING การบัญชี COMMUNICATION
30) 204222 LANGUAGE AND COMMUNICATION BEHAVIOR พฤติกรรมภาษากบัการส่ือสาร 59) 204417 INTERNATIONAL BUSINESS ธรุกจิระหวา่งประเทศ  
31) 204224 PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ถ่ายภาพเพือ่การส่ือสาร 60) 204425 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM การวเิคราะห์วพิากษ์ส่ือ
32) 204225 KNOWLEDGE MANAGEMENT การจัดการความรู้ 61) 204502 DATABASE MANAGEMENT การจัดการฐานข้อมูล
33) 204228 INFORMATION AND COMMUNICATION ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี 62) 204507 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS,  องค์ประกอบและแนวคิดของการ

TECHNOLOGY SECURITY สารสนเทศและการส่ือสาร DESIGN AND DEVELOPMENT พัฒนาระบบสารสนเทศ

34) 204229 ECONOMICS OF INFORMATION เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 63) 204510 RESEARCH METHODS AND STATISTICS FOR วธิกีารวจิัยและสถิติส าหรับ
TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION เทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งที่มา  :  ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัที่  30 เมษายน 2556

รหัสวิชา
ล าดบั

ที่

  2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

      จ านวน  133  รายวิชา

  2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

      จ านวน  133  รายวิชา (ตอ่)

 1.  รายชือ่เอกสารประกอบการเรียนการสอนทีอ่ยูบ่นเครือขา่ย (ขอ้มลูจาก ศบส.) 

     จ านวน  20  รายวิชา

รหัสวิชา
ล าดบั

ที่
รหัสวิชา

ล าดบั

ที่

           (มีต่อ)  
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  2. สวทส.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

2. ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม (จ านวน 153 รายวิชา)

  2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

      จ านวน  133  รายวิชา

  2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

      จ านวน  133  รายวิชา (ตอ่)

 1.  รายชือ่เอกสารประกอบการเรียนการสอนทีอ่ยูบ่นเครือขา่ย (ขอ้มลูจาก ศบส.) 

     จ านวน  20  รายวิชา
รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
64) 204511 NETWORK MANAGEMENT  การจัดการและความปลอดภัย 97) 203403 CHINESE 3 ภาษาจีน 3 128) 205252 Supply and Inventory Management การจัดหาและจัดการสินค้า

AND SECURITY ของเครือข่าย 98) 203431 KOREAN I ภาษาเกาหลี 1 129) 215271 Entrepreneurship and New Business ผู้ประกอบการและการสร้างธรุกจิใหม่
65) 204611 GRAPHIC DESIGN   การออกแบบกราฟิก 99) 204511 Network Management and Security การจัดการและความมั่นคงปลอดภัย 130) 215272 New Product Development การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
66) 204634 BUILDING AND MANAGING การสร้างและจัดการองค์ความรู้ ของเครือข่าย 131) 205271 Product design and development การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

KNOWLEDGE PROFILE 100) 204108 Computer Programming for การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 132) 205434 E-Business ธรุกจิอิเล็กทรอนิกส์
67) 204635 KNOWLEDGE MANAGEMENT :  เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ Information System ส าหรับระบบสารสนเทศ 133) 215351 Transportation Management การจัดการขนส่ง

TOOLS ANAD TECHNOLOGY ในการจัดการความรู้ 101) 204302 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 2
68) 204902 SELECTED TOPICS IN HIGH PERFORMANCE การโปรแกรมแบบขนาน PRODUCTION II

COMPUTING AND NETWORKING และแบบกระจาย 102) 204303 TECHNOLOGY OF MASS COMMUNICATION เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
69) 204903 SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL หัวข้อคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์ 103) 204331 Software Engineering วศิวกรรมซอฟต์แวร์

INTELLIGENCE 104) 204344 Multimedia Archives จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
70) 205103 BUSINESS STATISTICS สถิติธรุกจิ 105) 204401 LAWS AND ETHICS OF MASS กฎหมายและจริยธรรม
71) 205216 MANAGERIAL ACCOUNTING การบัญชีบริหาร COMMUNICATION ส่ือสารมวลชน
72) 205217 FINANCIAL MANAGEMENT การจัดการการเงิน 106) 204426 SEMINAR&PROJECT- ES&MIS สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
73) 205218 INTERNATIONAL BUSINESS ธรุกจิระหวา่งประเทศ 107) 204428 Project in Communication โครงงานนิเทศศาสตร์
74) 205272 MARKETING FOR ENTREPRENEUR การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 108) 204430 Project in Information and Library Work โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด
75) 205303 BUSINESS ETHICS จริยธรรมทางธรุกจิ 109) 204433 Seminar in Information and Library Work สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด
76) 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 110) 204491 Cooperative Education in Management สหกจิศึกษาพัฒนาอาชีพ 
77) 205351 TRANSPORTATION MANAGEMENT การจัดการการขนส่ง Information Systems ส าหรับสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
78) 205353 LOGISTICS INFORMATION SYSTEM ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  111) 204501 Strategic Information Technology การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
79) 205355 SERVICE OPERATIONS การด าเนินงานด้านบริการ Management รายชื่อวิชา
80) 205357 QUALITY MANAGEMENT การจัดการคุณภาพ 112) 205352 INTERNATIONAL LOGISTICS โลจิสติกกร์ะหวา่งประเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
81) 205378 INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 113) 215357 Logistics Information System ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 1) 204490 Pre-cooperative education เตรียมสหกจิศึกษา*
82) 205401 STRATEGIC MANAGEMENT  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 114) 215360 Quality Management การจัดการคุณภาพ
83) 205434 E-BUSINESS  ธรุกจิอิเล็กทรอนิกส์ 115) 215353 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION การจัดการคลังสินค้า
84) 205451 SEMINAR IN LOGISTICS MANAGEMENT  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ MANAGEMENT และการกระจายสินค้า
85) 205471 SEMINAR IN ENTREPRENEURIAL สัมมนาการจัดการผู้ประกอบการ 116) 215379 Labor Relations แรงงานสัมพันธ์

MANAGEMENT 117) 215373 Managing a Growing Business การจัดการธรุกจิท่ีก าลังขยายตัว
86) 215103 BUSINESS MATHEMATICS คณิตศาสตร์ธรุกจิ 118) 205611 Strategic Human Resource การจัดการทรัพยากรมนุษย์
87) 451172 ENGLISH FOR COMMUNICATION II ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 2 เชิงกลยุทธ ์
88) 551241 ENGLISH FOR COMMUNICATION I ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1 119) 205613 Operations Management การจัดการการด าเนินงาน
89) 204103 STATISTICS FOR INFORMATION สถิติเพือ่การวจิัยวทิยาการสารสนเทศ 120) 205668 Simulation Modeling การจ าลองแบบปัญหา

SCIENCE RESEARCH 121) 215101 Principle of Management หลักการจัดการ
90) 202101 LOGICAL THINKING การคิด การค้นควา้ และการใช้เหตุผล 122) 215102 Introduction to Business ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธรุกจิ
91) 202211 Thinking for Development การคิดเพือ่การพัฒนา 123) 215108 Financial Accounting การบัญชีการเงิน
92) 202212 Man and Culture มนุษย์กบัวฒันธรรม 124) 215110 Personal and Relationship การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์
93) 204218 BUSINESS LAWS กฎหมายธรุกจิ ระหวา่งบุคคล
94) 203305 English 5 ภาษาอังกฤษ 5 125) 215202 Business Quantitative Analysis ปริมาณทางธรุกจิ
95) 203203 English 3 ภาษาอังกฤษ 3 126) 215204 FINANCIAL MANAGEMENT การจัดการการเงิน
96) 203205 English for Aviation I ภาษาอังกฤษส าหรับการบิน 1 127) 215252 Demand and Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์

แหล่งที่มา  :  ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัที่  30 เมษายน 2556

รหัสวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

    จ านวน  133  รายวิชา  (ตอ่)

3.  Video on Demand  (ขอ้มลูจาก ศบส.) จ านวน  1  รายวิชา

รหัสวิชา รหัสวิชา
ล าดบั

ที่

 2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

     จ านวน  133  รายวิชา  (ตอ่)

ล าดบั

ที่

ล าดบั

ที่

รหัสวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย (SUTe-Learning) (ขอ้มลูจาก ศนท.)

    จ านวน  133  รายวิชา  (ตอ่)
ล าดบั

ที่
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  3. สวทก.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (จ านวน 12 รายวิชา)

รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

1) 302291 CROP PRODUCTION FARM PRACTICUM การฝึกงานฟาร์มผลิตพชื 1) 114205 SPORTS NUTRITION โภชนศาสตร์การกีฬา

2) 302342 PLANT PESTS TECHNOLOGY เทคโนโลยีศัตรูพชื 2) 114206 SPORTS NUTRITION LABORATORY ปฏบิติัการโภชนศาสตร์การกีฬา  '- ไม่มี -'

3) 303326 AQUACULTURE การผลิตสัตวน์ ้า 3) 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION ปฐมนิเทศการเกษตร

4) 305221 FOOD CHEMISTRY เคมีอาหาร 4) 315453 SANITATION AND PLANT ENVIRONMENT สุขาภิบาลและการจัดการ

5) 305222 FOOD CHEMISTRY LABORATORY ปฏบิติัการเคมีอาหาร MANAGEMENT สภาพแวดล้อมโรงงาน

6) 305332 FOOD CHEMISTRY LABORATORY II ปฏบิติัการเคมีอาหาร 2 5) 304301 Introduction to Biotechnology ” ความรู้พื นฐานเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ

7) 305333 FOOD CHEMISTRY LABORATORY III ปฏบิติัการเคมีอาหาร 3

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2556

1.  รายชือ่เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่นเครอืข่าย
     (ข้อมูลจาก ศบส.)  จ านวน  7  รายวิชา

รหัสวิชา
ล าดบั

ที่

3.  ไม่มี Video on Demand  (ข้อมูลจาก ศบส.)

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา

2. การจัดการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย (SUTe-Learning) 
    (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  5  รายวิชา

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  4. สววศ.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์(จ านวน 158 รายวิชา)

รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา
ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย

1) 403421 MEASUREMENT AND CONTROL ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวดั 1) 421353 FREEZING AND COLD STORAGE การแช่แข็งและการเกบ็รักษาด้วยความเยน็ 42) 427211 PROBABILITY AND STATISTICS FOR  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ
2) 423101 COMPUTER PROGRAMMING การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2) 422201 ENGINEERING MANAGEMENT         การบริหารวิศวกรรม TELECOMMUNICATION ENGINEERS วิศวกรโทรคมนาคม
3) 423205 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม 3) 422212 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION            วิธีทางสถิติในการการขนส่ง 43) 427312 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS            การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
4) 423304 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING การค้นหาความรู้และการขุดค้น 4) 422213 TRANSPORTATION ENGINEERING           วิศวกรรมขนส่ง 44) 427313 TELEPHONE AND SWITCHING SYSTEMS            ระบบโทรศัพท์และสวิตชิง
5) 423322 SOLID WASTE ENGINEERING วิศวกรรมมูลฝอย 5) 422227 URBAN AND REGIONAL PLANNING            การวางผังเมืองและภูมิภาค 45) 427321 ELECTROMAGNETIC WAVES คล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้
6) 424201 PRINCIPLES OF CHEMICAL หลักวิศวกรรมเคมี 6) 422311 TRAFFIC ENGINEERING           วิศวกรรมจราจร 46) 427322 COMMUNICATION NETWORKS AND      วงจรข่ายส่ือสาร และสายส่งสัญญาณ
7) 424313 CHEMICAL ENGINEERING อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 7) 422331 HIGHWAY ENGINEERING            วิศวกรรมการทาง TRANSMISSION LINES

THERMODYNAMICS 8) 422332 HIGHWAY MATERIAL TESTING           ปฏิบัติการวัสดุการทาง 47) 427323 ANTENNA ENGINEERING          วิศวกรรมสายอากาศ
8) 428202 PRINCIPLE OF POLYMERIZATION I หลักปฏิกริิยาการเตรียมพอลิเมอร์ 9) 422351 TRANSPORT ECONOMICS           เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 48) 427333 TELECOMMUNICATION ENGINEERING ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1

เบื้องต้น 10) 422431 PAVEMENT DESIGN            การออกแบบผิวทาง LABORATORY I
9) 428303 POLYMER PROCESSING I กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 11) 422441 INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 49) 427434 TELECOMMUNICATION ENGINEERING ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
10) 428413 SAFETY ENGINEERING วิศวกรรมความปลอดภัย INFORMATION SYSTEM 50) 427452 SATELLITE COMMUNICATIONS         การส่ือสารดาวเทียม
11) 428419 Seminar สัมมนา 12) 422461 ENVIRONMENTAL ANALYSIS IN TRANSPORTATION SYSTEM     การวิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อมในระบบขนส่ง 51) 427454 OPTICAL FIBER COMMUNICATION            การส่ือสารด้วยสายใยแสง
12) 429201 ELECTRIC CIRCUITS วงจรไฟฟา้ 13) 422462 ENVIRONMENTAL ANALYSIS IN TRANSPORTATION SYSTEM     การวิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อมในระบบขนส่ง 52) 427455 DIGITAL SIGNAL PROCESSING การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1
13) 429203 CIRCUITS & DEVICES LABORATORY ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 14) 422463 TRANSPORTATION ADMINISTRATION   การวิเคราะห์นโยบายและการบริหารการขนส่ง 53) 427459 MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS         ระบบส่ือสารโทรศัพท์เคล่ือนที่
14) 429292 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงาน  AND POLICY ANALYSIS  54) 429201 ELECTRICAL CIRCUIT วงจรไฟฟา้
15) 429294 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้มูลฐาน 15) 423101 COMPUTER PROGRAMMING การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 55) 429211 FUNDAMENTAL OF ELECTRONIC DEVICES อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์มูลฐาน

ENGINEERING LAB 16) 423203 COMPUTER ORGANIZATION องค์ประกอบคอมพวิเตอร์ 56) 429212 ENGINEERING ELECTRONICS อเิล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
16) 429295 ELECTRONIC CIRCUIT LAB ปฏิบัติการวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 17) 423204 EVENT-DRIVEN PROGRAMMING การโปรแกรมโดยยดึเหตุการณ์ 57) 429296 ELECTRICAL ENGINEERING I วิศวกรรมไฟฟา้ 1
17) 429298 ELECTRICAL ENGINEERING ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 1 18) 423302 OPERATING SYSTEM ระบบปฏิบัติการ 58) 429298 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 1

 LABORATORY I 19) 423308 COMPUTER NETWORKS ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 59) 430201 ENGINEERING STATICS สถิตยศาสตร์
18) 429299 ELECTRICAL ENGINEERING ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 2 20) 423401 WEB APPLICATION เว็บแอพพลิเคชั่น 60) 430251 HYDRAULICS ชลศาสตร์

LABORATORY II 21) 423402 COMPUTER SECURITY ความมัน่คงของคอมพวิเตอร์ 61) 430402 CONSTRUCTION MANAGEMENT  การบริหารงานกอ่สร้าง
19) 429312 ILLUMINATION ENGINEERING วิศวกรรมแสงสว่าง 22) 423411 ADVANCED TOPICS IN PROGRAMMING LANGUAGES หัวข้อขั้นสูงในภาษาคอมพวิเตอร์ 62) 431101 ENGINEERING MATERIALS วัสดุวิศวกรรม
20) 429314 CONTROL SYSTEMS LABORATORY ปฏิบัติการระบบควบคุม 23) 423424 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 63) 432201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL     วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น
21) 429403 PROTECTION AND RELAY การป้องกนัและรีเลย์ 24) 424203 NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเคมี ENGINEERING  
22) 430211 MECHANICS OF MATERIAL 1 กลศาสตร์วัสดุ 1 25) 425200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTAL พื้นฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล 64) 432311 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS กระบวนการหน่วยวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
23) 430212 MATERIAL TESTING การทดสอบวัสดุ 26) 425203 ENGINEERING DYNAMICS พลศาสตร์วิศวกรรม 65) 432321 AIR POLLUTION ENGINEERING วิศวกรรมลพษิอากาศ
24) 430331 THEORY OF STURCTURES ทฤษฎีโครงสร้าง 27) 425206 Mechanics of Mechanics II กลศาสตร์วัสดุ 2 66) 432323 BUILDING SANITATION ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
25) 430332 STRUCTURAL ANALYSIS การวิเคราะห์โครงสร้าง 28) 425250 Mechanical Drawing การเขียนแบบทางกล 67) 432331 DESIGN AND OPERATION OF การออกแบบและควบคุมระบบน้ าประปา
26) 432207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY ปฏิบัติการชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 29) 425303 Mechanical Design การออกแบบเคร่ืองจักรกล WATER SUPPLY SYSTEM

LABORATORY 30) 425312 MECHANICAL SYSTEM DESIGN การออกแบบระบบเคร่ืองจักรกล 68) 432422 ENVIRONMENTAL LAWS กฎหมายส่ิงแวดล้อม
27) 432311 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม 31) 425461 MATLAB FOR MECHANICAL ENGINEERING โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 69) 432424 INDUSTRIAL WASTES MANAGEMENT การจัดการของเสียอตุสาหกรรม
28) 432314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 32) 426201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 70) 432429 SPECIAL STUDY การศึกษาเฉพาะเร่ือง

LABORATORY 33) 426206 CERAMIC FABRICATION PROCESS กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 71) 432491 COOPERATIVE EDUCATION I สหกจิศึกษา 1
34) 426301 GLAZE TECHNOLOGY เทคโนโลยผิีวเคลือบเซรามิก 72) 432501 ENVIRONMENTAL ENGINEERING CHEMISTRY เคมีวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
35) 426302 GLAZE LAB ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 73) 432504 ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบส่ิงแวดล้อม
36) 425304 MECHANICAL VIBRATION การส่ันทางกล DATA ANALYSIS
37) 425306 MECHANICS OF MECHINERY กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 74) 432565 ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING AND การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
38) 426308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
39) 426413 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC CERAMICS วัสดุไพอโิซอเิล็กทริกเซรามิกเบื้องต้น 75) 433231 OPERATION RESEARCH I การวิจัยการด าเนินงาน 1
40) 426421 STATISTICAL EXPERIMENTAL DESIGN การทดลองเชิงสถิติส าหรับวิศวกรรมเซรามิก 76) 434330 GEOLOGICAL ENGINEERING วิศวกรรมธรณีวิทยา

FOR CERAMIC ENGINEERING 77) 434370 ROCK MECHANICS           กลศาสตร์หิน
41) 426640 CHARACTERIZATION IN MATERIALS การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวิศวกรรมวัสดุ 1 : 78) 435304 COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING การผลิตและการออกแบบโดยใช้

ENGINEERING :  X-RAY DIFFRACTION การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ 79) 435477 JIG AND FIXTURE DESIGN การออกแบบอปุกรณ์ช่วยผลิตและจับยดึ

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2556

ล าดบั

ที่

   2. การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)
      (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  130  รายวชิา

    2. การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)
       (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  130  รายวชิา (ตอ่)

รหัสวิชา

1.  รายชื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่อยู่บนเครือข่าย
     (ข้อมูลจาก ศบส.)  จ านวน  28  รายวชิา

รหัสวิชาล าดบัที่
ล าดบั

ที่
รหัสวิชา
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  4. สววศ.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปกีารศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์(จ านวน 158 รายวิชา)

รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา

ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย

80) 437200 AERONAUTICAL ENGINEERING พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 118) 532434 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL การควบคุมมลพษิอากาศจากอตุสาหกรรม
FUNDAMENTALS 119) 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION วิธีทางสถิติในการขนส่ง '- ไม่มี -'

81) 437306 AIRCRAFT ELECTRICAL STSTEM ระบบไฟฟา้อากาศยาน 120) 522202 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่ง
82) 437310 AIRCRAFT DESIGN การออกแบบอากาศยาน AND LOGISTICS SYSTEM และโลจีสติกส์
82) 438206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 121) 535221 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES พื้นฐานกระบวนการผลิต
84) 523101 COMPUTER PROGRAMMING 1 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 122) 535222 FORMING AND HEAT TREATMENT ปฏิบัติการกระบวนการทาง ความร้อนและการขึ้นรูป
85) 523201 COMPUTER PROGRAMMING 2 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 PROCESSES LABORATORY
86) 525101 ENGINEERING GRAPHICS I เขียนแบบวิศวกรรม 1 123) 425452 Automotive Engineering I วิศวกรรมยานยนต์ 1
87) 527610 ADVANCED MATHEMATICS FOR คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ 124) 435300 Materials and Processes in Manufacturing วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

TELECOMMUNICATION ENGINEERING วิศวกรรมโทรคมนาคม 125) 451202 Engineering Statics สถิตศาสตร์วิศวกรรม
88) 527640 COMMUNICSTIONS AND NETWORKING การส่ือสารและเครือข่าย 126) 438203 ELECTRONICS อเิล็กทรอนิกส์
89) 533607 STOCHASTIC MODELING แบบจ าลองเชิงการแปลเปล่ียน 127) 527201 Mathematics for Telecom Eng 1 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
90) 617512 Exposure & Env.Risk Assessment การประเมินการสัมผัสและ 128) 438301 MICROPROCESSOR LABORATORY ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 129) 438208 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้
91) 425202 Thermodynamics I วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ 1 130) 438452 Biomedical Electronics อเิล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
92) 436303 Automotive Body Analysis การวิเคราะห์ตัวถังยานยนต์ 
93) 437201 AIRCRAFT MATERIALS วัสดุอากาศยาน
94) 437303 Aircraft Structure กลศาสตร์การบิน
95) 429214 Electromagnetic Fields สนามแม่เหล็กไฟฟา้
96) 523275 Computer Mathematics คณิตศาสตร์ทางคอมพวิเตอร์
97) 523231 Data Structures and Algorithms โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
98) 524211 Chemical Engineering อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
99) 426306 Ceramic Characterization การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
100) 526616 Thermodynamic of Materials อณุหพลศาสตร์ของวัสดุ
101) 526203 Ceramic Raw Materials Laboratory ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
102) 426305 Glass Technology เทคโนโลยแีกว้ 
103) 526202 Ceramic Raw Materials วัตถุดิบเซรามิก
104) 426405 Whitewares เคร่ืองปั้นดินเผาขาว
105) 532206 Environmental Chemistry Laboratory II ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม 2
106) 432203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY เคมีส่ิงแวดล้อม
107) 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II เคมีส่ิงแวดล้อม 2
108) 432313 Wastewater Engineering วิศวกรรมน้ าเสีย
109) 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL สถิติส าหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม

ENGINEERS
110) 432322 SOLID WASTES ENGINEERING วิศวกรรมมูลฝอย
111) 532204 Environmental Chemistry Laboratory 1 ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม 1
112) 432207 Environmental Biology ปฏิบัติการชีววิทยาส่ิงแวดล้อม

Laboratory
113) 432333 Environmental health อนามัยส่ิงแวดล้อม
114) 432206 ENVIRONMENTAL BIOLOGY ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม
115) 432421 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
116) 532202 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL พืน้ฐานวชิาชีพวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

ENGINEERING PROFESSION
117) 532211  ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2556

3.  ไม่มี Video on Demand  (ข้อมูลจาก ศบส.)2. การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)

   (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  130  รายวชิา (ตอ่)
ล าดบั

ที่
รหัสวิชา

2. การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)

   (ข้อมูลจาก ศนท.) จ านวน  130  รายวชิา (ตอ่)

ล าดบัที่ รหัสวิชา
ล าดบั

ที่
รหัสวิชา
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  5. สวพ.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (จ านวน 25 รายวิชา)

รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา รายชื่อวิชา

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

1) 617212 EPIDEMIOLOGY วทิยาการระบาด 1) 112301 MEDICAL PARASITOLOGY ปรสิตวทิยาทางการแพทย์   

2) 617322 AIR AND NOISE POLLUTION มลพษิทางอากาศและทางเสียง 2) 112302 MEDICAL PARASITOLOGY LABORATORY ปฏบิติัการปรสิตวทิยาทางการแพทย์  '- ไม่มี -'

AND CONTROL และการควบคุม 3) 605301 MEDICAL ETHICS AND CRITICAL THINKING จริยเวชศาสตร์และการคิดเชิงวเิคราะห ์          

3) 617323 ENVIRONMENTAL AND พษิวทิยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4) 606208 PATHOPHYSIOLOGY พยาธสิรีรวทิยา

OCCUPATIONAL TOXICOLOGY 5) 609354 CLINICAL SKILL ทักษะทางคลินิค  

4) 617331 PUBLIC HEALTH AND กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 6) 615301 INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE บทน าทางคลินิค

 ENVIRONMENTAL LAWS และส่ิงแวดล้อม 7) 617306 HUMAN ECOLOGY นิเวศวทิยามนุษย์

5) 617332 AIR AND NOISE POLLUTION มลพษิทางอากาศและทางเสียง 8) 617315 Nutrition for Public Health โภชนาการตามวยั 1

AND CONTROL และการควบคุม 9) 618456 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT การจัดการความเส่ียงในงาน

6) 618344 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT การบริหารงานความปลอดภยั 10) 609534 Department of Family Medicine เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5

ในงานอุตสาหกรรม and Community Medicin

11) 609202 MEDICAL RURAL STUDIES II ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2

12) 114323 SPORTS INJURIES การบาดเจ็บทางการกีฬา

13) 606302 GENERAL ANATOMICAL PATHOLOGY พยาธวิทิยากายวภิาคทั่วไป

14) 609253 Integration of Basic Medical Sciences and Clinic บูรณาการทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและคลีนิก

15) 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ

16) 601100 SELF DEVELOPMENTS การพฒันาตนเอง

17) 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพแพทย์

18) 601104 Medical Rural Studies I ชนบทศึกษาทางการแพทย์ (1)

19) 609203 Medical Rural Studies III ชนบทศึกษาทางการแพทย์ (3)

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)            ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2556

1.  รายชือ่เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่นเครอืข่าย
     (ข้อมูลจาก ศบส.)  จ านวน  6 รายวิชา

รหัสวิชา
ล าดบั

ที่

3.  ไม่มี Video on Demand  (ข้อมูลจาก ศบส.)

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา

2. การจัดการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย (SUTe-Learning)   
    (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  17  รายวิชา

ล าดบั

ที่
รหัสวิชา
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  6. สวพย.

รายวิชาทีม่ีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (จ านวน 40 รายวิชา)

รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา

ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย

1) 619102 SEXOLOGY AND THE WAY TO เพศศึกษาและการสร้างครอบครัวอบอุ่น 18) 619325 NURSING PRACTICUM OF ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่

- ไมม่ ี-' START A HEALTHY FAMILY ADULTS AND ELDERLY 2 และผู้สูงอาย ุ2

2) 619103 FIRST AID AT WORKPLACE การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 19) 619326 NURSING PRACTICUM OF ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่

3) 619104 FOOD FOR HEALTH AND BEAUTY อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ADULTS AND ELDERLY 3 และผู้สูงอาย ุ3

4) 619105 SPIRITUAL DEVELOPMENT การพัฒนาจติวญิญาณและภาวะสุขภาพ 20) 619331 NURSING OF CHILDREN AND การพยาบาลเด็กและวย้รุ่น

 AND HEALTH STATUS ADOLESCENTS I

5) 619203 NUTRITION AND DIET THERAPY โภชนาการและโภชนบ าบัด 21) 619332 NURSING OF CHILDREN AND การพยาบาลเด็กและวย้รุ่น 2

6) 619203 NUTRITION AND DIET THERAPY ปฏบิัติการโภชนาการและโภชนบ าบัด ADOLESCENTS II

LABORATORY 22) 619341 NURSING CARE OF FAMILIES AND การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์

7) 619204 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS เศรษฐศาสตร์สุขภาพ MIDWIFERY I

8) 619205 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE การส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ 23) 619342 NURSING CARE OF FAMILIES AND การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ ์2

9) 619206 HEALTH ASSESSMENT การประเมนิภาวะสุขภาพ MIDWIFERY II

10) 619207 HEALTH PROMOTION AND การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 24) 619353 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC การฝึกปฏบิัติการพยาบาล

PROTECTION NURSING PRACTICUM สุขภาพจติและจติเวช

11) 619208 FOUNDATION OF NURSING การพยาบาลพื้นฐาน 25) 619414 NURSING RESEARCH การวจิยัทางการพยาบาล

12) 619222 NURSING OF ADULTS 2 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 26) 619461 COMMUNITY HEALTH NURSING การพยาบาลอนามยัชมุชน

13) 619223 NURSING OF ELDERLY การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 27) 619462 NURSING PRACTICUM OF ปฏบิัติการพยาบาลอนามยัชมุชน 1

14) 619224 NURSING PRACTICUM OF ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ1 COMMUNITY HEALTH I

ADULTS AND ELDERLY 1 28) 619464 NURSING THERAPEUTICS การบ าบัดทางการพยาบาล

15) 619252 MENTAL HEALTH AND การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 29) 701101 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY จติวทิยาพัฒนาการ

PSYCHIATRIC NURSING I 30) 619333 Nursing practicum of  ปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น

16) 619252 MENTAL HEALTH AND การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 Children and Adolescents

PSYCHIATRIC NURSING II 31) 619463 NURSING PRACTICUM OF ปฏบิัติการอนามยัชมุชน 2

17) 619310 ETHICS AND LAWS IN NURSING จริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชพี COMMUNITY HEALTH II

PROFESSION การพยาบาล

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)          ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2556

ล าดับ

ที่
รหัสวิชา

1.  ไม่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่อยู่บนเครือข่าย

     (ข้อมูลจาก ศบส.)

รหัสวิชา
ล าดับ

ที่

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)   

    (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  40  รายวชิา

รหัสวิชา
ล าดับ

ที่

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)   

    (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  40  รายวชิา (ตอ่)
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ศบส., ศนท. 2.6.1-2  -  6. สวพย.

รายวิชาทีม่ีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (จ านวน 40 รายวิชา)

รายชือ่วิชา รายชือ่วิชา

ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย ชือ่ภาษาอังกฤษ ชือ่ภาษาไทย

32) 701109 QUALITY DEVELOPMENT การพัฒนาคุณภาพ '- ไมม่ ี-'

FOR HEALTHCARE สถานพยาบาล

INSTITUTES

33) 619343 Nursing practicum of ปฏบิัติการพยาบาลครอบครัว

Families and Midwifery l และการผดุงครรภ ์1

34) 701104 SEXOLOGY AND เพศศึกษาและวถิคีรอบครัว

FAMILY LIFE EDUCATION

35) 701102 HEALTH AND NURSING วทิยาการสารสนเทศด้าน

INFORMATICS สุขภาพและการพยาบาล

36) 701105 FIRST AID การปฐมพยาบาล

37) 619411 LEADERSHIP AND ภาวะผู้น าและการจดัการ

NURSING MANAGEMENT ทางการพยาบาล

38) 619209 FOUNDATION OF ปฏบิัติการพยาบาลพื้นฐาน

NURSING PRACTICUM

39) 701106 FOOD FOR HEALTH อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

AND BEAUTY

40) 619413 ISSUES AND TRENDS IN ประเด็นและแนวโน้มวชิาชพี

NURSING PROFESSION การพยาบาล

แหล่งที่มา  :  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) และศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)          ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2556

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUTe-Learning)   

    (ข้อมูลจาก ศนท.)  จ านวน  40  รายวชิา (ตอ่)

3.  ไม่มี Video on Demand  (ข้อมูลจาก ศบส.)

ล าดับ

ที่
รหัสวิชา

ล าดับ

ที่
รหัสวิชา
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ศบส. 2.6.3-1

ตารางที่ 2.6.3-1  : วันและเวลาที่ให้บริการห้องสมุดของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ช่วงเวลาที่ให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

- วันจนัทร์ ถงึ วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.

- วันเสาร์ ถงึ วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

- วันหยดุนักขตัฤกษ์ 09.00 - 17.00 น.

ก่อนสอบ 2 สับดาห์ และระหว่างสอบ

- วันจนัทร์ ถงึ วันศุกร์ 08.00 - 24.00 น.

- วันเสาร์ ถงึ วันอาทิตย์ 09.00 - 24.00 น.

- วันหยดุนักขตัฤกษ์ 09.00 - 24.00 น.

ระหว่างปิดภาคการศึกษา

- วันจนัทร์ ถงึ วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

- วันเสาร์ ถงึ วันอาทิตย์ ปิดบริการ

- วันหยดุนักขตัฤกษ์ ปิดบริการ

หมายเหตุ :นักศึกษาสามารถเขา้ใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์หรือฐานขอ้มูลที่ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาจดัท าขึน้เองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านการให้บริการทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยมีห้องบริการสืบค้นสารสนเทศและเตรียมเอกสาร  

(Online Information Access Room) ที่ชั้น 1 ซ่ึงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต 

จ านวน 40 เคร่ือง ต้ังแต่เวลา 8.30-24.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยดุนักขตัฤกษ์ 

นอกจากนี้ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษามีห้องบริการอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จ านวน 2 ห้อง

แหล่งที่มา :  ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา

วันท าการ

                                        ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
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   ตารางท่ี 2.6.3-2  :  วันและเวลาที่ให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
    และฝึกปฏิบัติ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 

 
   แหล่งที่มา : ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

 
 
 
 
  

วันท าการ 
ช่วงเวลาที่
ให้บริการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4  ณ อาคารเรียนรวม 1 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8  ณ อาคารเรียนรวม 2 

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์                  ปิดบริการ 

ก่อนสอบ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4  ณ อาคารเรียนรวม 1 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8  ณ อาคารเรียนรวม 2 

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์                  ปิดบริการ 

ระหว่างสอบ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4  ณ อาคารเรียนรวม 1 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8  ณ อาคารเรียนรวม 2 

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์                  ปิดบริการ 
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สพค. 2.6.6-1 ก

ตารางที่ 2.6.6-1 ก  จ านวนรายวชิาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีตอ่การสอนของอาจารย ์
                ไม่ต่ ากวา่ 3.51 ปีการศึกษา 2555

ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการ

ประเมินเทียบเกณฑ์ 5.0

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

1 เคมี - 8 8 - 9 9 - 9 9 - 26 26
2 คณิตศาสตร์ - 10 10 - 10 10 - 9 9 - 29 29
3 ชวีวทิยา - 10 10 - 7 7 - 5 5 - 22 22
4 ฟิสิกส์ - 6 6 - 4 4 - 8 8 - 18 18
5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - 1 1 - - - - 1 1
6 จลุชวีวทิยา - 4 4 - 4 4 - - - - 8 8
7 ชวีเคมี - 4 4 - 2 2 - 3 3 - 9 9
8 กายวภิาคศาสตร์ - 1 1 - 5 5 - 3 3 - 9 9
9 สรีรวทิยา - - - - 4 4 - 2 2 - 6 6
10 เภสัชวทิยา - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 6 6
11 วทิยาศาสตร์การกฬีา - 15 15 - 14 14 - 18 18 - 47 47

- 61 61 - 62 62 - 58 58 - 181 181
12 ศึกษาทั่วไป - 11 11 - 16 16 - 13 13 - 40 40
13 ภาษาต่างประเทศ - 16 16 - 14 14 - 14 14 - 44 44
14 เทคโนโลยสีารสนเทศ - 24 24 - 40 40 - 37 37 - 101 101
15 เทคโนโลยกีารจดัการ - 40 40 - 32 32 - 37 37 - 109 109

- 91 91 - 102 102 - 101 101 - 294 294
16 เทคโนโลยกีารผลิตพืช - 6 6 - 19 19 - 15 15 - 40 40
17 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ - 9 9 - 14 14 - 13 13 - 36 36
18 เทคโนโลยชีวีภาพ - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2
19 เทคโนโลยอีาหาร - 10 10 - 14 14 - 12 12 - 36 36

- 25 25 - 48 48 - 41 41 - 114 114
20 วศิวกรรมการผลิต - 5 5 - 13 13 - 12 12 - 30 30
21 วศิวกรรมเกษตร - 15 15 - 15 15 - 17 17 - 47 47
22 วศิวกรรมขนส่ง - 7 7 - 11 11 - 12 12 - 30 30
23 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ - 14 14 - 19 19 - 14 14 - 47 47
24 วศิวกรรมเคมี - 10 10 - 7 7 - 13 13 - 30 30
25 วศิวกรรมเคร่ืองกล

 - วศิวกรรมเคร่ืองกล - 26 26 - 22 22 - 25 25 - 73 73
 - วศิวกรรมยานยนต์ - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 21 21
 - วศิวกรรมอากาศยาน - 7 7 - 8 8 - 6 6 - 21 21
 - วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - 12 12 - 12 12 - 13 13 - 37 37

26 วศิวกรรมเซรามกิ - 9 9 - 19 19 - 13 13 - 41 41
27 วศิวกรรมโทรคมนาคม - 15 15 - 20 20 - 20 20 - 55 55
28 วศิวกรรมพอลิเมอร์ - 14 14 - 11 11 - 13 13 - 38 38
29 วศิวกรรมไฟฟ้า - 19 19 - 31 31 - 28 28 - 78 78
30 วศิวกรรมโยธา - 27 27 - 33 33 - 34 34 - 94 94
31 วศิวกรรมโลหการ - 13 13 - 16 16 - 16 16 - 45 45
32 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม - 10 10 - 16 16 - 13 13 - 39 39
33 วศิวกรรมอตุสาหการ - 19 19 - 14 14 - 21 21 - 54 54
34 เทคโนโลยธีรณี - 16 16 - 16 16 - 19 19 - 51 51

- 244 244 - 290 290 - 297 297 - 831 831

รวมส านักวชิาวทิยาศาสตร์

รวมส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

รวมส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

รวมส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั

ที่

ส านักวชิา/ สาขาวชิา
จ านวนรายวชิา จ าแนกตามผลการประเมินการสอนของอาจารย ์ระดบัปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 รวมทั้ง 3 ภาคการศึกษา
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สพค. 2.6.6-1 ก

ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการ

ประเมินเทียบเกณฑ์ 5.0

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ผลประเมนิ

 <3.51

ผลประเมนิ

≥ 3.51
รวม

ล าดบั

ที่

ส านักวชิา/ สาขาวชิา
จ านวนรายวชิา จ าแนกตามผลการประเมินการสอนของอาจารย ์ระดบัปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 รวมทั้ง 3 ภาคการศึกษา

35 แพทยศาสตร์ - 8 8 - 8 8 - 12 12 - 28 28
36 อนามยัส่ิงแวดล้อม - 12 12 - 6 6 - 10 10 - 28 28
37 อาชวีอนามยัและความปลอดภัย - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 18 18

- 26 26 - 20 20 - 28 28 - 74 74
38 พยาบาลศาสตร์ - 16 16 - 19 19 - 10 10 - 45 45

- 16 16 - 19 19 - 10 10 - 45 45
- 437 437 - 521 521 - 507 507 - 1,465 1,465

รวมส านักวชิาแพทยศาสตร์

รวมส านักวชิาพยาบาลศาสตร์

แหล่งที่มา :  งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556

ภาพรวมมหาวทิยาลยั
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สพค. 2.6.6-1 ข

ตารางที ่2.6.6-1 ข  จ านวนรายวชิาทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีม่ตีอ่การสอนของอาจารย ์
                ไมต่่ ากวา่ 3.51 ปกีารศึกษา 2555

ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ ผลประเมิน ผลประเมิน รวม ผลประเมิน ผลประเมิน รวม ผลประเมิน ผลประเมิน รวม ผลประเมิน ผลประเมิน รวม
1 เคมี - 5 5 - 4 4 - 6 6 - 15 15
2 คณิตศาสตร์ - 5 5 - 4 4 - 2 2 - 11 11
3 ชวีวทิยา - 5 5 - 7 7 - 8 8 - 20 20
4 ฟสิิกส์ - 4 4 - 3 3 - 10 10 - 17 17
5 การรับรู้จากระยะไกล - 5 5 - 4 4 - 1 1 - 10 10
6 เทคโนโลยเีลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - 2 2 - 4 4 - 1 1 - 7 7
7 จลุชวีวทิยา - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2
8 ชวีเคมี - 2 2 - 1 1 - 4 4 - 7 7
9 ชวีเวชศาสตร์ - 3 3 - 10 10 - 6 6 - 19 19

รวมส านักวชิาวทิยาศาสตร์ - 31 31 - 38 38 - 39 39 - 108 108
10 ภาษาต่างประเทศ - 6 6 - 8 8 - 9 9 - 23 23
11 เทคโนโลยสีารสนเทศ - 7 7 - 2 2 - 4 4 - 13 13
12 เทคโนโลยกีารจดัการ - 3 3 - 3 3 - 1 1 - 7 7

รวมส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม - 16 16 - 13 13 - 14 14 - 43 43
13 เทคโนโลยกีารผลิตพชื - 7 7 - 4 4 - 3 3 - 14 14
14 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ - 6 6 - 7 7 - 4 4 - 17 17
15 เทคโนโลยชีวีภาพ - - - - 12 12 - 10 10 - 22 22
16 เทคโนโลยอีาหาร - 4 4 - 6 6 - 7 7 - 17 17

- 17 17 - 29 29 - 24 24 - 70 70
17 วศิวกรรมการผลิต - - - - 4 4 - 5 5 - 9 9
18 วศิวกรรมเกษตร - - - - 3 3 - - - - 3 3
19 วศิวกรรมขนส่ง - 3 3 - 3 3 - - - - 6 6
20 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ - 2 2 - 6 6 - 5 5 - 13 13
21 วศิวกรรมเคมี - 3 3 - - - - 2 2 - 5 5
22 วศิวกรรมเคร่ืองกล

 - วศิวกรรมเคร่ืองกล - - - - 2 2 - 2 2 - 4 4
 - วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - 3 3 - 5 5 - 5 5 - 13 13
 - วศิวกรรมการจดัการพลังงาน - 6 6 - 5 5 - 3 3 - 14 14

23 วศิวกรรมเซรามกิ - - - - - - - 3 3 - 3 3
24 วศิวกรรมโทรคมนาคม - 7 7 - 9 9 - 2 2 - 18 18
25 วศิวกรรมพอลิเมอร์ - 3 3 - 3 3 - - - - 6 6
26 วศิวกรรมไฟฟา้ - 4 4 - 13 13 - 8 8 - 25 25
27 วศิวกรรมโยธา

 - วศิวกรรมโยธา - 7 7 - 7 7 - 5 5 - 19 19
 - การบริหารงานกอ่สร้างและ
   สาธารณูปโภค

- 9 9 - 11 11 - 6 6 - 26 26

28 วศิวกรรมโลหการ - - - - 5 5 - 2 2 - 7 7
29 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม - 3 3 - - - - 1 1 - 4 4
30 วศิวกรรมอตุสาหการ - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 9 9
31 เทคโนโลยธีรณี - 5 5 - 5 5 - 9 9 - 19 19

- 59 59 - 84 84 - 60 60 - 203 203

32   มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย - 3 3 - 3 3 - - - - 6 6
- 3 3 - 3 3 - - - - 6 6
- 126 126 - 167 167 - 137 137 - 430 430

แหล่งทีม่า :  งานประเมินการสอน สถานพฒันาคณาจารย์ ข้อมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2556

รวมส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

รวมส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

รวมส านักวชิาแพทยศาสตร์
ภาพรวมมหาวทิยาลยั

ล าดบั
ที่

ส านักวชิา/สาขาวชิา
จ านวนรายวชิา จ าแนกตามผลการประเมนิการสอนของอาจารย ์ระดบับณัฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที ่1/2555 ภาคการศึกษาที ่2/2555 ภาคการศึกษาที ่3/2555 รวมทัง้ 3 ภาคการศึกษา
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สพค. 2.6.6-2 ก
ตารางที่ 2.6.6-2 ก  : ความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มตีอ่การสอนของอาจารย์

     (ดคูะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา ) ปีการศึกษา 2555 (คะแนนเตม็ 5.00)

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

1 เคมี 4.37 4.24 4.30 4.31

2 คณิตศาสตร์ 4.44 4.36 4.34 4.38

3 ชีววทิยา 4.22 4.22 4.35 4.23

4 ฟิสิกส์ 4.27 4.19 4.22 4.22

5 การรับรู้จากระยะไกล - 5.00 - 5.00

6 จุลชีววทิยา 4.69 4.60 - 4.64

7 ชีวเคมี 4.20 4.54 4.37 4.41

8 กายวภิาคศาสตร์ 4.29 4.58 4.53 4.57

9 สรีรวทิยา - 4.48 4.49 4.48

10 เภสัชวทิยา 4.65 4.51 4.63 4.59

11 วทิยาศาสตร์การกีฬา 4.48 4.48 4.27 4.43

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 4.34 4.29 4.31 4.31

12 ศึกษาทัว่ไป 4.23 4.11 4.16 4.18

13 ภาษาต่างประเทศ 4.40 4.37 4.46 4.40

14 เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.14 4.17 4.10 4.15

15 เทคโนโลยกีารจัดการ 4.38 4.26 4.28 4.30

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 4.26 4.22 4.28 4.25

16 เทคโนโลยกีารผลิตพืช 4.53 4.26 4.28 4.28

17 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 4.48 4.34 4.58 4.46

18 เทคโนโลยชีีวภาพ - 4.34 5.00 4.34

19 เทคโนโลยอีาหาร 4.14 4.10 4.20 4.14

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4.41 4.25 4.37 4.30

20 วศิวกรรมการผลิต 4.11 4.27 4.20 4.23

21 วศิวกรรมเกษตร 4.38 4.37 4.31 4.36

22 วศิวกรรมขนส่ง 4.41 4.34 4.43 4.38

23 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4.10 4.13 4.24 4.15

24 วศิวกรรมเคมี 4.42 4.19 4.45 4.38

25 วศิวกรรมเคร่ืองกล

 - วศิวกรรมเคร่ืองกล 4.30 4.15 4.13 4.21

 - วศิวกรรมยานยนต์ 4.22 4.08 4.28 4.15

 - วศิวกรรมอากาศยาน 4.23 4.29 3.92 4.21

 - วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4.30 4.48 4.58 4.43

26 วศิวกรรมเซรามิก 4.48 4.19 4.48 4.33

27 วศิวกรรมโทรคมนาคม 4.50 4.39 4.47 4.44

28 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 4.29 4.30 4.42 4.32

29 วศิวกรรมไฟฟ้า 4.22 4.21 4.22 4.22

ล าดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 
ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่

เฉลีย่ทัง้ปี
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สพค. 2.6.6-2 ก

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
ล าดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่
เฉลีย่ทัง้ปี

30 วศิวกรรมโยธา 4.15 4.19 4.23 4.19

31 วศิวกรรมโลหการ 4.33 4.34 4.39 4.36

32 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 4.43 4.46 4.55 4.47

33 วศิวกรรมอุตสาหการ 4.15 4.15 4.12 4.14

34 เทคโนโลยธีรณี 4.57 4.38 4.51 4.47

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4.26 4.23 4.28 4.25

37 แพทยศาสตร์ 4.48 4.52 4.62 4.53

36 อนามัยส่ิงแวดล้อม 4.45 4.43 4.52 4.46

35 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.47 4.43 4.34 4.41

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4.46 4.47 4.49 4.47

38 พยาบาลศาสตร์ 4.38 4.55 4.57 4.50

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.38 4.55 4.57 4.50

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.31 4.29 4.33 4.30

แหล่งทีม่า :  งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ ข้อมูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2556
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สพค. 2.6.6-2 ข

ตารางที่ 2.6.6-2 ข  : ความพึงพอใจของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที่มตีอ่การสอนของอาจารย ์

(ดคูะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา) ปกีารศึกษา 2555 (คะแนนเตม็ 5.00)

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
1 เคมี 4.47 4.45 4.55 4.47 4.88 4.57 4.67 4.69 4.53 4.48 4.62 4.53
2 คณิตศาสตร์ 4.96 - 5.00 4.97 5.00 4.98 5.00 4.98 4.97 4.98 5.00 4.98
3 ชีววทิยา 3.87 4.71 5.00 4.55 5.00 5.00 4.92 4.96 4.29 4.77 4.94 4.71
4 ฟสิิกส์ 4.39 4.16 4.68 4.37 4.85 5.00 4.67 4.72 4.46 4.27 4.68 4.51
5 การรับรู้จากระยะไกล 5.00 - - 5.00 4.38 4.65 5.00 4.64 4.90 4.65 5.00 4.76
6 เทคโนโลยเีลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 4.30 5.00 - 4.86 5.00 4.59 5.00 4.73 4.65 4.80 5.00 4.79
7 จลุชีววทิยา - - - - - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00
8 ชีวเคมี - - - - 4.43 5.00 4.51 4.47 4.43 5.00 4.51 4.47
9 ชีวเวชศาสตร์ - 4.21 5.00 4.37 5.00 4.30 4.69 4.42 5.00 4.30 4.71 4.42

รวมส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 4.54 4.53 4.75 4.56 4.62 4.51 4.71 4.59 4.58 4.52 4.71 4.58
10 ภาษาต่างประเทศ 4.78 4.60 4.73 4.71 - - - - 4.78 4.60 4.73 4.71
11 เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.27 4.65 4.42 4.33 4.48 4.56 4.21 4.47 4.39 4.63 4.39 4.41
12 เทคโนโลยกีารจดัการ 4.68 4.73 5.00 4.73 4.34 4.41 4.35 4.37 4.43 4.51 4.46 4.46

รวมส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม 4.60 4.62 4.69 4.63 4.44 4.43 4.33 4.43 4.53 4.58 4.64 4.57
13 เทคโนโลยกีารผลิตพชื 4.55 4.94 4.58 4.68 - - - - 4.55 4.94 4.58 4.68
14 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ - 4.68 - 4.68 - - - - - 4.68 - 4.68
15 เทคโนโลยชีีวภาพ - 4.50 5.00 4.60 - 4.40 4.73 4.61 - 4.48 4.83 4.60
16 เทคโนโลยอีาหาร 4.87 4.44 4.68 4.69 - 5.00 - 5.00 4.87 4.49 4.68 4.70

รวมส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 4.71 4.57 4.78 4.65 - 4.46 4.73 4.62 4.71 4.55 4.76 4.65
31 วศิวกรรมการผลิต - 4.96 4.91 4.94 - 5.00 4.94 4.96 - 4.97 4.92 4.95
17 วศิวกรรมเกษตร - - - - - 4.75 - 4.75 - 4.75 - 4.75
20 วศิวกรรมขนส่ง 4.85 5.00 - 4.92 - - - - 4.85 5.00 - 4.92
22 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 4.96 4.54 5.00 4.71 - - - - 4.96 4.54 5.00 4.71
25 วศิวกรรมเคมี 4.74 - 5.00 4.81 4.67 - - 4.67 4.72 - 5.00 4.76
18 วศิวกรรมเคร่ืองกล

 - วศิวกรรมเคร่ืองกล - 4.10 4.85 4.48 - - - - - 4.10 4.85 4.48
 - วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4.02 4.16 4.34 4.19 - - - - 4.02 4.16 4.34 4.19
 - วศิวกรรมการจดัการพลังงาน 4.15 3.89 4.03 4.00 - - - - 4.15 3.89 4.03 4.00

เฉลีย่

ทัง้ปี

ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่เฉลีย่

ทัง้ปี

เฉลีย่

ทัง้ปี

เฉลีย่ทัง้ 2 ระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาเอก

ล าดบัที่ สาขาวชิา/ หลกัสตูร/ ส านักวชิา ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่

ระดบัปรญิญาโท
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สพค. 2.6.6-2 ข

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

เฉลีย่

ทัง้ปี

ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่เฉลีย่

ทัง้ปี

เฉลีย่

ทัง้ปี

เฉลีย่ทัง้ 2 ระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาเอก

ล าดบัที่ สาขาวชิา/ หลกัสตูร/ ส านักวชิา ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่

ระดบัปรญิญาโท

29 วศิวกรรมเซรามิก - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00
23 วศิวกรรมโทรคมนาคม 4.81 4.96 5.00 4.90 - - - - 4.81 4.96 5.00 4.90
30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 5.00 5.00 - 5.00 - 4.17 - 4.17 5.00 4.59 - 4.76
19 วศิวกรรมไฟฟา้ 4.89 4.86 4.96 4.88 - 4.85 4.84 4.85 4.89 4.86 4.87 4.87
24 วศิวกรรมโยธา

 - วศิวกรรมโยธา 4.77 4.67 4.53 4.67 5.00 - 4.38 4.69 4.79 4.67 4.51 4.67
 - การบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค 4.46 4.55 4.37 4.49 - - - - 4.46 4.55 4.37 4.49

27 วศิวกรรมโลหการ - 3.75 4.67 4.21 - 4.02 4.47 4.11 - 3.96 4.57 4.14
26 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 4.24 - 3.82 4.19 - - - - 4.24 - 3.82 4.19
21 วศิวกรรมอตุสาหการ 4.89 4.69 5.00 4.87 - - - - 4.89 4.69 5.00 4.87
28 เทคโนโลยธีรณี 4.68 4.74 4.66 4.69 - 4.90 3.92 4.57 4.68 4.80 4.46 4.67

รวมส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 4.50 4.41 4.40 4.44 4.74 4.69 4.65 4.68 4.51 4.44 4.43 4.46
35 4.35 4.11 - 4.21 - - - - 4.35 4.11 - 4.21

รวมส านักวชิาแพทยศาสตร์ 4.35 4.11 - 4.21 - - - - 4.35 4.11 - 4.21

ภาพรวมมหาวทิยาลยั 4.54 4.45 4.53 4.49 4.53 4.54 4.68 4.58 4.54 4.47 4.57 4.51

แหลง่ทีม่า :  งานประเมินการสอน สถานพฒันาคณาจารย์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556

อนามัยส่ิงแวดล้อม                                   

(มลพษิส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั)
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สว. 2.7.4-1

ตารางที ่2.7.4-1 :

1 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 13

2 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 56

3 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 5

4 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 56

5 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 49

6 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 6

รวม 185

แหลง่ทีม่า  :  ฝ่ำยวิชำกำร/ ส ำนักวิชำ         ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ผีลการเรียนตามคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ 

ระดบัปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ส านักวิชา
จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

ระดบัปริญญาตรี
ล าดบัที่
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ศบก. 2.9-1

ตารางที่ 2.9-1  :  ร้อยละการพ้นสถานภาพเน่ืองจากผลการเรียนของนักศึกษาตอ่รุ่น  ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

                      ก. ระดบัปริญญาตรี
            (จ านวนนักศึกษา รุ่นปกีารศึกษา 2552 ทีพ้่นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนนับตัง้แต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิน้ภาคการศึกษาที ่ 3/2555)
             ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์นักศึกษา รุ่นปกีารศึกษา 2550  ทีพ้่นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนนับตัง้แต่แรกเข้าสาขาวิชา
             จนสิน้ภาคการศึกษาที ่3/2555)

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 วิทยาศาสตร์การกฬีา 121 34 28.10 15 12.40 5 4.13 54 44.63

121 34 28.10 15 12.40 5 4.13 54 44.63
2 เทคโนโลยสีารสนเทศ

-  ซอฟต์แวร์วิสาหกจิ 5 - - - - - - - -
-  นเิทศศาสตร์ 51 - - 1 1.96 1 1.96 2 3.92
-  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 55 - - - - - - - -
-  สารสนเทศศึกษา 18 2 11.11 - - 1 5.56 3 16.67

3 เทคโนโลยกีารจัดการ - -
-  การจัดการตลาด 31 2 6.45 2 6.45 - - 4 12.90
-  การจัดการผู้ประกอบการ 16 1 6.25 - - - - 1 6.25
-  การจัดการโลจิสติกส์ 43 3 6.98 1 2.33 - - 4 9.30

219 8 3.65 4 1.83 2 0.91 14 6.39
4 เทคโนโลยกีารผลิตพชื 94 20 21.28 17 18.09 1 1.06 38 40.43
5 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 104 20 19.23 12 11.54 2 1.92 34 32.69
6 เทคโนโลยอีาหาร 77 8 10.39 14 18.18 2 2.60 24 31.17

275 48 17.45 43 15.64 5 1.82 96 34.91
7 วิศวกรรมการผลิต 57 11 19.30 5 8.77 3 5.26 19 33.33
8 วิศวกรรมเกษตร 36 9 25.00 3 8.33 - - 12 33.33
9 วิศวกรรมขนส่ง 86 12 13.95 10 11.63 - - 22 25.58
10 วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 94 5 5.32 1 1.06 - - 6 6.38
11 วิศวกรรมเคมี 45 17 37.78 10 22.22 2 4.44 29 64.44
12 วิศวกรรมเคร่ืองกล

 - วิศวกรรมเคร่ืองกล 96 10 10.42 4 4.17 4 4.17 18 18.75
 - วิศวกรรมอากาศยาน 61 12 19.67 7 11.48 1 1.64 20 32.79
 - วิศวกรรมยานยนต์ 42 12 28.57 4 9.52 2 4.76 18 42.86
 - แมคคาทรอนกิส์ 49 6 12.24 7 14.29 23 46.94 36 73.47

13 วิศวกรรมเซรามิก 40 9 22.50 5 12.50 1 2.50 15 37.50
14 วิศวกรรมโทรคมนาคม

 - วิศวกรรมโทรคมนาคม 89 3 3.37 10 11.24 1 1.12 14 15.73
 - วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -

15 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 32 9 28.13 2 6.25 - - 11 34.38
16 วิศวกรรมไฟฟา้ 96 1 1.04 - - - - 1 1.04
17 วิศวกรรมโยธา 99 4 4.04 4 4.04 4 4.04 12 12.12
18 วิศวกรรมโลหการ 89 19 21.35 5 5.62 1 1.12 25 28.09
19 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 93 14 15.05 4 4.30 2 2.15 20 21.51
20 วิศวกรรมอตุสาหการ 78 18 23.08 10 12.82 2 2.56 30 38.46
21 เทคโนโลยธีรณี 85 11 12.94 2 2.35 1 1.18 14 16.47

1,267 182 14.36 93 7.34 47 3.71 322 25.41
22 แพทยศาสตร์ ** 48 - - - - - - - -
23 อนามัยส่ิงแวดล้อม 36 - - - - - - - -
24 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 80 3 3.75 - - - - 3 3.75

164 3 1.83 - - - - 3 1.83
25 พยาบาลศาสตร์ 48 - - 1 2.08 1 2.08 2 4.17

48 - - 1 2.08 1 2.08 2 4.17
2,094 275 13.13 156 7.45 60 2.87 491 23.45

หมายเหต ุ :  1)  *  หมายถึง นกัศึกษาสุทธิของสาขาวิชา  =  นกัศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นกัศึกษายา้ยเข้า - นกัศึกษาโอนออก
          (เกบ็ข้อมูลนกัศึกษารุ่นปกีารศึกษา 2552 นบัจนส้ินภาคการศึกษาท่ี 3/2555
            **  ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์เกบ็ข้อมูลนกัศึกษารุ่นปกีารศึกษา 2550 นบัจนส้ินภาคการศึกษาท่ี 3/2555)
    2) ***  หมายถึง  ขอใหร้ะบสุาเหตุอืน่ ๆ ท่ีพน้สถานภาพ  (อืน่ ๆ ได้แก ่นกัศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบยีนเรียน/เสียชีวิต)
    3) การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เน่ืองจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตอ่ืุน ๆ โดยอิงตามขอ้บงัคับ มทส .
       ว่าดว้ยการศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และขัน้บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายทะเบยีนนกัศึกษา ศูนยบ์ริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556

รวมส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
2.29

รวมทุกสาเหตุ

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ล าดบัที่ สาขาวิชา/ส านักวิชา
จ านวนนักศึกษาสุทธิ

ของสาขาวิชา*  (คน)

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สาเหตทุีพ้่นสถานภาพ
อ่ืน ๆ ***ผลการเรียน ลาออก

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

รวมส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม
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ศบก. 2.9-2
ตารางที่ 2.9-2  :  ร้อยละการพ้นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
                     ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

            (จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท รุน่ปีการศึกษา 2551 ที่พ้นสถานภาพนับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2555)

            (จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุน่ปีการศึกษา 2550 ที่พ้นสถานภาพนับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2555)  

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 เคมี 5 - - - - 2 40.00 2 40.00 8 - - 1 12.50 - - 1 12.50 13 - - 1 7.69 2 15.38 3 23.08
2 คณิตศาสตร์

 - หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์  - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
3 ฟิสิกส์ 5 - - 2 40.00 - - 2 40.00 5 - - 2 40.00 - - 2 40.00 10 - - 4 40.00 - - 4 40.00
4 การรับรู้จากระยะไกล

 - หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 3 - - - - 1 33.33 1 33.33 6 - - 1 16.67 - - 1 16.67 9 - - 1 11.11 1 11.11 2 22.22
5 จลุชีววทิยา 1 1 100 - - - - 1 100 3 - - 1 33.33 - - 1 33.33 4 1 25.00 1 25.00 - - 2 50.00
6 ชีวเคมี 1 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
7 ชีววทิยาวทิยาส่ิงแวดล้อม 6 - - 1 16.67 - - 1 16.67 11 - - - - - - - - 17 - - 1 5.88 - - 1 5.88
8 ชีวเวชศาสตร์ 3 - - 1 33.33 - - 1 33.33 2 - - - - - - - - 5 - - 1 20.00 - - 1 20.00

24 1 4.17 4 16.67 3 12.50 8 33.33 46 - - 5 10.87 - - 5 10.87 70 1 1.43 9 12.86 3 4.29 13 18.57
9 ภาษาต่างประเทศ 7 - - 3 42.86 - - 3 42.86 25 1 4.00 3 12.00 2 8.00 6 24.00 32 1 3.13 6 18.75 2 6.25 9 28.13
10 วทิยาการสารสนเทศ 33 4 12.12 6 18.18 8 24.24 18 54.55 - - - - - - - - - 33 4 12.12 6 18.18 8 24.24 18 54.55
11 เทคโนโลยีการจดัการ 9 1 11.11 5 55.56 1 11.11 7 77.78 - - - - - - - - - 9 1 11.11 5 55.56 1 11.11 7 77.78

49 5 10.20 14 28.57 9 18.37 28 57.14 25 1 4.00 3 12.00 2 8.00 6 24.00 74 6 8.11 17 22.97 11 14.86 34 45.95
12 เทคโนโลยีการผลิตพืช 6 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 10 - - - - - - - -
13 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6 - - - - 1 16.67 1 16.67 4 - - 1 25.00 - - 1 25.00 10 - - 1 10.00 1 10.00 2 20.00
14 เทคโนโลยีชีวภาพ 11 - - 2 18.18 - - 2 18.18 7 - - 1 14.29 - - 1 14.29 18 - - 3 16.67 - - 3 16.67
15 เทคโนโลยีอาหาร 7 - - 1 14.29 - - 1 14.29 8 - - - - - - - - 15 - - 1 6.67 - - 1 6.67

30 - - 3 10.00 1 3.33 4 13.33 23 - - 2 8.70 - - 2 8.70 53 - - 5 9.43 1 1.89 6 11.32
16 วศิวกรรมขนส่ง 8 - - 2 25.00 1 12.50 3 37.50 - - - - - - - - - 8 - - 2 25.00 1 12.50 3 37.50
17 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 - - 1 25.00 - - 1 25.00 - - - - - - - - - 4 - - 1 25.00 - - 1 25.00
18 วศิวกรรมเคมี 2 - - - - - - - - 2 - - 1 50.00 - - 1 50.00 4 - - 1 25.00 - - 1 25.00
19 วศิวกรรมเคร่ืองกล 14 - - 4 28.57 - - 4 28.57 2 - - 2 100 - - 2 100 16 - - 6 37.50 - - 6 37.50
20  - แมคคาทรอนิกส์ 64 2 3.13 5 7.81 7 10.94 14 21.88 - - - - - - - - - 64 2 3.13 5 7.81 7 10.94 14 21.88
21  - วศิวกรรมการจดัการพลังงาน 38 1 2.632 3 7.89 6 15.79 10 26.32 - - - - - - - - - 38 1 2.632 3 7.89 6 15.79 10 26.32

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

อ่ืน ๆ *ผลการเรยีน ลาออก รวมทุกสาเหตุ

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดบัที่ สาขาวชิา/หลกัสตูร/ส านักวชิา

ระดับปริญญาโท รุน่ปีการศึกษา 2551
จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

รวม 2 ระดับการศึกษา

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

ผลการเรยีน

จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

อ่ืน ๆ * รวมทุกสาเหตุ รวมทุกสาเหตุ

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

ระดับปริญญาเอก รุน่ปีการศึกษา 2550

ผลการเรยีน ลาออก ลาออก อ่ืน ๆ *
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ศบก. 2.9-2

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

อ่ืน ๆ *ผลการเรยีน ลาออก รวมทุกสาเหตุ
ล าดบัที่ สาขาวชิา/หลกัสตูร/ส านักวชิา

ระดับปริญญาโท รุน่ปีการศึกษา 2551
จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

รวม 2 ระดับการศึกษา

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

ผลการเรยีน

จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

จ านวน

นักศึกษาสุทธิ

ของ

สาขาวิชา* 

(คน)

อ่ืน ๆ * รวมทุกสาเหตุ รวมทุกสาเหตุ

สาเหตุที่พ้นสถานภาพ

ระดับปริญญาเอก รุน่ปีการศึกษา 2550

ผลการเรยีน ลาออก ลาออก อ่ืน ๆ *

22 วศิวกรรมเซรามิก 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - -
23 วศิวกรรมโทรคมนาคม 18 - - 2 11.11 - - 2 11.11 3 - - 1 33.33 - - 1 33.33 21 - - 3 14.29 - - 3 14.29
24 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 7 - - 2 28.57 1 14.29 3 42.86 1 - - - - - - - - 8 - - 2 25.00 1 12.50 3 37.50
25 วศิวกรรมไฟฟ้า 22 - - 1 4.55 3 13.64 4 18.18 4 - - 1 25.00 - - 1 25.00 26 - - 2 7.69 3 11.54 5 19.23
26 วศิวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ 1 1 100 1 100 - - - - - - - - - 1 - - - 1 100 1 100
27 วศิวกรรมโยธา 12 - - 2 16.67 2 16.67 4 33.33 3 - - 1 33.33 - - 1 33.33 15 - - 3 20.00 2 13.33 5 33.33
28 วศิวกรรมโลหการ 13 1 7.692 1 7.69 3 23.08 5 38.46 - - - - - - - - - 13 1 7.692 1 7.69 3 23.08 5 38.46
29 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 12 - - 1 8.33 1 8.33 2 16.67 1 - - - - - - - - 13 - - 1 7.69 1 7.69 2 15.38
30 วศิวกรรมอุตสาหการ 2 1 50.00 - - 1 50.00 2 100 2 - - 1 50.00 1 50.00 2 100 4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 4 100
31 เทคโนโลยีธรณี 9 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 - - - - - - - -

230 5 2.17 24 10.43 26 11.30 55 23.91 19 - - 7 36.84 1 5.26 8 42.11 249 5 2.01 31 12.45 27 10.84 63 25.30
333 11 3.30 45 13.51 39 11.71 95 28.53 113 1 0.88 17 15.04 3 2.65 21 18.58 446 12 2.69 62 13.90 42 9.42 116 26.01

หมายเหต ุ :      *  หมายถงึ  นักศึกษาสุทธขิองสาขาวชิา  =  นักศึกษาแรกเขา้ของสาขาวชิา + นักศึกษายา้ยเขา้ - นักศึกษายา้ยออก
                  (การนับจ านวนนักศึกษาพ้นสถานภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้นับยอ้นหลังตามระยะเวลาที่ศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ในแต่ละระดับ คือ ระดับปริญญาโท 5 ปี และระดับปริญญาเอก 6 ปี)

**  หมายถึง  ขอให้ระบุสาเหตุอื่น ๆ ที่พ้นสถานภาพ  (อื่น ๆ ได้แก ่นักศึกษาไมช่ าระเงิน/ไมล่งทะเบียนเรียน/ครบระยะเวลาศึกษา)

การพ้นสถานภาพของ นศ. นับจาก นศ. ที่พ้นสถานภาพเน่ืองจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตอ่ืุน ๆ โดยอิงตามข้อบังคับ มทส. วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

แหลง่ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบ์ริการการศึกษา

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2556

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 2.85
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ศบก. 2.10-1

ตารางที ่2.10-1  :  รอ้ยละของนักศึกษาปรญิญาตรทีีส่ าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูรตอ่รุน่
         ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
        (อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา รุ่นปกีารศึกษา 2552 ทีส่ าเร็จการศึกษาภายในสี่ป ีภาคการศึกษาที ่3/2555
        ** ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์ใชอั้ตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา รุ่นปกีารศึกษา 2550  ทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
           หกป ีภาคการศึกษาที ่3/2555)

จ านวน (คน) *** ร้อยละ
1 วทิยาศาสตร์การกฬีา 121 41 33.88

121 41 33.88
2 เทคโนโลยสีารสนเทศ

-  ซอฟต์แวร์วสิาหกจิ 5 5 100.00
-  นิเทศศาสตร์ 51 36 70.59
-  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 55 51 92.73
-  สารสนเทศศึกษา 18 14 77.78

3 เทคโนโลยกีารจดัการ
-  การจดัการตลาด 31 12 38.71
-  การจดัการผู้ประกอบการ 16 13 81.25
-  การจดัการโลจสิติกส์ 43 33 76.74

219 164 74.89
4 เทคโนโลยกีารผลิตพชื 94 40 42.55
5 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 104 45 43.27
6 เทคโนโลยอีาหาร 77 13 16.88

275 98 35.64
7 วศิวกรรมการผลิต 57 9 15.79
8 วศิวกรรมเกษตร 36 10 27.78
9 วศิวกรรมขนส่ง 86 27 31.40
10 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 94 70 74.47
11 วศิวกรรมเคมี 45 0 0.00
12 วศิวกรรมเคร่ืองกล

- วศิวกรรมเคร่ืองกล 96 30 31.25
- วศิวกรรมอากาศยาน 61 20 32.79
- วศิวกรรมยานยนต์ 42 3 7.14
- แมคคาทรอนิกส์ 49 12 24.49

13 วศิวกรรมเซรามกิ 40 11 27.50
14 วศิวกรรมโทรคมนาคม

- วศิวกรรมโทรคมนาคม 89 44 49.44
- วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ - - -

15 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 32 3 9.38
16 วศิวกรรมไฟฟา้ 96 77 80.21
17 วศิวกรรมโยธา 99 28 28.28
18 วศิวกรรมโลหการ 89 26 29.21
19 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 93 26 27.96
20 วศิวกรรมอตุสาหการ 78 27 34.62
21 เทคโนโลยธีรณี 85 43 50.59

1,267 466 36.78
22 แพทยศาสตร์ ** 48 44 91.67
23 อนามยัส่ิงแวดล้อม 36 33 91.67
24 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 80 67 83.75

164 144 87.80
25 พยาบาลศาสตร์ 48 45 93.75

48 45 93.75
2,094 958 45.75

2
หมายเหต ุ :  1) * หมายถึง นักศึกษาสุทธขิองสาขาวชิา  =  นักศึกษาแรกเข้าของสาขาวชิา + นักศึกษาย้ายเข้า - นักศึกษาโอนออก

     [เก็บข้อมูลนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2552 นับจนส้ินภาคการศึกษาที ่3/2555 (ส าเร็จภายในส่ีปี)
      ** ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์เก็บข้อมูลนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2550 นับจนส้ินภาคการศึกษาที ่3/2555 
        (ภายในหกปี)]
  2) **  หมายถึง รวมผู้ทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภาวชิาการ คร้ังที ่6/2556 วนัที ่20 มิถุนายน 2556

ขอ้มลู ณ วนัที ่24 มถินุายน 2556

รวมส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

รวมส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

รวมส านักวชิาแพทยศาสตร์

รวมส านักวชิาวทิยาศาสตร์

รวมส านักวชิาพยาบาลศาสตร์

แหลง่ทีม่า  : ฝ่ายประมวลผลและขอ้มลูบณัฑิต ศูนยบ์ริการการศึกษา

ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ล าดบัที่ สาขาวชิา/ส านักวชิา

จ านวนนักศึกษาสุทธิ

ของสาขาวิชา * (คน)

ภาพรวมมหาวทิยาลยั
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

รวมส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
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ศบก. 2.11-1
ตารางที่ 2.11-1  :  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่ 3

          ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
          ก. ระดับปริญญาตรี

ลําดับที่ สํานักวิชา/กลุ่มสาขาวิชา GPAX เฉลี่ย จํานวน (คน)
1 วิทยาศาสตร์ 2.46 229
2 เทคโนโลยีสังคม 2.35 852
3 เทคโนโลยีการเกษตร 2.23 841
4 วิศวกรรมศาสตร์ 2.30 5,274
5 แพทยศาสตร์

-  สาธารณสุขศาสตร์ 2.49 609
-  แพทยศาสตร์ 3.26 266

6 พยาบาลศาสตร์ 2.93 144
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 2.36 8,215

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 3

แหล่งท่ีมา  :  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556
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ศบก. 2.11-2
ตารางที่ 2.11-2  :  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

          ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

GPAX เฉล่ีย จํานวน (คน) GPAX เฉล่ีย จํานวน (คน) GPAX เฉล่ีย จํานวน (คน)
1 เคมี 3.64 9 3.66 30 3.66 39
2 คณิตศาสตร์ 3.46 3 3.65 12 3.61 15
3 ชีววิทยา

 - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3.68 6 3.85 21 3.81 27
 - ชีวเวชศาสตร์ 3.53 10 3.67 12 3.61 22

4 ฟิสิกส์ 3.68 5 3.79 22 3.77 27
5 การรับรู้จากระยะไกล 3.63 6 3.70 28 3.69 34
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 3.50 1 4.00 2 3.83 3
7 จุลชีววิทยา 3.55 3 3.68 2 3.60 5
8 ชีวเคมี 3.46 1 3.76 13 3.74 14
11 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3.69 2 3.69 2

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 3.60 46 3.73 142 3.70 188
12 ภาษาต่างประเทศ 3.63 12 3.66 48 3.65 60
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.44 43 3.86 17 3.56 60
14 เทคโนโลยีการจัดการ 3.34 9 3.34 9

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3.46 64 3.71 65 3.59 129
15 เทคโนโลยีการผลิตพืช

 - ผลิตพืช 3.75 1 3.71 1 3.73 2
 - พืชศาสตร์ 3.62 24 3.84 4 3.65 28

16 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3.53 19 3.79 17 3.65 36
17 เทคโนโลยีชีวภาพ 3.63 11 3.86 22 3.78 33
18 เทคโนโลยีอาหาร 3.55 16 3.70 24 3.64 40

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3.58 71 3.78 68 3.68 139
19 วิศวกรรมการผลิต 3.78 7 3.86 2 3.80 9
20 วิศวกรรมเกษตร

 - วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3.67 12 3.69 11 3.68 23
21 วิศวกรรมขนส่ง 3.46 11 3.97 4 3.60 15
22 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.81 13 3.94 2 3.83 15
23 วิศวกรรมเคมี 3.56 8 3.59 5 3.57 13
24 วิศวกรรมเครื่องกล 3.51 13 3.83 7 3.62 20

 - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3.44 52 3.44 52
 - วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3.36 61 3.36 61

25 วิศวกรรมเซรามิก 3.70 7 3.70 7
26 วิศวกรรมโทรคมนาคม 3.59 15 3.95 17 3.78 32
27 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3.21 10 3.74 2 3.30 12
28 วิศวกรรมไฟฟ้า 3.72 33 3.89 17 3.78 50
29 วิศวกรรมโยธา 3.59 23 3.84 11 3.67 34

 - การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3.35 124 3.72 4 3.36 128
30 วิศวกรรมโลหการ 3.61 7 3.61 7
31 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3.56 14 3.75 5 3.61 19
32 วิศวกรรมอุตสาหการ 3.56 7 3.86 5 3.68 12
33 เทคโนโลยีธรณี 3.66 24 3.95 11 3.75 35

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3.48 434 3.84 110 3.55 544
34 3.60 9 3.60 9

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์ 3.60 9 3.60 9
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 3.50 624 3.77 385 3.60 1,009

แหล่งที่มา  :  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 4

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก เฉล่ียทั้ง 2 ระดับ

  อนามัยสิ่งแวดล้อม
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สผ. (สมศ. 1-1)

ตารางที ่สมศ. ที ่1-1  : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุน่ปีการศึกษา 2554)

จ านวน

(M)

ร้อยละ

(M/N*100

จ านวน

(A)

ร้อยละ

(A/M*100

จ านวน

(B)

ร้อยละ

(B/M*100

จ านวน

( C )

ร้อยละ

(C/M*100

จ านวน

(D)

ร้อยละ

(D/M*100

จ านวน

L=M-C

ร้อยละ

(L/M*100)

จ านวน

E=A+B

ร้อยละ

(E/L*100)

เงินเดือน

เฉลีย่
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา 34 32 94.12 24 75.00 - - 6 18.75 2 6.25 26.00 81.25 24 92.31 11,116.00

34 32 94.12 24 75.00 - - 6 18.75 2 6.25 26.00 81.25 24 92.31 11,116.00
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 125 42 33.60 32 76.19 3 7.14 2 4.76 5 11.90 40 95.24 35 87.50

- สารสนเทศศึกษา 21 12 57.14 7 58.33 1 8.33 2 16.67 2 16.67 10 83.33 8 80.00 11,057.14
- ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 59 19 32.20 15 78.95 2 10.53 - - 2 10.53 19 100.00 17 89.47 14,137.22
- นิเทศศาสตร์ 45 11 24.44 10 90.91 - - - - 1 9.09 11 100.00 10 90.91 13,280.00

3. เทคโนโลยีการจัดการ 83 26 31.33 22 84.62 2 7.69 1 3.85 1 3.85 25 96.15 24 96.00
 - การจัดการตลาด 30 3 10.00 2 66.67 1 33.33 - - - - 3 100.00 3 100.00 10,333.33
 - การจัดการผู้ประกอบการ 9 5 55.56 4 80.00 - - 1 20.00 - - 4 80.00 4 100.00 16,500.00
 - การจัดการโลจิสติกส์ 44 18 40.91 16 88.89 1 5.56 - - 1 5.56 18 100.00 17 94.44 13,860.00

208 68 32.69 54 79.41 5 7.35 3 4.41 6 8.82 65 95.59 59 90.77 13,517.92
4. เทคโนโลยีการผลิตพืช 64 19 29.69 16 84.21 - - 1 5.26 2 10.53 18 94.74 16 88.89 11,500.00
5. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 59 22 37.29 12 54.55 - - 6 27.27 4 18.18 16 72.73 12 75.00 14,076.92
6. เทคโนโลยีอาหาร 33 10 30.30 8 80.00 - - 1 10.00 1 10.00 9 90.00 8 88.89 18,400.00

156 51 32.69 36 70.59 - - 8 15.69 7 13.73 43 84.31 36 83.72 13,693.55
7. วิศวกรรมเกษตร 28 9 32.14 6 66.67 - - 2 22.22 1 11.11 7 77.78 6 85.71 14,083.33
8. วิศวกรรมขนส่ง 63 22 34.92 16 72.73 2 9.09 - - 4 18.18 22 100.00 18 81.82 15,221.57
9. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 43 47.25 29 67.44 2 4.65 7 16.28 5 11.63 36 83.72 31 86.11 17,287.59
10. วิศวกรรมเคมี 19 8 42.11 3 37.50 - - 4 50.00 1 12.50 4 50.00 3 75.00 16,000.00
11. วิศวกรรมเคร่ืองกล 222 71 31.98 54 76.06 - - 4 5.63 13 18.31 67 94.37 54 80.60

- วิศวกรรมเคร่ืองกล 78 23 29.49 17 73.91 - - - - 6 26.09 23 100.00 17 73.91 19,958.50
- วิศวกรรมการผลิต 51 15 29.41 10 66.67 - - 1 6.67 4 26.67 14 93.33 10 71.43 17,223.08
- แมคคาทรอนิกส์ 16 3 18.75 3 100.00 - - - - - - 3 100.00 3 100.00 16,090.67
- วิศวกรรมยานยนต์ 54 22 40.74 18 81.82 - - 1 4.55 3 13.64 21 95.45 18 85.71 18,475.10
- วิศวกรรมอากาศยาน 23 8 34.78 6 75.00 - - 2 25.00 - - 6 75.00 6 100.00 17,033.00

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา   

จ านวน

บัณฑิต

ปีการศึกษา

2554

(N)

บัณฑิตตอบ

แบบส ารวจ

(M)

บัณฑิต  รุน่ปีการศึกษา 2554 บณัฑิตทีต่อบแบบ

ส ารวจ (ไมนั่บทีศึ่กษาตอ่ 

เกณฑ์ทหารและ

อุปสมบท) L=M-C

บัณฑิตทีไ่ด้งานท าทัง้หมด (ตามสูตร

การค านวณของ สกอ.)

E=A+B
ทีไ่ด้งานท า

(A)

ทีไ่ด้งานท าและ

ศึกษาต่อ

(B)

ศึกษาต่อ

( C )

ยังไม่ได้ท างาน / 

อยูร่ะหว่างรองาน

(D)
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สผ. (สมศ. 1-1)

จ านวน

(M)

ร้อยละ

(M/N*100

จ านวน

(A)

ร้อยละ

(A/M*100

จ านวน

(B)

ร้อยละ

(B/M*100

จ านวน

( C )

ร้อยละ

(C/M*100

จ านวน

(D)

ร้อยละ

(D/M*100

จ านวน

L=M-C

ร้อยละ

(L/M*100)

จ านวน

E=A+B

ร้อยละ

(E/L*100)

เงินเดือน

เฉลีย่

สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา   

จ านวน

บัณฑิต

ปีการศึกษา

2554

(N)

บัณฑิตตอบ

แบบส ารวจ

(M)

บัณฑิต  รุน่ปีการศึกษา 2554 บณัฑิตทีต่อบแบบ

ส ารวจ (ไมนั่บทีศึ่กษาตอ่ 

เกณฑ์ทหารและ

อุปสมบท) L=M-C

บัณฑิตทีไ่ด้งานท าทัง้หมด (ตามสูตร

การค านวณของ สกอ.)

E=A+B
ทีไ่ด้งานท า

(A)

ทีไ่ด้งานท าและ

ศึกษาต่อ

(B)

ศึกษาต่อ

( C )

ยังไม่ได้ท างาน / 

อยูร่ะหว่างรองาน

(D)

12. วิศวกรรมเซรามิก 27 10 37.04 8 80.00 - - 1 10.00 1 10.00 9 90.00 8 88.89 14,842.50
13. วิศวกรรมโทรคมนาคม 74 30 40.54 21 70.00 1 3.33 3 10.00 5 16.67 27 90.00 22 81.48 16,904.76
14. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 34 9 26.47 4 44.44 - - 2 22.22 3 33.33 7 77.78 4 57.14 15,640.00
15. วิศวกรรมไฟฟ้า 90 44 48.89 29 65.91 2 4.55 7 15.91 6 13.64 37 84.09 31 83.78 16,716.07
16. วิศวกรรมโยธา 93 31 33.33 22 70.97 1 3.23 2 6.45 6 19.35 29 93.55 23 79.31 19,199.83
17. วิศวกรรมโลหการ 89 49 55.06 40 81.63 - - 3 6.12 6 12.24 46 93.88 40 86.96 17,147.83
18. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 100 41 41.00 30 73.17 - - 3 7.32 8 19.51 38 92.68 30 78.95 14,589.68
19. วิศวกรรมอุตสาหการ 71 27 38.03 19 70.37 - - 1 3.70 7 25.93 26 96.30 19 73.08 18,182.60
20. เทคโนโลยีธรณี 93 50 53.76 30 60.00 - - 10 20.00 10 20.00 40 80.00 30 75.00 19,300.00

1,094 444 40.59 311 70.05 8 1.80 49 11.04 76 17.12 395 88.96 319 80.76 17,239.53
21. อนามัยส่ิงแวดล้อม 68 43 63.24 32 74.42 - - 5 11.63 6 13.95 38 88.37 32 84.21 13,692.31
22. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 78 48 61.54 40 83.33 - - - - 8 16.67 48 100.00 40 83.33 16,541.33
23. แพทยศาสตร์ 47 5 10.64 4 80.00 1 20.00 - - - - 5 100.00 5 100.00 32,910.00

193 96 49.74 76 79.17 1 1.04 5 5.21 14 14.58 91 94.79 77 84.62 15,982.72
1,685 691 41.01 501 72.50 14 2.03 71 10.27 105 15.20 620 89.73 515 83.06 16,342.05

หมายเหตุ:
1. ไม่นับบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยูแ่ล้ว การเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองน้ัน ๆ เท่าน้ัน
สูตรการค านวณ
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

= จ านวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา X 100
จ านวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา - จ านวณบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

แหล่งทีม่า :  ผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (6 1/2 เดือน)
                 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน                ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมนิ 4.15

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
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สผ. (สมศ. 1-2)

ตาราง สมศ. ที่ 1-2  :  บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่มีงานท า จ าแนกตามประเภทงานและการได้งานตรงหลักสูตร

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1. วทิยาศาสตร์การกีฬา 24 6 27.27 6 27.27 3 13.64 7 31.82 - - 22 91.67 12 50.00 12 50.00 24 100.00

24 6 27.27 6 27.27 3 13.64 7 31.82 - - 22 91.67 12 50.00 12 50.00 24 100.00
2. เทคโนโลยสีารสนเทศ 35 6 21.43 1 3.57 21 75.00 - - - - 28 80.00 18 64.29 10 35.71 28 80.00

- สารสนเทศศึกษา 8 3 50.00 - - 3 50.00 - - - - 6 75.00 4 66.67 2 33.33 6 75.00
- ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 17 2 12.50 1 6.25 13 81.25 - - - - 16 94.12 9 56.25 7 43.75 16 94.12
- นิเทศศาสตร์ 10 1 16.67 - - 5 83.33 - - - - 6 60.00 5 83.33 1 16.67 6 60.00

3. เทคโนโลยกีารจดัการ 24 - - 1 4.55 19 86.36 2 9.09 - - 22 91.67 20 90.91 2 9.09 22 91.67
 - การจดัการตลาด 3 - - 1 33.33 2 66.67 - - - - 3 100.00 3 100.00 - - 3 100.00
 - การจดัการผู้ประกอบการ 4 - - - - 2 66.67 1 33.33 - - 3 75.00 2 66.67 1 33.33 3 75.00
 - การจดัการโลจสิติกส์ 17 - - - - 15 93.75 1 6.25 - - 16 94.12 15 93.75 1 6.25 16 94.12

59 6 12.00 2 4.00 40 80.00 2 4.00 - - 50 84.75 38 76.00 12 24.00 50 84.75
4. เทคโนโลยกีารผลิตพืช 16 6 40.00 - - 9 60.00 - - - - 15 93.75 9 60.00 6 40.00 15 93.75
5. เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 12 1 8.33 - - 11 91.67 - - - - 12 100.00 11 91.67 1 8.33 12 100.00
6. เทคโนโลยอีาหาร 8 - - - - 4 80.00 1 20.00 - - 5 62.50 3 60.00 2 40.00 5 62.50

36 7 21.88 - - 24 75.00 1 3.13 - - 32 88.89 23 71.88 9 28.13 32 88.89
7. วศิวกรรมเกษตร 6 - - 1 25.00 3 75.00 - - - - 4 66.67 1 25.00 3 75.00 4 66.67
8. วศิวกรรมขนส่ง 18 - - 1 6.25 14 87.50 1 6.25 - - 16 88.89 12 75.00 4 25.00 16 88.89
9. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 31 1 3.85 1 3.85 23 88.46 1 3.85 - - 26 83.87 21 80.77 5 19.23 26 83.87
10. วศิวกรรมเคมี 3 - - - - 2 100.00 - - - - 2 66.67 2 100.00 - - 2 66.67
11. วศิวกรรมเคร่ืองกล 54 2 4.17 2 4.17 43 89.58 1 2.08 - - 48 88.89 37 77.08 11 22.92 48 88.89

- วศิวกรรมเคร่ืองกล 17 - - - - 14 93.33 1 6.67 - - 15 88.24 14 93.33 1 6.67 15 88.24
- วศิวกรรมการผลิต 10 1 12.50 - - 7 87.50 - - - - 8 80.00 8 100.00 - - 8 80.00
- แมคคาทรอนิกส์ 3 1 33.33 - - 2 66.67 - - - - 3 100.00 1 33.33 2 66.67 3 100.00
- วศิวกรรมยานยนต์ 18 - - 1 5.88 16 94.12 - - - - 17 94.44 13 76.47 4 23.53 17 94.44
- วศิวกรรมอากาศยาน 6 - - 1 20.00 4 80.00 - - - - 5 83.33 1 20.00 4 80.00 5 83.33

12. วศิวกรรมเซรามิก 8 - - 1 14.29 6 85.71 - - - - 7 87.50 4 57.14 3 42.86 7 87.50
13. วศิวกรรมโทรคมนาคม 22 - - - - 20 95.24 - - 1 4.76 21 95.45 19 90.48 2 9.52 21 95.45
14. วศิวกรรมพอลิเมอร์ 4 - - - - 2 66.67 - - 1 33.33 3 75.00 2 100.00 - - 2 50.00
15. วศิวกรรมไฟฟ้า 31 - - 1 3.85 25 96.15 - - - - 26 83.87 20 76.92 6 23.08 26 83.87
16. วศิวกรรมโยธา 23 - - 1 4.55 18 81.82 3 13.64 - - 22 95.65 21 100.00 - - 21 91.30
17. วศิวกรรมโลหการ 40 - - 4 11.43 31 88.57 - - - - 35 87.50 32 91.43 3 8.57 35 87.50
18. วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 30 2 7.14 2 7.14 24 85.71 - - - - 28 93.33 25 89.29 3 10.71 28 93.33
19. วศิวกรรมอุตสาหการ 19 - - 2 13.33 13 86.67 - - - - 15 78.95 14 93.33 1 6.67 15 78.95
20. เทคโนโลยธีรณี 30 - - - - 16 100.00 - - - - 16 53.33 13 76.47 4 23.53 17 56.67

319 5 1.86 16 5.95 240 89.22 6 2.23 2 0.74 269 84.33 223 83.21 45 16.79 268 84.01
21. อนามัยส่ิงแวดล้อม 32 10 41.67 1 4.17 13 54.17 - - - - 24 75.00 20 83.33 4 16.67 24 75.00
22. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 1 2.56 1 2.56 37 94.87 - - - - 39 97.50 39 100.00 - - 39 97.50
23. แพทยศาสตร์ 5 5 100.00 - - - - - - - - 5 100.00 5 100.00 - - 5 100.00

77 16 23.53 2 2.94 50 73.53 - - - - 68 88.31 64 94.12 4 5.88 68 88.31
515 40 9.07 26 5.90 357 80.95 16 3.63 2 0.45 441 85.63 360 81.45 82 18.55 442 85.83

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ตรงหลกัสตูร ไม่ตรงหลกัสตูร
รวมบัณฑิตทีร่ะบุการ

ไดง้านตรงหลกัสตูร

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา/ หลักสูตร / ส านักวิชา
บัณฑิตที่

มีงานท า

ประเภทงานทีท่ า การได้งานตรงหลักสูตร

รับราชการ/ลกูจ้าง/

เจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรัฐ

พนักงาน/ลกูจ้าง

รัฐวสิาหกิจ

พนักงานบริษัท/

องค์กรธุรกิจเอกชน
ประกอบอาชพีอิสระ

พนักงานองค์กร

ตา่งประเทศ/

ระหวา่งประเทศ

รวมบัณฑิตทีร่ะบุ

งานทีท่ า

G:\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว -หา้มลบ\indicator 2\ONESQA-1\ONESQA-table1.2
405



G:\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 2\ONESQA-2\ONESQA-table-2-1.doc 

ตาราง สมศ. ที่ 2-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนกตามส านักวิชาและระดับการศึกษา 

 

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

จ านวนบัณฑิตที่นายจ้าง/
อาจารย์ท่ีปรึกษาตอบแบบ
ประเมิน (คน) 

8 3 6 17 82 6 2 90 44 9 2 55 320 31 2 353 74 74 528 49 12 589 

บัณฑิตทั้งหมด* (คน) 11 7 9 27 197 10 4 211 105 20 6 131 793 85 5 883 156 156 1,262 122 24 1,408 
คิดเป็นร้อยละ 72.72 42.85 66.66 62.96 41.62 60.00 50.00 42.65 41.90 45.00 33.33 41.98 40.35 36.47 40.00 39.97 47.44 47.44 41.83 40.16 50.00 41.83 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.35 4.73 4.42 4.44 4.17 4.63 4.65 4.21 4.30 4.53 4.30 4.34 4.30 4.31 4.41 4.30 4.26 4.26 4.27 4.41 4.43 4.29 

1.1 มีความซื่อสตัย ์
สุจรติ ประพฤติ
ตนอยู่ในหลัก
ศีลธรรม และเป็น
พลเมืองที่ด ี

4.38 5.00 4.50 4.53 4.20 4.83 5.00 4.26 4.70 5.00 5.00 4.76 4.39 4.23 4.29 4.37 4.50 4.50 4.40 4.49 4.53 4.41 

1.2 มีวินัย เคารพกฎ/
ระเบียบ กติกา 
สังคมและการ
ท างาน 

4.00 4.67 4.17 4.18 4.20 4.83 5.00 4.26 4.30 4.56 4.50 4.35 4.25 4.23 4.43 4.25 4.58 4.58 4.29 4.39 4.41 4.30 

1.3 มีความเสียสละ
เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

4.62 4.33 4.67 4.59 4.06 4.83 4.50 4.12 4.41 4.56 4.50 4.44 4.17 4.32 4.29 4.19 4.39 4.39 4.21 4.43 4.47 4.24 

 

สผ. (สมศ. 2-1) 

406



G:\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 2\ONESQA-2\ONESQA-table-2-1.doc 

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1.4 ปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ 

5.00 5.00 4.83 4.94 4.16 4.83 4.50 4.21 4.55 5.00 5.00 4.64 4.41 4.29 4.43 4.40 4.38 4.38 4.39 4.53 4.65 4.41 

1.5 ยอมรับค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ  
ค าวิพากษ์ 
วิจารณไ์ด้ และ
พร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไข 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.26 4.33 4.00 4.26 4.30 4.33 4.00 4.29 4.24 4.26 4.57 4.25 4.20 4.20 4.25 4.31 4.41 4.26 

1.6 แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและการ
ตัดสินใจของตน 
เป็นที่ไว้วางใจได ้

4.38 5.00 4.50 4.53 4.66 5.00 5.00 4.69 4.30 4.33 4.00 4.29 4.20 4.26 4.29 4.21 4.18 4.18 4.28 4.41 4.41 4.30 

1.7 ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
ให้ได้มาตรฐาน
ของวิชาชีพ 

4.38 5.00 4.50 4.53 4.20 4.83 5.00 4.26 4.14 4.33 4.00 4.16 4.30 4.23 4.14 4.29 4.28 4.28 4.27 4.37 4.35 4.28 

1.8 ตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ี
และความ
รับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม 

4.00 4.67 4.00 4.12 3.87 4.67 5.00 3.94 4.09 4.33 4.00 4.13 4.23 4.26 4.57 4.24 4.18 4.18 4.15 4.35 4.35 4.17 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1.9 มีบุคลิกภาพท่ีด ีมี
ความกระตือรือร้น  
และมีความเป็น
ผู้ใหญ ่

4.00 4.33 4.00 4.06 3.99 3.83 4.00 3.98 4.02 4.33 4.00 4.07 4.22 4.26 4.29 4.23 4.00 4.00 4.13 4.22 4.12 4.14 

1.10 สามารถท างานให้
ส าเรจ็ภายใต้ความ
กดดัน และมีความ
อดทนในการ
ท างานหนักได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.11 4.33 4.50 4.13 4.23 4.56 4.00 4.27 4.60 4.74 4.86 4.62 3.89 3.89 4.39 4.65 4.59 4.42 

2. ด้านความรู้ 4.19 4.46 4.25 4.26 3.90 4.29 4.56 3.94 4.26 4.35 4.31 4.27 4.23 4.21 4.23 4.23 4.18 4.18 4.18 4.26 4.29 4.19 
2.1 มีความเข้าใจในสิ่ง

ที่อ่าน สามารถ
สรุปและตีความสิ่ง
ที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.85 4.17 4.50 3.89 4.20 4.56 4.50 4.27 4.17 4.10 4.43 4.16 4.11 4.11 4.11 4.20 4.29 4.12 

2.2 รู้จักเลือกใช้ข้อมูล
ที่จ าเป็น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  

4.00 4.33 4.00 4.06 3.77 4.17 4.50 3.81 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.19 4.57 4.26 4.12 4.12 4.17 4.27 4.35 4.19 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2.3 สามารถจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจ 
และเป็นระบบ 

4.38 4.33 4.50 4.41 3.63 4.17 4.50 3.69 4.41 4.56 4.50 4.44 4.25 4.13 4.14 4.24 4.01 4.01 4.14 4.22 4.35 4.15 

2.4 มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา/หลักสตูร
ที่เรียน 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.78 4.17 4.50 3.82 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.42 4.43 4.28 4.31 4.31 4.21 4.43 4.47 4.23 

2.5 มีความรู้ในวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.11 4.33 4.50 4.13 4.41 4.56 4.50 4.44 4.21 4.10 4.29 4.20 4.41 4.41 4.24 4.24 4.41 4.25 

2.6 สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้/
แนวคิด/มมุมองใน
สาขาวิชาที่เรียนกับ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.22 4.83 5.00 4.28 4.00 4.00 4.00 4.00 4.31 4.19 4.00 4.29 4.01 4.01 4.23 4.27 4.29 4.23 

2.7 สามารถน าเสนอ
นวัตกรรม/
ยุทธศาสตร์ที่
จ าเป็นในการ
ท างาน 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.73 4.17 4.50 3.78 4.20 4.00 4.00 4.16 4.08 4.10 4.00 4.08 3.89 3.89 4.01 4.10 4.06 4.02 

409



G:\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 2\ONESQA-2\ONESQA-table-2-1.doc 

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2.8 รู้จักประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/
มุมมองจาก
สาขาวิชาอื่นกับ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.12 4.33 4.50 4.14 4.00 4.00 4.00 4.00 4.33 4.45 4.00 4.33 4.50 4.50 4.29 4.35 4.06 4.29 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.16 4.58 4.21 4.25 4.01 4.49 4.58 4.06 4.23 4.32 4.29 4.24 4.24 4.17 4.19 4.23 4.18 4.18 4.19 4.27 4.25 4.20 
3.1 สามารถคิดด้วย

การวิเคราะห ์
สังเคราะห์ เพื่อ
น าไปสู่การ
แก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.67 4.00 4.12 4.00 4.67 4.50 4.06 4.41 4.56 4.50 4.44 4.28 4.16 4.29 4.27 4.11 4.11 4.22 4.33 4.24 4.23 

3.2 แสดงออกถึง
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค ์

4.38 5.00 4.50 4.53 4.10 4.33 4.50 4.12 4.20 4.00 4.00 4.16 4.23 4.26 4.29 4.24 4.00 4.00 4.18 4.27 4.35 4.19 

3.3 มีเหตผุลและรู้จัก
ใช้เหตุผล 

4.38 5.00 4.50 4.53 4.05 4.33 4.50 4.08 4.45 4.56 4.50 4.47 4.29 4.26 4.29 4.29 4.23 4.23 4.26 4.37 4.41 4.28 

3.4 มีวิสัยทัศน์เกีย่วกับ
องค์กรและงาน 
ที่ท า 

4.38 5.00 4.50 4.53 3.71 4.17 4.50 3.76 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.16 4.14 4.19 4.11 4.11 4.09 4.18 4.29 4.11 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3.5 สามารถล าดับ
ความส าคัญของงาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 4.67 4.50 3.90 4.41 4.56 4.50 4.44 4.21 4.16 4.29 4.21 4.41 4.41 4.19 4.29 4.24 4.20 

3.6 สามารถวาง
แผนการท างาน
และก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.28 4.83 4.50 4.32 4.20 4.56 4.50 4.27 4.19 4.29 4.29 4.20 4.41 4.41 4.24 4.43 4.41 4.26 

3.7 สามารถปรับตัวเข้า
กับความเปลีย่น 
แปลง สถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.39 4.33 4.50 4.39 4.00 4.00 4.00 4.00 4.32 4.35 4.29 4.32 4.31 4.31 4.30 4.29 4.18 4.29 

3.8 ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและให้
ความร่วมมือกับ
เพื่อนร่วมงาน 
เพื่อให้การท างาน
บรรลคุวาม 
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.06 4.33 4.50 4.09 4.41 4.56 4.50 4.44 4.26 4.26 4.14 4.25 4.20 4.20 4.23 4.33 4.18 4.23 

3.9 สามารถท างานให้
ส าเรจ็ได้โดยล าพัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.38 5.00 4.50 4.53 3.79 4.17 4.50 3.83 3.95 4.11 4.00 3.98 3.98 4.23 4.29 4.01 3.99 3.99 3.95 4.24 4.35 3.99 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3.10 สามารถเป็นผู้แทน
ของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.06 4.33 4.50 4.09 4.09 4.11 4.00 4.09 4.08 4.23 4.14 4.10 4.11 4.11 4.08 4.22 4.12 4.10 

3.11 สามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  

4.00 4.67 4.00 4.12 4.11 4.33 4.50 4.13 4.20 4.56 4.50 4.27 4.22 4.23 4.29 4.22 4.22 4.22 4.20 4.33 4.24 4.21 

3.12 สามารถระบุปญัหา 
และพัฒนา
แนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหา 

4.00 4.33 4.00 4.06 3.52 4.17 4.50 3.59 4.00 4.00 4.00 4.00 4.13 4.10 4.14 4.12 4.22 4.22 4.03 4.10 4.12 4.04 

3.13 สามารถจัดการ
ความขัดแย้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.17 4.33 4.50 4.19 4.00 4.00 4.00 4.00 4.21 4.06 4.00 4.20 4.12 4.12 4.17 4.10 4.06 4.16 

3.14 สามารถพัฒนา
ตนเอง แสวงหา
ความรู้ใหม่ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงานอย่าง
ต่อเนื่อง   

4.00 4.33 4.00 4.06 4.11 4.83 5.00 4.18 4.41 4.56 4.50 4.44 4.24 4.03 4.00 4.22 3.91 3.91 4.18 4.24 4.18 4.19 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3.15 สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ที่จะ
เลือกรู้ และมีความ
เข้าใจในสิ่งท่ีเรียน 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.89 4.83 5.00 3.98 4.41 4.56 4.50 4.44 4.31 4.03 4.00 4.28 4.11 4.11 4.22 4.27 4.35 4.23 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.28 4.57 4.30 4.34 4.27 4.53 4.60 4.29 4.20 4.40 4.15 4.23 4.23 4.24 4.14 4.23 4.19 4.19 4.23 4.33 4.25 4.23 

4.1 รักษาความสัมพันธ์
ที่ด ีและสามารถ
สร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นทั้ง
ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มที่ช่วย
ให้เกิดผลดีกับงาน 

4.00 4.67 4.00 4.12 4.73 4.50 4.50 4.71 4.09 4.33 4.00 4.13 4.35 4.42 4.14 4.35 4.22 4.22 4.36 4.43 4.12 4.36 

4.2 สามารถสือ่สาร
ระหว่างบุคคลและ
เจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.62 4.33 4.50 4.53 4.61 4.50 4.50 4.60 4.20 4.33 4.00 4.22 4.30 4.26 4.29 4.30 4.31 4.31 4.35 4.31 4.35 4.35 

4.3 แสดงออกถึงความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
ความมีไมตรีจิต 

5.00 4.67 5.00 4.94 4.46 4.50 4.50 4.47 4.41 4.33 4.00 4.38 4.32 4.23 4.00 4.31 4.41 4.41 4.37 4.31 4.41 4.37 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

4.4 สามารถท างาน
เสร็จตามขอบเขต
และก าหนดเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามคณุภาพและ
มาตรฐานของงาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.65 5.00 5.00 4.68 4.09 4.33 4.00 4.13 4.37 4.26 4.00 4.35 4.50 4.50 4.40 4.35 4.12 4.39 

4.5 ให้เกียรต ิยอมรับ
บทบาทหน้าท่ีผู้อื่น 
และปฏิบตัิต่อ
บุคคลอื่นด้วยความ
เคารพ 

4.38 5.00 4.50 4.53 3.96 4.33 4.50 4.00 4.14 4.33 4.00 4.16 4.11 4.16 4.14 4.12 3.78 3.78 4.05 4.27 4.29 4.07 

4.6 เคารพในศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์
รู้จักรักษาสิทธิ
ตนเองและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น 

4.00 4.67 4.00 4.12 4.09 4.83 5.00 4.16 4.48 5.00 5.00 4.58 4.29 4.26 4.00 4.28 4.50 4.50 4.30 4.49 4.24 4.31 

4.7 สามารถท างาน
ร่วมกับบุคคลอื่นที่
มีความแตกต่างกัน
ทางการศึกษา 
สังคมและ
วัฒนธรรมได ้

4.38 4.67 4.50 4.47 4.26 4.83 4.50 4.30 4.16 4.56 4.00 4.22 4.19 4.13 4.29 4.18 3.89 3.89 4.16 4.33 4.35 4.18 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.28 4.56 4.43 4.38 3.99 4.13 4.50 4.01 4.19 4.41 4.39 4.24 4.11 4.09 4.13 4.11 3.93 3.93 4.08 4.18 4.31 4.09 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทย
ในการเขียนเพื่อการ
สื่อสารที่มี
ประสทิธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตาม
หลักภาษา) 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.95 3.83 4.50 3.96 4.23 4.11 4.00 4.20 4.25 4.06 4.00 4.23 4.09 4.09 4.18 4.08 4.24 4.18 

5.2 สามารถใช้
ภาษาไทยด้วยวาจา
เพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล  

(พูดชัดเจนตรงประเด็น 
มีมารยาทในการพูด และ
กิริยาท่าทางที่แสดงออก
เหมาะสม ถูกต้อง) 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.71 3.67 4.50 3.72 4.23 4.33 4.50 4.25 4.09 4.03 4.00 4.08 4.11 4.11 4.05 4.08 4.29 4.06 

5.3 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่จ าเป็น 

 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.09 4.33 4.50 4.11 3.86 4.00 4.00 3.89 3.87 4.03 4.00 3.88 3.19 3.19 3.81 4.10 4.24 3.85 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

5.4 เป็นผู้ฟังที่มี
ประสิทธิภาพ  
(ฟังได้ตรงประเด็น 
มีมารยาทในการฟัง 
กิริยาท่าทางที่
แสดงออก
เหมาะสม ถูกต้อง) 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.10 4.33 4.50 4.12 4.20 4.56 4.50 4.27 4.08 4.00 4.00 4.07 4.09 4.09 4.09 4.16 4.12 4.10 

5.5 มีทักษะและ
สามารถใช้
เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ในวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

4.38 4.67 4.50 4.47 3.60 4.17 4.50 3.66 4.34 5.00 5.00 4.47 4.02 4.13 4.29 4.03 3.69 3.69 3.94 4.33 4.47 3.98 

5.6 มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
เช่น คอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็น เพื่อให้
ท างานได้มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 4.33 4.00 4.06 4.24 4.33 4.50 4.26 4.41 4.56 4.50 4.44 4.16 4.06 4.14 4.15 3.91 3.91 4.15 4.20 4.18 4.16 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชา 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 
(กลุ่มสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์ 
ยังไม่มีบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

การศึกษา 

ป.ตรี 
รวม 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

5.7 มีทักษะการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลย ีและ
รู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางาน 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.12 4.33 4.50 4.14 4.34 4.56 4.50 4.38 4.17 4.03 4.14 4.16 3.91 3.91 4.14 4.20 4.35 4.15 

5.8 สามารถ
ประยุกต์ใช้วิธีการ
ค านวณขั้นพ้ืนฐาน
ที่ถูกต้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

4.38 4.67 4.50 4.47 4.23 4.33 4.50 4.24 4.14 4.00 4.00 4.11 4.19 4.19 4.29 4.19 4.20 4.20 4.20 4.20 4.35 4.20 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.59 4.32 4.33 4.07 4.43 4.58 4.11 4.24 4.40 4.29 4.26 4.22 4.21 4.22 4.22 4.15 4.15 4.19 4.29 4.30 4.20 

ผลรวมของค่าคะแนนที่
ได้จากการประเมินบัณฑิต 

34.00 13.77 25.92 73.61 333.74 26.58 9.16 369.90 186.56 39.60 8.58 234.30 1,329.30 130.51 29.54 1,489.66 307.10 307.10 2,191.37 210.21 73.10 2,473.80 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน                                                                                                         
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ตาราง สมศ. ที่ 2-2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนกตามส านักวิชา 

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.248 4.21 0.561 4.34 0.502 4.30 0.419 4.26 0.693 4.29 0.489 

1.1 มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ประพฤติตน
อยู่ในหลักศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองที่ดี 

4.53 0.514 4.26 0.610 4.76 0.429 4.37 0.545 4.50 0.667 4.41 0.575 

1.2 มีวินัย เคารพกฎ/
ระเบียบ กติกา 
สังคมและการ
ท างาน 

4.18 0.393 4.26 0.610 4.35 0.480 4.25 0.635 4.58 0.497 4.30 0.605 

1.3 มีความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์สว่นรวม 

4.59 0.507 4.12 0.716 4.44 0.501 4.19 0.669 4.39 0.808 4.24 0.686 

1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความรู้
ความสามารถ 

4.94 0.243 4.21 0.757 4.64 0.729 4.40 0.540 4.38 0.932 4.41 0.662 

1.5 ยอมรับค าแนะน า ข้อ 
เสนอแนะ ค าวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้ และพร้อม
ที่จะปรับปรุงแก้ไข 

4.47 0.514 4.26 0.610 4.29 0.712 4.25 0.590 4.20 0.596 4.26 0.604 

สผ. (สมศ. 2-2) 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1.6 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่
และการตัดสินใจ
ของตน เป็นที่
ไว้วางใจได้ 

4.53 0.514 4.69 0.630 4.29 0.712 4.21 0.560 4.18 0.881 4.30 0.655 

1.7 ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานให้ได้
มาตรฐานของ
วิชาชีพ 

4.53 0.514 4.26 0.610 4.16 0.834 4.29 0.631 4.28 0.914 4.28 0.687 

1.8 ตระหนักในบทบาท
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม  

4.12 0.332 3.94 0.866 4.13 0.721 4.24 0.592 4.18 0.881 4.17 0.694 

1.9 มีบุคลิกภาพที่ด ีมี
ความกระตือรือร้น 
และมีความเป็น
ผู้ใหญ่ 
 

4.06 0.243 3.98 0.779 4.07 0.690 4.23 0.644 4.00 0.794 4.14 0.689 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1.10 สามารถท างานให้
ส าเร็จภายใต้ความ
กดดัน และมีความ
อดทนในการท างาน
หนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.47 0.514 4.13 0.545 4.27 0.732 4.62 0.675 3.89 0.713 4.42 0.715 

2. ด้านความรู้ 4.26 0.274 3.94 0.637 4.27 0.313 4.23 0.486 4.18 0.368 4.19 0.491 

2.1 มีความเข้าใจในสิ่ง
ที่อ่าน สามารถ
สรุปและตีความสิ่ง
ที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.06 0.243 3.89 0.827 4.27 0.449 4.16 0.570 4.11 0.538 4.12 0.605 

2.2 รู้จักเลือกใช้ข้อมูล
ที่จ าเป็น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  
 

4.06 0.243 3.81 0.763 4.44 0.501 4.26 0.496 4.12 0.548 4.19 0.574 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

2.3 สามารถจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจ 
และเป็นระบบ 

4.41 0.507 3.69 0.816 4.44 0.501 4.24 0.517 4.01 0.453 4.15 0.604 

2.4 มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา/หลักสูตร
ที่เรียน 

4.47 0.514 3.82 0.773 4.44 0.501 4.28 0.502 4.31 0.639 4.23 0.596 

2.5 มีความรู้ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ 

4.47 0.514 4.13 0.545 4.44 0.501 4.20 0.530 4.41 0.660 4.25 0.555 

2.6 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/
มุมมองในสาขาวชิา
ที่เรียนกับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.47 0.514 4.28 0.779 4.00 0.000 4.29 2.204 4.01 0.476 4.23 1.755 

2.7 สามารถน าเสนอ
นวัตกรรม/
ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็น
ในการท างาน 

4.06 0.243 3.78 0.715 4.16 0.373 4.08 0.529 3.89 0.310 4.02 0.538 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

2.8 รู้จักประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/
มุมมองจาก
สาขาวชิาอ่ืนกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

4.06 0.243 4.14 0.552 4.00 0.000 4.33 0.555 4.50 0.503 4.29 0.532 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.25 0.252 4.06 0.571 4.24 0.275 4.23 0.449 4.18 0.457 4.20 0.457 

3.1 สามารถคิดดว้ยการ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ 
เพ่ือน าไปสู่การแก ้
ปัญหาและการตัด 
สินใจที่มี
ประสิทธภิาพ 

4.12 0.332 4.27 0.601 4.44 0.501 4.06 0.928 4.11 0.538 4.23 0.648 

3.2 แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์

4.53 0.514 4.24 0.511 4.16 0.373 4.12 0.557 4.00 0.641 4.19 0.533 

3.3 มีเหตุผลและรู้จักใช้
เหตุผล 

4.53 0.514 4.29 0.486 4.47 0.504 4.08 0.524 4.23 0.422 4.28 0.498 

3.4 มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
องค์กรและงานที่ท า 

4.53 0.514 4.19 0.637 4.00 0.000 3.76 0.724 4.11 0.713 4.11 0.650 

3.5 สามารถล าดับ
ความส าคัญของงาน 

4.00 0.000 4.21 0.720 4.44 0.501 3.90 0.862 4.41 0.494 4.20 0.708 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

3.6 สามารถวางแผนการ
ท างานและก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

4.47 0.514 4.20 0.673 4.27 0.449 4.32 0.633 4.41 0.494 4.26 0.628 

3.7 สามารถปรับตัวเข้า
กับความ
เปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร 

4.06 0.243 4.32 0.485 4.00 0.000 4.39 0.648 4.31 0.466 4.29 0.494 

3.8 ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนและให้ความ
ร่วมมือกับเพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือให้การ
ท างานบรรลุความ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.06 0.243 4.25 0.596 4.44 0.501 4.09 0.713 4.20 0.758 4.23 0.628 

3.9 สามารถท างานให้
ส าเร็จไดโ้ดยล าพัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.53 0.514 4.01 0.822 3.98 0.782 3.83 0.939 3.99 0.785 3.99 0.831 

3.10 สามารถเป็นผู้แทน
ของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4.06 0.243 4.10 0.641 4.09 0.674 4.09 0.697 4.11 0.713 4.10 0.653 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

3.11 สามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์มี
ประสิทธภิาพและ
รวดเร็ว  

4.12 0.332 4.22 0.542 4.27 0.449 4.13 0.737 4.22 0.603 4.21 0.571 

3.12 สามารถระบุปัญหา 
และพัฒนาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหา 

4.06 0.243 4.12 0.658 4.00 0.000 3.59 0.792 4.22 0.603 4.04 0.664 

3.13 สามารถจดัการ
ความขัดแย้งได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4.06 0.243 4.20 0.730 4.00 0.000 4.19 0.598 4.12 0.548 4.16 0.645 

3.14 สามารถพัฒนา
ตนเอง แสวงหา
ความรู้ใหม ่และ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงานอย่าง
ต่อเนื่อง   

4.06 0.243 4.22 0.521 4.44 0.501 4.18 0.592 3.91 0.295 4.19 0.517 

3.15 สามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เรียนรู้ที่จะ
เลือกรู้ และมีความ
เข้าใจในสิ่งที่เรยีน 
 

4.47 0.514 4.28 0.610 4.44 0.501 3.98 0.834 4.11 0.538 4.23 0.642 

424



  G:\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 2\ONESQA-2\ONESQA-table-2-2.doc 

รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.34 0.180 4.29 0.519 4.23 0.570 4.23 0.481 4.19 0.541 4.23 0.497 

4.1 รักษาความสัมพันธ์ที่
ดี และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนทั้งภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ที่ช่วยให้เกิดผลดีกับ
งาน 

4.12 0.332 4.71 0.623 4.13 0.640 4.35 0.575 4.22 0.603 4.36 0.609 

4.2 สามารถสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
เจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4.53 0.514 4.60 0.614 4.22 0.686 4.30 0.631 4.31 0.639 4.35 0.641 

4.3 แสดงออกถึงความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความมีไมตรีจิต 

4.94 0.243 4.47 0.657 4.38 0.733 4.31 0.643 4.41 0.660 4.37 0.656 

4.4 สามารถท างานเสร็จ
ตามขอบเขตและ
ก าหนดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตาม
คุณภาพและ
มาตรฐานของงาน 

4.00 0.000 4.68 0.633 4.13 0.640 4.35 0.663 4.50 0.667 4.39 0.665 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

4.5 ให้เกียรต ิยอมรับ
บทบาทหน้าที่ผู้อืน่ 
และปฏิบัติต่อ
บุคคลอ่ืนด้วยความ
เคารพ 

4.53 0.514 4.00 0.670 4.16 0.834 4.12 0.785 3.78 0.603 4.07 0.757 

4.6 เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
รู้จักรักษาสิทธิของ
ตนเองและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น 

4.12 0.332 4.16 0.733 4.58 0.498 4.28 0.623 4.50 0.667 4.31 0.642 

4.7 สามารถท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มี
ความแตกต่างกัน
ทางการศึกษา 
สังคมและ
วัฒนธรรมได้ 
 
 
 

4.47 0.514 4.30 0.785 4.22 0.809 4.18 0.645 3.89 0.713 4.18 0.699 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.38 0.319 4.01 0.535 4.24 0.439 4.11 0.549 3.93 0.649 4.09 0.552 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทย
ในการเขียนเพ่ือการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตาม
หลักภาษา) 

4.47 0.514 3.96 0.702 4.20 0.803 4.23 0.680 4.09 0.706 4.18 0.702 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทย
ด้วยวาจาเพ่ือการสื่อ 
สารที่มีประสิทธผิล  

(พูดชัดเจนตรงประเดน็ มี
มารยาทในการพูด และกิริยา
ท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม 
ถูกต้อง) 
 
 

4.47 0.514 3.72 0.719 4.25 0.751 4.08 0.868 4.11 0.713 4.06 0.824 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

5.3 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารที่จ าเป็น 

4.47 0.514 4.11 0.570 3.89 0.369 3.88 0.883 3.19 1.106 3.85 0.874 

5.4 เป็นผู้ฟังที่มี
ประสิทธภิาพ (ฟัง
ได้ตรงประเด็น มี
มารยาทในการฟัง 
กิริยาท่าทางที่
แสดงออกเหมาะสม 
ถูกต้อง) 

4.06 0.243 4.12 0.557 4.27 0.449 4.07 0.697 4.09 0.706 4.10 0.651 

5.5 มีทักษะและสามารถ
ใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ในวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

4.47 0.514 3.66 0.752 4.47 0.634 4.03 0.619 3.69 0.639 3.98 0.684 

5.6 มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
เช่น คอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็น เพ่ือให้
ท างานได้มี
ประสิทธภิาพ 

4.06 0.243 4.26 0.610 4.44 0.501 4.15 0.679 3.91 0.847 4.16 0.681 
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รายข้อค าถาม 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร ์
 (ผู้ตอบ 17 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 

เทคโนโลยีสังคม 
(ผู้ตอบ 90 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ตอบ 55 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 

วิศวกรรมศาสตร ์
(ผู้ตอบ 353 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 883 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.97 

แพทยศาสตร ์
(สาธารณสขุศาสตร์) 

(ผู้ตอบ 74 คน) 
จากบัณฑิตทั้งหมด 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.44 

ภาพรวม 
(ผู้ตอบ 589 คน) 

จากบัณฑิตทั้งหมด 1,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.83 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

5.7 มีทักษะการใช้
ประโยชนจ์าก
เทคโนโลย ีและรู้จัก
เลือกใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนางาน 

4.47 0.514 4.14 0.552 4.38 0.623 4.16 0.658 3.91 0.847 4.15 0.673 

5.8 สามารถประยุกต์ใช้
วิธีการค านวณขั้น
พ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
เพ่ือการแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

4.47 0.514 4.24 0.605 4.11 0.497 4.19 0.649 4.20 0.758 4.20 0.642 

ภาพรวม 4.33 0.234 4.11 0.536 4.26 0.403 4.22 0.410 4.15 0.510 4.20 0.443 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

1. ช่ือ-สกุลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส.  (ซึ่งท่านประเมินคุณลักษณะและความสามารถในครั้งนี้)  

<<ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ>> 

2. พนักงานตามรายชื่อข้อ 1. ได้ท างานกับท่านเป็นระยะเวลา...............ปี..............เดือน  
   โดยเริ่มปฏิบัติงานในเดือน............................. ปี พ.ศ. .................................................       

3. เงินเดือนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับ...................................... บาท  

4. ท่านมีความคิดเห็นว่าลักษณะงานท่ีพนักงาน ตามรายชื่อข้อ 1. ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษามาหรือไม่ 
  1. ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษามา    2. ไม่ตรง แต่มีความใกล้เคียง   3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษามา 

5. ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อค าถามต่อไปนี้ และโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถ
ของพนักงานท่านตามรายชื่อ ข้อ 1. 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุนาร ี
น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

 1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี      

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน      

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      

4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ      

5. ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข      

6. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้      

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ      

8. สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้      

9. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น       

10. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ      

11. รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

     

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ      

13. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต      

14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม       

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต      

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่      

17. สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล      

20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า      

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-3 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุนาร ี
น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน      

22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน      

23. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร      

24. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ      

26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว       

28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา      

29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง        

31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน      

32. สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
ภาษา) 

     

33. สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มี
มารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

     

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น      

35. เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่แสดงออก
เหมาะสม ถูกต้อง) 

     

36. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

37. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา       

38. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ      

39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน      

40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ      

41. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย      

42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน      

43. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ      

44. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ได้รับมอบหมาย      

45. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน      

46. มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพื่อให้ท างานได้มี
ประสิทธิภาพ 

     

47. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน      

48. สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานของงาน 

     

49. สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/ ข้อมลูทั่วไปของท่าน 
 
1. โปรดระบุ ประเภทหน่วยงาน(เพียงหนึ่งด้าน) ของท่าน  
 1. การเงิน/บัญชี/ให้ค าปรึกษา/บริการ      2. สื่อสาร/โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร/์ขนส่ง    3. ผลิตภณัฑ์ยาง/พลาสติก/เซรามิก/แก้ว 
 4. อุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร  5. โลหะ/เหล็ก  6. ยานยนต์/ช้ินส่วนยานยนต์  
 7. สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม  8. อสังหารมิทรัพย์/กอ่สร้าง/ปโิตรเลียม  9. อิเล็กทรอนิกส/์ไฟฟ้า  
 10. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธ ิ   11. สถาบันการศึกษา  12. อื่น ๆ (ระบุ)..................................  

2. จ านวนพนักงานในบริษัท/องค์กรของท่านทั้งหมด......................................................คน 

3. เพศของท่าน  1. ชาย  2. หญิง 

4. อายุของท่าน ................... ปี 

5. วุฒิการศึกษาของท่าน  1. ปริญญาตรี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก  3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............ 

6. ต าแหน่งของท่านในปัจจุบัน  1. เจ้าของกิจการ  2. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน  3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................. 

7. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั้งความสามารถทางวิชาการด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่หน่วยงานของ ท่าน
ต้องการ  

ส าคัญล าดับที่ 1. ..................................................................... .............................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 2..................................................................... .............................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 3. ..................................................................... .............................................................. 

8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................................................... .............. 
................................................................................................................................................ ................................................... .............. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

****************************** 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 

 
 
 

หากท่านมขี้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ: นางสาวจงชญา  วีระชัย (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน)  
โทร. 0-4422-4053 Fax. 0-4422-4050   E-mail: jantanee.w@hotmail.com 
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การจ าแนกรายข้อค าถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
1.2 มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 
1.3 มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 
1.4 ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
1.5 ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
1.6 แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้ 
1.7 ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวชิาชีพ 
1.8 ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของตนเองต่อสังคม  
1.9 มีบุคลิกภาพที่ด ีมีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 
1.10 สามารถท างานให้ส าเร็จภายใตค้วามกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านความรู้ 
2.1. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.2. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
2.3. สามารถจดัการข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ 
2.4. มีความรู ้ความเชีย่วชาญในสาขาวิชา/หลักสตูรที่เรียน 
2.5. มีความรู้ในวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
2.6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวชิาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.7. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 
2.8. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู/้แนวคิด/มุมมองจากสาขาวชิาอ่ืนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1. สามารถคิดดว้ยการวิเคราะห ์สังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
3.2. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
3.3. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 
3.4. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 
3.5. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 
3.6. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
3.7. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร 
3.8. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้การท างานบรรลุความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพ 
3.9. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 2-4 
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3.10. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3.11. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
3.12. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 
3.13. สามารถจดัการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.14. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม ่และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง   
3.15. สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. รักษาความสัมพันธ์ที่ด ีและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่ช่วย

ให้เกิดผลดีกับงาน 
4.2. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธภิาพ 
4.3. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 
4.4. สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพและ

มาตรฐานของงาน 
4.5. ให้เกียรต ิยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ 
4.6. เคารพในศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
4.7. สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได ้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธผิล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลกัภาษา) 
5.2. สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (พูดชัดเจนตรงประเดน็ มีมารยาทในการพูด 

และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 
5.3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็น 
5.4. เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกต้อง) 
5.5. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน 
5.6. มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพ่ือให้ท างานได้มีประสิทธิภาพ 
5.7. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีและรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยเีพ่ือพัฒนางาน 
5.8. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้อง เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสนิใจ 
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สว. (สมศ. 3-1)

ตาราง สมศ. ท่ี 3-1  : จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

มีการเผยแพร่
สู่สาธารณะใน
ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
(Proceedings)

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(Proceedings)  หรือมี

การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

(ค่าน้ําหนัก =
0.25)

(ค่าน้ําหนัก = 
0.50)

(ค่าน้ําหนัก 
= 0.75)

(ค่าน้ําหนัก =
1.00)

1 เคมี 4 - - 3 1 3.25 2 162.50
2 คณิตศาสตร์ 1 - - 1 - 0.75  - -
3 ชีววิทยา 

- ชีวเวชศาสตร์ - - - - -  -  -
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 5 - 1 1 3 4.25 5 85.00

4 ฟิสิกส์ 2 - - 1 1 1.75 1 175.00
5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - -  - 1 -
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - - - -  -  - -
7 จุลชีววิทยา - - - - -  -  - -
8 ชีวเคมี - - - - -  -  - -

12 - 1 6 5 10.00 9 111.11
9 ภาษาต่างประเทศ 5 - 1 3 1 3.75 4 93.75
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 - 8 5 - 7.75 1 775.00
11 เทคโนโลยีการจัดการ 4 - 4 - - 2.00 5 40.00

22 - 13 8 1 13.50 10 135.00
12 เทคโนโลยีการผลิตพืช 8 1 - 2 5 6.75 7 96.43
13 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 - - - 1 1.00 5 20.00
14 เทคโนโลยีชีวภาพ 23 - - 10 13 20.50 4 512.50
15 เทคโนโลยีอาหาร 2 - - - 2 2.00 3 66.67

34 1 - 12 21 30.25 19 159.21
16 วิศวกรรมการผลิต - - - - - -  - -
17 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 - - 1 - 0.75 2 37.50
18 วิศวกรรมขนส่ง 4 - 1 3 - 2.75 5 55.00
19 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 - 7 2 - 5.00 12 41.67
20 วิศวกรรมเคมี - - - - - -  - -
21 วิศวกรรมเคร่ืองกล

- วิศวกรรมเคร่ืองกล 11 - 3 6 2 8.00 13 61.54
- เมคคาทรอนิกส์ 4 - 3 - 1 2.50 4 62.50
- การจัดการพลังงาน - - - - - -  - -

22 วิศวกรรมเซรามิก 1 - - - 1 1.00 1 100.00
23 วิศวกรรมโทรคมนาคม 6 - - 6 - 4.50 9 50.00
24 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 - - 2 - 1.50 5 30.00
25 วิศวกรรมไฟฟ้า 13 - - 8 5 11.00 16 68.75
26 วิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรมโยธา 2 - 2 - - 1.00 5 20.00
- การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1 - - 1 - 0.75 2 37.50

27 วิศวกรรมโลหการ 4 - 1 1 2 3.25 5 65.00
28 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 - - 1 - 0.75 2 37.50
29 วิศวกรรมอุตสาหการ 2 - - 2 - 1.50 2 75.00
30 เทคโนโลยีธรณี 10 - 7 3 - 5.75 12 47.92

71 - 24 36 11 50.00 95 52.63
31 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  - - - - -  -  - -
 - - - - -  -  - -

139 1 38 62 38 103.75 133 78.01
หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ 

             ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2555 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด) 
             และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเพียง 1 คร้ัง

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556

ลําดับที่
ผลรวม

ค่านํ้าหนัก 
(2)

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
ปีการศึกษา 
2555 (3)

 รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย
 รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์

ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ี
รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
[(2)/(3)]*100

จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
จํานวน

บทความวิจัย
จาก

วิทยานิพนธ์
ท้ังหมด

(1)

 รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา/ หลักสูตร/ สํานักวิชา

Y:\ร่างปี 55\SAR2555\บทที่ 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 2\ONESQA-3\onesqa table-3-1\สมศ.3-1 (แก้ไข) 435



สว. (สมศ. 4-1)

ตาราง สมศ. ที่ 4-1  :  จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
               ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ ระดับ
นานาชาติ หรือ มีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

(ค่านํ้าหนัก = 0.25)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(ค่านํ้าหนัก =  0.50)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(ค่าน้ําหนัก = 0.75)

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
 หรือ Scopus (ค่าน้ําหนัก = 1.00)

1 เคมี 9 - - - 9 9.00 5 180.00
2 คณิตศาสตร์ 3 - - - 3 3.00 4 75.00
3 ชีววิทยา 

- ชีวเวชศาสตร์ - - - - - - -  -
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 6 - 1 - 5 5.50 4 137.50

4 ฟิสิกส์ 2 - - - 2 2.00 4 50.00
5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - - - 6 -
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - - - - - -  -
7 จุลชีววิทยา - - - - - - 1 -
8 ชีวเคมี - - - - - - -  -

20 - 1 - 19 19.50 24 81.25
9 ภาษาต่างประเทศ 8 - - 2 6 7.50 6 125.00
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - -

8 - - 2 6 7.50 6 125.00
11 เทคโนโลยีการผลิตพืช - - - - - - - -
12 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 2 - 2 - 2.00 2 100.00
13 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 4 - - 6 7.00 3 233.33
14 เทคโนโลยีอาหาร 2 - - - 2 2.00 - -

16 6 - 2 8 11.00 5 220.00
15 วิศวกรรมการผลิต - - - - - - - -
16 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - - - - - - - -
17 วิศวกรรมขนสง่ - - - - - - - -
18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - - - - - - -
19 วิศวกรรมเคมี 2 - - - 2 2.00 2 100.00
20 วิศวกรรมเคร่ืองกล - - - - - - 1 0.00
21 วิศวกรรมเซรามิก - - - - - - 1 0.00
22 วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 - - - 1 1.00 2 50.00
23 วิศวกรรมพอลิเมอร์ - - - - - -
24 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 - - - 1 1.00 1 100.00
25 วิศวกรรมโยธา 3 - - - 3 3.00 3 100.00
26 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - - - - - - -
27 วิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - - - -
28 เทคโนโลยีธรณี - - - - - - - -

7 - - - 7 7.00 10 70.00
51 6 1 4 40 45.00 45 100.00

หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ 
             ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศกึษา 2555 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด)
             และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 คร้ัง

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ลําดับท่ี สาขาวิชา/ หลักสูตร/ สํานักวิชา

 รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *

ผลรวม
ค่า

นํ้าหนัก 
(2)

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา

ระดับปริญญา
เอก 

ปีการศึกษา 
2555 (3)

ผลงานของ
ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีรับ
การตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
[(2)/(3)]*100

จํานวน
บทความ
วิจัยจาก

วิทยานิพน
ธ์ท้ังหมด 

(1)

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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สกจ. (สมศ. 14-1)

ตาราง สมศ. ที่ 14-1  : ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)
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์

(1) (2) (3) (4)
1 เคมี - - 3.0 15.0 15.0 - - 4.0 24.0 24.0 - - 5.5 44.0 44.0 - - 2.0 20.0 20.0 103.0 14.5 7.10
2 คณิตศาสตร์ - - 2.0 10.0 10.0 - - 4.0 24.0 24.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - 2.0 20.0 20.0 62.0 9.0 6.89
3 ชีววิทยา - - 2.5 12.5 12.5 - - 6.0 36.0 36.0 - - 2.0 16.0 16.0 - - - - - 64.5 10.5 6.14
4 ฟิสิกส์ - - 4.5 22.5 22.5 - - 4.0 24.0 24.0 - - 3.0 24.0 24.0 - - 4.0 40.0 40.0 110.5 15.5 7.13
5 การรับรู้จากระยะไกล - - 1.0 5.0 5.0 - - 2.0 12.0 12.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 25.0 4.0 6.25
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - 2.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - - - - 1.0 10.0 10.0 20.0 3.0 6.67
7 จุลชีววิทยา - - 1.0 5.0 5.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 19.0 3.0 6.33
8 ชีวเคมี - - 2.0 10.0 10.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 16.0 3.0 5.33
9 กายวิภาคศาสตร์ 1.0 2.0 3.0 15.0 17.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 23.0 5.0 4.60
10 สรีรวิทยา - - 1.0 5.0 5.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 19.0 3.0 6.33
11 ปรสิตวิทยา 1.0 2.0 - - 2.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 2.00
12 เภสัชวิทยา - - - - - - - 2.0 12.0 12.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 20.0 3.0 6.67
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 2.0 1.0 5.0 7.0 - - - - - - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 15.0 3.0 5.00

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 3.0 6.0 23.0 115.0 121.0 - - 26.0 156.0 156.0 - - 16.5 132.0 132.0 - - 9.0 90.0 90.0 499.0 77.5 6.44
14 ศึกษาทั่วไป 1.0 2.0 3.0 15.0 17.0 - - - - - - - - - - - - - - - 17.0 4.0 4.25
15 ภาษาต่างประเทศ 4.0 8.0 8.0 40.0 48.0 1.0 3.0 1.0 6.0 9.0 - - 4.0 32.0 32.0 - - - - - 89.0 18.0 4.94
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.0 8.0 6.0 30.0 38.0 2.0 6.0 - - 6.0 - - 2.0 16.0 16.0 - - - - - 60.0 14.0 4.29
17 เทคโนโลยีการจัดการ 2.0 4.0 3.0 15.0 19.0 1.0 3.0 2.0 12.0 15.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 42.0 9.0 4.67

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 11.0 22.0 20.0 100.0 122.0 4.0 12.0 3.0 18.0 30.0 - - 7.0 56.0 56.0 - - - - - 208.0 45.0 4.62
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช - - 3.0 15.0 15.0 - - 6.0 36.0 36.0 - - - - - - - 1.0 10.0 10.0 61.0 10.0 6.10
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - 2.0 10.0 10.0 - - 7.0 42.0 42.0 - - 2.0 16.0 16.0 - - - - - 68.0 11.0 6.18
20 เทคโนโลยีชีวภาพ - - 1.0 5.0 5.0 - - 4.0 24.0 24.0 - - 5.0 40.0 40.0 - - 1.0 10.0 10.0 79.0 11.0 7.18
21 เทคโนโลยีอาหาร 1.0 2.0 1.0 5.0 7.0 - - 6.0 36.0 36.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 51.0 9.0 5.67

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.0 2.0 7.0 35.0 37.0 - - 23.0 138.0 138.0 - - 8.0 64.0 64.0 - - 2.0 20.0 20.0 259.0 41.0 6.32

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 
[(1)+(2)

+(3)+(4)] 
= (5)

จํานวน
อาจารย์

ประจํา **
(6)
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(5)/(6)
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สกจ. (สมศ. 14-1)
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(1) (2) (3) (4)
22 วิศวกรรมการผลิต 3.0 6.0 2.0 10.0 16.0 - - - - - - - - - - - - - - - 16.0 5.0 3.20
23 วิศวกรรมเกษตร 4.0 8.0 2.0 10.0 18.0 - - 3.0 18.0 18.0 - - - - - - - - - - 36.0 9.0 4.00
24 วิศวกรรมขนส่ง 3.0 6.0 2.0 10.0 16.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 30.0 7.0 4.29
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.0 6.0 - - 6.0 1.0 3.0 4.0 24.0 27.0 - - 2.0 16.0 16.0 - - - - - 49.0 10.0 4.90
26 วิศวกรรมเคมี - - 4.0 20.0 20.0 - - 4.0 24.0 24.0 - - - - - - - 2.0 20.0 20.0 64.0 10.0 6.40
27 วิศวกรรมเครื่องกล 5.5 11.0 4.0 20.0 31.0 1.0 3.0 3.0 18.0 21.0 - - 3.0 24.0 24.0 - - - - - 76.0 16.5 4.61
28 วิศวกรรมเซรามิก - - 2.0 10.0 10.0 - - 3.0 18.0 18.0 - - 2.0 16.0 16.0 - - - - - 44.0 7.0 6.29
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 2.0 4.0 1.0 5.0 9.0 - - 9.0 54.0 54.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 71.0 13.0 5.46
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ - - - - - - - 6.0 36.0 36.0 - - 1.0 8.0 8.0 - - - - - 44.0 7.0 6.29
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 1.0 2.0 3.0 15.0 17.0 - - 6.0 36.0 36.0 - - 3.0 24.0 24.0 - - - - - 77.0 13.0 5.92
32 วิศวกรรมโยธา 1.0 2.0 - - 2.0 2.0 6.0 5.0 30.0 36.0 - - 3.0 24.0 24.0 - - 1.0 10.0 10.0 72.0 12.0 6.00
33 วิศวกรรมโลหการ 3.0 6.0 4.0 20.0 26.0 - - 2.0 12.0 12.0 - - - - - - - - - - 38.0 9.0 4.22
34 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 5.0 25.0 25.0 1.0 3.0 3.0 18.0 21.0 - - - - - - - - - - 46.0 9.0 5.11
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 1.0 2.0 2.0 10.0 12.0 - - 4.0 24.0 24.0 - - - - - - - - - - 36.0 7.0 5.14
36 เทคโนโลยีธรณี 1.0 2.0 5.0 25.0 27.0 1.0 3.0 - - 3.0 1.0 5.0 1.0 8.0 13.0 - - - - - 43.0 9.0 4.78

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 27.5 55.0 36.0 180.0 235.0 6.0 18.0 53.0 318.0 336.0 1.0 5.0 17.0 136.0 141.0 - - 3.0 30.0 30.0 742.0 143.5 5.17
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ - - 15.0 75.0 75.0 - - 2.0 12.0 12.0 - - - - - - - 1.0 10.0 10.0 97.0 18.0 5.39

37 แพทยศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 10.0 10.0 10.0 1.0 10.00
38 กุมารเวชศาสตร์ - - 2.5 12.5 12.5 - - - - - - - - - - - - - - - 12.5 2.5 5.00
39 ศัลยศาสตร์ - - 2.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 2.0 5.00
40 อายุรศาสตร์ - - 4.0 20.0 20.0 - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 4.0 5.00
41 รังสีวิทยา - - 1.0 5.0 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 1.0 5.00
42 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - - 0.5 2.5 2.5 - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 0.5 5.00
43 ออร์โธปิดิกส์ - - 1.0 5.0 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 1.0 5.00
44 พยาธิวิทยา - - 2.0 10.0 10.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 16.0 3.0 5.33
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน - - 2.0 10.0 10.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 16.0 3.0 5.33

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 7.0 14.0 2.0 10.0 24.0 1.0 3.0 3.0 18.0 21.0 - - - - - - - - - - 45.0 13.0 3.46
46 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1.0 2.0 1.0 5.0 7.0 - - 3.0 18.0 18.0 - - - - - - - - - - 25.0 5.0 5.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6.0 12.0 1.0 5.0 17.0 1.0 3.0 - - 3.0 - - - - - - - - - - 20.0 8.0 2.50

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์ 7.0 14.0 17.0 85.0 99.0 1.0 3.0 5.0 30.0 33.0 - - - - - - - 1.0 10.0 10.0 142.0 31.0 4.58
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นว

น อ
จ. 

ปริ
ญญ

าเอ
ก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น อ
จ.ป

ริญ
ญา

เอก
*5

)

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 
[(1)+(2)

+(3)+(4)] 
= (5)

จํานวน
อาจารย์

ประจํา **
(6)

ค่า
ดัชนี

คุณภาพ
อาจารย์
(5)/(6)จํา

นว
น ร

ศ. 
ปริ

ญญ
าเอ

ก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ร
ศ.ป

ริญ
ญา

เอก
*8

)

จํา
นว

น ศ
. ป

ริญ
ญา

เอก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ศ
.ปริ

ญญ
าเอ

ก*
10

)ลําดับที่ สาขาวิชา/สํานักวิชา

ระดับคุณภาพอาจารย์ *

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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สกจ. (สมศ. 14-1)

ผล
รว

มถ่
วง

น้ํา
หน

ัก
อา

จา
รย์

ผล
รว

มถ่
วง

น้ํา
หน

ัก
ผู้ช่

วย
ศา

สต
รา

จา
รย

์

ผล
รว

มถ่
วง

น้ํา
หน

ัก
รอ

งศ
าส

ตร
าจ

าร
ย์

ผล
รว

มถ่
วง

น้ํา
หน

ัก
ศา

สต
รา

จา
รย

์

(1) (2) (3) (4)
48 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1.0 2.0 2.0 10.0 12.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 18.0 4.0 4.50
49 การพยาบาลพื้นฐาน 1.0 2.0 1.0 5.0 7.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 13.0 3.0 4.33
50 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2.0 4.0 3.0 15.0 19.0 - - 1.0 6.0 6.0 - - - - - - - - - - 25.0 6.0 4.17
51 การพยาบาลจิตเวช 2.0 4.0 1.0 5.0 9.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 3.0 3.00
52 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3.0 6.0 - - 6.0 - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 3.0 2.00
53 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3.0 6.0 1.0 5.0 11.0 - - - - - - - - - - - - - - - 11.0 4.0 2.75

12.0 24.0 8.0 40.0 64.0 - - 3.0 18.0 18.0 - - - - - - - - - - 82.0 23.0 3.57
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 61.5 123.0 111.0 555.0 678.0 11.0 33.0 113.0 678.0 711.0 1.0 5.0 48.5 388.0 393.0 - - 15.0 150.0 150.0 1,932.0 361.0 5.35

หมายเหตุ : * หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่มีอาจารย์ประจําวุฒิปริญญาตรี
** หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ศาสตราจารย์
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 
[(1)+(2)

+(3)+(4)] 
= (5)จํา

นว
น ผ

ศ. 
ปริ

ญญ
าเอ

ก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ผ
ศ.ป

ริญ
ญา

เอก
*6

)

จํา
นว

น ร
ศ. 

ปริ
ญญ

าโท

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ร
ศ.ป

ริญ
ญา

โท
*5

)

จํา
นว

น ศ
. ป

ริญ
ญา

โท

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ศ
.ปริ

ญญ
าโท

*8
)

จํา
นว

น ศ
. ป

ริญ
ญา

เอก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ศ
.ปริ

ญญ
าเอ

ก*
10

) จํานวน
อาจารย์

ประจํา **
(6)

ค่า
ดัชนี

คุณภาพ
อาจารย์
(5)/(6)จํา

นว
น อ

จ. 
ปริ

ญญ
าโท

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น อ
จ.ป

ริญ
ญา

โท
*2

)

จํา
นว

น อ
จ. 

ปริ
ญญ

าเอ
ก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น อ
จ.ป

ริญ
ญา

เอก
*5

)

จํา
นว

น ผ
ศ. 

ปริ
ญญ

าโท

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ผ
ศ.ป

ริญ
ญา

โท
*3

)

จํา
นว

น ร
ศ. 

ปริ
ญญ

าเอ
ก

ค่า
น้ํา

หนั
ก =

(จํา
นว

น ร
ศ.ป

ริญ
ญา

เอก
*8

)ลําดับที่ สาขาวิชา/สํานักวิชา

ระดับคุณภาพอาจารย์ *

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 4.46

 รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
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ตารางที่ 4.2.5-2  :  จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปญัญาในรอบ 7 ปทีี่ผ่านมา ปปีฏทินิ 2549 - 2555 (สทิธิบตัรร่วม)

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

1 วิทยาศาสตร์ - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 5

2 เทคโนโลยีสังคม - - - - - - - - - - - - - - -  -

3 เทคโนโลยีการเกษตร - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 3

4 วิศวกรรมศาสตร์ - - - 1 - - - 1 - 2 1 2 - - 1 6

5 พยาบาลศาสตร์ - - -  - - - -  - -  - -  - - - -  -

6 แพทยศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -  -

- 1 - 2 - 1 - 1 - 3 1 4  - 2 1 14

หมายเหตุ    ทรัพย์สินทางปญัญา หมายความรวมถึง สิทธบิตัรและอนุสิทธบิตัรท้ังในและต่างประเทศ

ผู้ใหข้้อมูล  :    นางสาวปรีชญา  รัตนานุสรณ์ (เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา)

 ปีปฏิทิน 2554  ปีปฏิทิน 2555

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ล าดับที่ ส านักวิชา

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีปฏิทิน 2549 ปีปฏิทิน 2550 ปีปฏิทิน 2551  ปีปฏิทิน 2552  ปีปฏิทิน 2553 รวม 7 ปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 4.2.5-2  :  จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปญัญาในรอบ 7 ปทีี่ผ่านมา ปปีฏทินิ 2549 - 2555 (สทิธิบตัรร่วม)

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

ไดร้ับการ

จดทะเบียน

อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน -

มีเลขค าขอ

1 วิทยาศาสตร์ - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 5

2 เทคโนโลยีสังคม - - - - - - - - - - - - - - -  -

3 เทคโนโลยีการเกษตร - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 3

4 วิศวกรรมศาสตร์ - - - 1 - - - 1 - 2 1 2 - - 1 6

5 พยาบาลศาสตร์ - - -  - - - -  - -  - -  - - - -  -

6 แพทยศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -  -

- 1 - 2 - 1 - 1 - 3 1 4  - 2 1 14

หมายเหตุ    ทรัพย์สินทางปญัญา หมายความรวมถึง สิทธบิตัรและอนุสิทธบิตัรท้ังในและต่างประเทศ

ผู้ใหข้้อมูล  :    นางสาวปรีชญา  รัตนานุสรณ์ (เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา)

 ปีปฏิทิน 2554  ปีปฏิทิน 2555

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ล าดับที่ ส านักวิชา

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีปฏิทิน 2549 ปีปฏิทิน 2550 ปีปฏิทิน 2551  ปีปฏิทิน 2552  ปีปฏิทิน 2553 รวม 7 ปีที่ผ่านมา
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

ผศ. ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์

นางจิตรา  สิงหท์อง

รศ. ดร.รังสรรค์  พาลพา่ย
รศ. ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบติั
นายอาวุธ  อนิทรชื่น
นายอดุมวิทย์ มณีวรรณ
นายคมสัน  ภาษยเดช
นายแสงเพช็ร งอนชัยภมูิ
นายปอ้งภยัรี มสีมบติั
นายสมงิ เติมพรมราช
นายชุติ เหล่าธรรมธร
นายวิชัย  ศรีสุรักษ์
นางสาวจันทร์เจ้า ล้อทองพาณิชย์

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ปปีฏทินิ 2547 (ม.ค. 47 - ธ.ค. 47)

กรรมวิธีการเคลือบผืนเส้นใยด้วยโปรตีน  ซิ

ริซิน

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์

รายการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจ าแนกในประเทศหรือตา่งประเทศ  ปีปฏิทิน 2547 - 2555
หน่วยงาน  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ

ระดับชาติ

ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สิทธิบตัร

สิทธิบตัร กรรมวิธีการเคลือบโปรตีนซิริซินบนผืนเส้น

ใย

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร
1 / 11 มิ.ย. 47 91439 

(0401002128)
2 / 11 มิ.ย. 47 91441 

(0401002130)
3 / 11 มิ.ย. 47 91443 

(0401002132)

สิทธิบตัร

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ระดับชาติ

สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตเจลผงจากพชื ระดับชาติ

4 / 11 มิ.ย. 47 91442 

(0401002131)

เคร่ืองเชื่อมเซลล์ด้วยไฟฟา้กระแสตรง ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ศ. ดร.นันทกร  บญุเกดิ

รศ.สมพร  ชุนหลื์อชานนท์

รศ. ดร.หน่ึง  เตียอ ารุง

ผศ. ดร.รัตนวรรณ  เกรียติโกมล

นางสาวศศิธร  อนิทร์นอก

3 / 26 ก.ค. 48 0501003426 สิทธิบตัร การผลิตสารละลายไฟโปรอนิเพื่อใช้เปน็

วัตถุดิบอตุสาหกรรม

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ระดับชาติ

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ. ดร.กองพล  อารีรักษ์

รศ. ดร.อาทติย์ ศรีแกว้
นายศิลา สอนสุจิตรา

สิทธิบตัร/ 19 มี.ค. 47 089498 

(0401000955)

กรรมวิธีการผลิตกราส-เซรามกิ รศ. ดร.จรัสศรี  ลอประยูร ระดับชาติ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1

ปปีฏทินิ 2548 (ม.ค. 48 - ธ.ค. 48)
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / 28 ต.ค.48    105617   

(0501005066)

สูตรน้ ายาโปรตีนซิริซินเคลือบผืนเส้นใย ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ระดับชาติ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตหวัเชื้ออะไคนีทเซลล์ของ

ไซยาโนแบคทเีรียเพื่อใช้เปน็ปุ๋ยชีวภาพ

ระดับชาติ

2

/ 25 มี.ค. 48 99011  

(0501001335)

สิทธิบตัร/ 17 มิ.ย. 48 101535  

(0501002782)

สิทธิบตัร  วิธีการออกแบบตัวเหน่ียวน าตัวเกบ็ประจุ

และความถี่ในการสวิตซ์ของไอจีบทีสี าหรับ

วงจรกรองก าลังแอกทฟีที่ควบคุมกระแส

ด้วยวิธีฮีสเตอริซิส

ระดับชาติ

2 / 15 ก.ค. 48 102387  

(0501003267)

1

สิทธิบตัร หุ่นยนต์รถเด็กเล่นสมองกล ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร 
รศ. น.อ. ดร.สมโภชน์  ผิวเหลือง
รศ. ดร.ธนัดชัย  กลุวรวานิชพงษ์
ผศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

2 / 28 เม.ย. 49 0601001942 สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

มอลทจ์ากข้าวไทย (Process for Malt 

Alcoholic Beverage Production from 

Thai Rice)

ผศ. ดร.โชคชัย  วนภู ระดับชาติ

3 / 19 พ.ค. 49 0601002283 

(0803000617)

อนุสิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมโปรไบโอติกส์

มอลทจ์ากข้าวไทย (Process for Malt 

Probiotics Beverage from Thai Rice)

ผศ. ดร.โชคชัย  วนภู ระดับชาติ

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์
นางสาวปยิมาศ มหาบญุญานนท์

/ 15 พ.ย. 48 106156  

(0501005355)

ระดับชาติ

ผศ. ดร.โชคชัย  วนภู ระดับชาติ

สิทธิบตัร รูปร่างร่องโรเตอร์ที่ลดการส่ันสะเทอืนของ

มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส

ปปีฏทินิ 2549 (ม.ค. 49 - ธ.ค. 49)

3

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / สิทธิบตัร7 เม.ย. 49 0601001590 กรรมวิธีการผลิตมอลทจ์ากข้าวไทย

(Process for Thai Rice Malt 

22 ธ.ค.49 สิทธิบตัร 21124 กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า ระดับชาติ4 / 17 มี.ค. 46 0301000148
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผศ. ดร.อนันท ์ อุ่นศิวิไลย์

นางสาวนิตยา  มบีญุ

นายคมสันต์  ภาษยเดช

นางสาวอรสา  นาจ าเริญ

นางสาวล าดวน  ศรีมาน

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร

อ.สุดารัตน์  ขวัญออ่น

รศ. ดร. รังสรรค์  พาลพา่ย
รศ. ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบติั
นายอาวุธ  อนิทรชื่น
นายอดุมวิทย์ มณีวรรณ
นายคมสัน  ภาษยเดช
นายแสงเพช็ร งอนชัยภมูิ
นายปอ้งภยัรี มสีมบติั
นายสมงิ เติมพรมราช
ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์
ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง
นางสาวอยัรา  พนัอนุ

สิทธิบตัร เคร่ืองส าเร็จอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับเทยีบ

เสียงขิม

ระดับชาติ

เคร่ืองสาวไหมโดยใช้เทคนิคการอนุรักษ์

พลังงาน

ระดับชาติ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1 / 3 ม.ีค. 49 109181  

(0601000929)

091440  

(0401002129)

16 ก.พ. 50

ส านักวิชาแพทยศาสตร์                                            - ไมม่ี-

สิทธิบตัร

2 / 21 ก.ค. 49 0601003417

0701001326

ปปีฏทินิ 2550 (ม.ค. 50 - ธ.ค. 50)
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / 11 มิ.ย. 47 สิทธิบตัร 21408 อปุกรณ์ควบคุมการเคล่ือนที่กา้นสูบของไม

โครไซริงก์

ระดับชาติ

2 / 23 มี.ค.50 สิทธิบตัร กรรมวิธีการเพิ่ม CLA ในผลิตภณัฑ์โยเกร์ิต

ด้วยแบคทเีรียกรดแล็กติก

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

3 / 20 เม.ย. 50 0701001914 สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผง

ด้วยวิธีการพน่ฝอยแบบเยือกแข็ง

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ระดับชาติ

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร
นายปรัชญา  เทพณรงค์
รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร
อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร
อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ

ศ. น.ท.ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สิทธิบตัร กรรมวิธีการทดสอบเพื่อหาค่ารับแรงกด

สูงสุดในหนิสามแกนของหนิด้วยวิธีทดสอบ

จุดกดแบบปรับเปล่ียน

ระดับชาติ

1 / 18 ม.ค. 50 0701000199

กรรมวิธีการทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์

ความยืดหยุ่นของหนิด้วยวิธีทดสอบจุดกด

แบบปรับเปล่ียน

สิทธิบตัร เคร่ืองทดสอบจุดกดแบบปรับเปล่ียน ระดับชาติ

2 / 18 ม.ค. 50 0701000200

ใบมดีสับและกระบวนการขึ้นรูปใบมดีสับ ระดับชาติ

3 / 18 ม.ค. 50 0701000201 สิทธิบตัร

ชุดใบมดีควงแบบเปน็พวง

ระดับชาติ

4 / 16 ก.พ.50 0701000717 สิทธิบตัร

ปลอกยึดใบมดีสับแบบปรับมมุได้ และชุด

ใบมดีสับแบบปรับมมุได้

ระดับชาติ

5 / 16 ก.พ.50 0701000718 สิทธิบตัร

ใบรองสับ

ระดับชาติ

6 / 16 ก.พ.50 0701000719 สิทธิบตัร

อ.สุดารัตน์  ขวัญออ่น ระดับชาติ

7 / 16 ก.พ.50 0701000720 สิทธิบตัร ระดับชาติ

8 / 16 ก.พ.50 0701000721 สิทธิบตัร กระบวนการท างานของดิจิตอล

คอมพวิเตอร์ในการปรับเทยีบเสียงขิม
สิทธิบตัร เคร่ืองสับวัสดุพชืผลทางการเกษตร ระดับชาติ07010024739 / 18 พ.ค.50
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
ผศ.ศักด์ิระวี  ระวีกลุ

พ.อ.โกวิทย์  นงค์ชะนา
ผศ. ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร
นางสาวกาญจนา  ข้าวเบา
นางสาวอรสา  นาจ าเริญ

3 / 15 ก.ค. 51 0801003939 สิทธิบตัร กรรมวิธีการเตรียมสารสกดัจากหวัไชเทา้ ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ ระดับชาติ

0701001327 สิทธิบตัร ชุดใบมดีเฉือน ระดับชาติ

/ 18 มิ.ย. 47 91642 

(0401002247)

10 / 23 มี.ค.50

/ 23 มี.ค.5011 สิทธิบตัร0701001328 ใบมดีเฉือน ระดับชาติ

ส านักวิชาแพทยศาสตร์                                            - ไมม่ี-

27 ธ.ค. 50 สิทธิบตัร 22985 เคร่ืองอบแหง้แบบการไหลสวนทางใน

แนวด่ิง

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-

รศ. ดร.ทวิช จิตรสมบรูณ์ ระดับชาติ

สิทธิบตัร

12

ปปีฏทินิ 2551 (ม.ค. 51 - ธ.ค. 51)

13 / 17 ก.ย.47 93761 

(0401003593)

27 ธ.ค. 50 เตาเผาขยะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ระดับชาติ22984

ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-
ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / 24 เม.ย. 51 0801002234 สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิต Sericin-Lutein 

Com/lex และ Lutein จากไหม

ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ระดับชาติ

15 ส.ค. 51 0801004413 สิทธิบตัร เคร่ืองผลิตเอทานอลส าหรับใช้เปน็

เชื้อเพลิงขนาดเล็ก

ผศ. ดร.อภชิาติ บญุทาวัน ระดับชาติ2 /
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
นายประพนัธ์   คัทวี
นายสมงิ   เติมพรมราช
ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ
นายพนิิจ  จิรัคคกลุ
นายธนรัช  มขุมนัธ์
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ทบัสูงเนิน -
รัตนจันทร์
รศ. ดร.จรัสศรี  ลอประยูร
นางสาวปยินันท ์บญุพยัคฆ์
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ทบัสูงเนิน -
รัตนจันทร์
รศ. ดร.จรัสศรี  ลอประยูร
นางสาวปยินันท ์บญุพยัคฆ์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร
นางสาวเน้ือเพชร สาระศิริ

18 ก.พ. 51 0801000979
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กรรมวิธีการผลิตทลายปาล์มอดัแทง่

ระดับชาติ

2 / 11 มี.ค. 51 0801001366 ระดับชาติ

1 /

สิทธิบตัร ส่วนผสมของซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอก

ซีอะปาไตทช์นิดเซ็ตตัวได้เอง

สิทธิบตัร รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอร่ีที่สามารถตัด

ได้ทั้วแนวราบและแนวด่ิง

อนุสิทธิบตัร

0801003078

สิทธิบตัร

3 / 24 เม.ย. 51 0801002232

6 / 3 มิ.ย.51 0801003079

สิทธิบตัร

5 / 3 ม.ิย. 51

ระดับชาติ

4 / 24 เม.ย. 51 0801002233 สารต้ังต้นส าหรับเตรียมซีเมนต์เชื่อมกระดูก

 ไฮดรอกซีอะปาไตทช์นิดเซ็ตตัวได้เอง

ระดับชาติ

เคร่ืองจ าลองการเคล่ือนตัวของมวลหนิบน

ความลาดเอยีงภายใต้แรงส่ันสะเทอืน

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร ระดับชาติ

สิทธิบตัร อปุกรณ์วัดการยุบตัวของเพดานและผนัง

อโุมงค์

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร ระดับชาติ

ระดับชาติ

8 /  23 ก.ย.51 0801005113

7 / 3 ม.ิย. 51 เคร่ืองกดตัวอย่างหนิในสามแกนด้วยระบบ

คานทดแรง

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจรสิทธิบตัร0801003080

สิทธิบตัร บลัลาสต์อเิล็กทรอนิกส์ภาคเด่ียวที่หร่ีแสง

ได้ส าหรับหลอดโซเดียมความดันสูง

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผศ. ดร.รังสรรค์  ทองทา
นายอ านวย  ทจีันทกึ

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภยั
นายฟอิลิซอล โคชอบ

ผศ. ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล
อ.ชาญยุทธ ขจรไตรเดช

สิทธิบตัร อปุกรณ์วัดค่าความแข็งของหนิด้วยแรง

กระแทกของค้อนธรณี

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร9 /  24 ต.ค.51 0801005721

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-

ระดับชาติ

สิทธิบตัร ระบบรายงานพกิดัต าแหน่งด้วยเสียงพดู

ส านักวิชาแพทยศาสตร์                                            - ไมม่ี-

ปปีฏทินิ 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

10 /  3  พ.ย.51 0801005834 ระดับชาติ

ระดับชาติ

ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                        - ไมม่ี-

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 /  14 ธ.ค.52 0901005873 สิทธิบตัร

0901003287

กรรมวิธีการตรึงไคตินและอนุพนัธ์ของไค

ตินส าหรับใช้กบัเทคโนโลยีเฟจและเปบไทด์

 ไคตินที่ได้จากกรรมวิธีน้ี

ระดับชาติ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1 /  10 ก.พ.52 0901000691 อปุกรณ์ส าหรับทดสอบคุณสมบติัก าลังดึง

ของหนิภายใต้แรงกด

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร

สิทธิบตัร อปุกรณ์ส าหรับทดสอบความสามารถใน

การละลายของแทง่ตัวอย่างเกลือหนิ

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร3 /  13 ส.ค.52 0901003803

สิทธิบตัร

2 /  14 ก.ค.52

ระดับชาติ

สิทธิบตัร เคร่ืองมอืวัดความหนืดโดยใช้เทคนิคการ

ชดเชย (viscometer using 

compensated technique)

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

4 /  18 ส.ค.52 0901003815 สิทธิบตัร เคร่ืองไล่ค้างคาวด้วยคล่ืนความถี่สูง ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา ระดับชาติ

ผศ. ดร.มนต์ทพิย์ภา  อฑุารสกลุ 
ผศ. ดร.พรีะพงษ ์ อฑุารสกลุ

1 / 4-ส.ค.-53 1003000739 3-ก.พ.-55 อนุสิทธิบตัร 6975 รศ. ดร.ทศันีย์  เสาวนะ ระดับชาติ

2 / 10 มี.ค. 53 1001000461 ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

1 /

มา่นน้ าเย็นลดอณุหภมูขิองลมจากแรงพดัลม

สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตคลอโรฟลิล์จากใบหมอ่น

ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม                                   - ไมม่ี-

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1

ระดับชาติ

23-ก.ค.-53 1103000770  2 ม.ีค.55 อนุสิทธิบตัร 7010 เคร่ืองบดยา

/ 23-ก.ค.-53

อ. ดร.ศรีเกยีรติ  อนันต์สวัสด์ิ ระดับชาติ

2 1103000769  13 ม.ิย. 55

สิทธิบตัร เคร่ืองเหน่ียวน าใหเ้กดิความร้อนส าหรับ

อตุสาหกรรมอาหารด้วยความถี่สูง

ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา ระดับชาติ

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                       - ไมม่ี-                     

5 /  18 ส.ค.52 0901003816

สิทธิบตัร โครงข่ายกอ่รูปล าคล่ืนส าหรับสายอากาศ

แถวล าดับเชิงระนาบ 2x2

ระดับชาติ

ส านักวิชาแพทยศาสตร์                                      - ไมม่ี-
ปปีฏทินิ 2553 (ม.ค. 53 - ธ.ค. 53)

6 /  8 ก.ย. 52 0801004717

/ 8 ก.พ. 53 1001000226 สิทธิบตัร เคร่ืองกล่ันประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการ

ปั่นไอแบบต่อเน่ือง

ผศ. ดร.อภชิาติ บญุทาวัน ระดับชาติ

อนุสิทธิบตัร 7240 อปุกรณ์วัดความชื้นแบบอตัโนมติั อาจารย์บณัฑิตา นฤมาณเดชะ ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร

นายเกษม  พรมรินทร์

ผศ. ดร.มนต์ทพิย์ภา  อฑุารสกลุ 

นางสาวปาลีรัตน์  วงจ าปา

6 / 9 ม.ิย. 53 1001000969 สิทธิบตัร เคร่ืองเทน้ าถัง ศ. น.ท.ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร ระดับชาติ

นายเกษม  พรมรินทร์

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 / 24 ก.พ. 53 1001000444

1 / 7 ม.ค. 53 101000064 สิทธิบตัร โครงสร้างจ าลองทางกายภาพในสองมติิ

เพื่อติดตามการละลายของชั้นเกลือหนิและ

สังเกตการณ์การทรุดตัวของชั้นผิวดิน

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร ระดับชาติ

สิทธิบตัร เคร่ืองก าจัดลูกน้ ายุงโดยไมท่ าลาย

ส่ิงแวดล้อม

ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา ระดับชาติ

3 / 8 ม.ีค. 53 1001000460 สิทธิบตัร อปุกรณ์รองรับและเทน้ าถัง ระดับชาติ

4 / 10 มี.ค. 53 1001000462

5 / 16 มี.ค. 53 1001000558

สิทธิบตัร

สิทธิบตัร

อปุกรณ์ทดสอบแรงกดของตัวอย่างหนิใน

สองแกน

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร

ระดับชาติอปุกรณ์จ าลองการทรุดตัวของผิวดินและ

ชั้นหนิในสามมติิ

รศ. ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร

ระดับชาติ

สวิตซ์ล าคล่ืนอตัโนมติัแบบพกพา ระดับชาติ

29 ก.ย. 53 1003001046 ผศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก

นายจิตติ  รินเสนา  

นายออ่นลม ี กมลอนิทร์

อนุสิทธิบตัร น้ ายาเคลือบเซรามกิเตรียมโดยไมต้่องบด

สุกตัวที่อณุหภมูต่ิ า และกระบวน การผลิต

น้ ายาเคลือบดังกล่าว

ระดับชาติ

19 พ.ย. 53 1001001879

7

สิทธิบตัร

/

ส านักวิชาแพทยศาสตร์                                            - ไมม่ี-

8 /
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

รศ. ดร.กรกช  อนิทราพเิชฐ

รศ. ดร.กนกอร  อนิทราพเิชฐ

นางสาวเสาวนีย์  บวัโทน

รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภยั

นายฟอีลิซิล โคชอบ

ศ.เกยีรติคุณ ดร.นันทกร บญุเกดิ
รศ. ดร.หน่ึง   เตียอ ารุง
อ. ดร.พรรณลดา   ติดตะบตุร
นางสาวกมลลักษณ์  เทยีมไธสง

ปปีฏทินิ 2554 (ม.ค. 54 - ธ.ค. 54)

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์                                            - ไมม่ี-

สิทธิบตัร

ระดับชาติ

ระดับชาติ

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / 21 เม.ย.54 1101000634

1 /

2 / 1 ม.ิย. 53 1003000501

การใช้สารสกดัใบพชืสมนัไพรหอมระเหย

ในการไล่และยับยั้งการวางไข่และการ

เจริญเติบโตของมอดข้าวในข้าวสาร

8 มี.ค.54 1101000398

สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตเอนไซมก์ลูตามเินส จาก

แบคทเีรียสายพนัธุ ์Bacillus 

licheniformis DSM13 และเอนไซมท์รา

รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภยั

รศ. ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกลุ

นายศรชัย   สินสุวรรณ

สิทธิบตัร กรรมวิธีในการท าบริสุทธิก์รดแล็กติกจาก

น้ าหมกั

ผศ. ดร.อภชิาต  บญุทาวัน

24 ม.ิย.54

3 / 27 พ.ค.54 1101000736

/

อนุสิทธิบตัร 6352 อปุกรณ์ส าหรับควบคุมอณุหภมูแิบบพกพา ระดับชาติ

4 13 มิ.ย.54 1101000859

ระดับชาติ

สิทธิบตัร กระบวนการผลิตหวัเชื้อไรโซเบยีมชนิด

เหลว ส าหรับถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่ว

ลิสง  โดยใช้เทคนิคการเจือจาง และอาหาร

เล้ียงเชื้อส าหรับกระบวนการผลิตดังกล่าว

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

1 / 2 มี.ค.54 1101000399 สิทธิบตัร แบบหล่อทดสอบการบดอดัและก าลังเฉือน

แบบสามวงแหวน (Three-ring 

Compaction and Direct shear Testing 

Mold)

รศ. ดร.กติติเทพ เฟื่องขจร ระดับชาติ

ศ. นท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร

นายพงศกรเทพ    ออืประเสริฐ

นายเกษม   พรมรินทร์

ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ

นายศรัลย์  ปานพงษ์นายศรัลย์  ปานพงษ์

5 / 6 มิ.ย.54 1101000823

2 /

สิทธิบตัร โครงสร้างรองรับถังน้ าขนาด 20 ลิตรที่มี

กลไกผ่อนแรง

ระดับชาติ

6976 การใช้วัสดุเทฟลอนส าหรับเซลล์

แสงอาทติย์โดยไมใ่ช้สารละลายไอโซโพพลิ

แอลกอฮอล์

21-เม.ย.-54 1103000448  3 ก.พ.55 ดร.ทพิย์วรรณ  ฟงัสุวรรณรักษ์

นายพงษศิ์ริ     วิสาทาโส

นายอธิวัฒน์    ชาติไกรบญัชา

ระดับชาติ

สิทธิบตัร

3 / ยางธรรมชาติดัดแปรด้วยไกลซิดิลเมทาคริ

เลท (NR-g-GMA) และกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว

ผศ. ดร.ยุพาพร  รักสกลุพวิัฒน์ ระดับชาติ

4 / 27 พ.ค.54 1101000735

6 / 29-มิ.ย.-54 1101001054

27 พ.ค.54 1101000734 สิทธิบตัร

อนุสิทธิบตัร

พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิดและ

ยางธรรมชาติที่ใช้ยางธรรมชาติดัดแปรเปน็

ตัวเชื่อมประสาน

ผศ. ดร.ยุพาพร  รักสกลุพวิัฒน์ ระดับชาติ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สิทธิบตัร กระบวนการบ าบดัขยะมลูฝอย เพื่อผลิต

เชื้อเพลิงแข็ง (Refuse-Derived Fuel : 

RDF) และปุ๋ยอนิทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน

โดยวิธีทางกลและชีวภาพ

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สูตรผสมพอลิเมอร์เชิงประกอบของพอลิ

แลคติกแอซิดเสริม แรงด้วยเส้นใย

ธรรมชาติผสมระหว่าง เส้นใยปาล์มและ

เส้นใยฝ้าย ส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑ์

กล่องบรรจุอาหาร เคร่ืองด่ืมร้อน และ

บรรจุภณัฑ์อุ่นอาหารในไมโครเวฟที่

สามารถใช้ซ้ าได้ และสามารถย่อยสลายตัว

ทางชีวภาพได้ ผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดเข้า

แบบ

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ

สิทธิบตัร สูตรของพอลิแลคติกแอชิดผสมทนความ

ร้อนสูงที่ย่อยสลายตัวได้เชิงชีวภาพ 

ส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑ์ทนร้อน และ

บรรจุภณัฑ์อุ่นอาหารในไมโครเวฟที่

สามารถใช้ซ้ าได้โดยวิธีการฉีดขึ้นรูปแบบฉีด

เข้าแบบ

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ/ 4 ส.ค.54 1101001614

สิทธิบตัร8 / 4-ส.ค.-54 1101001615

7

ระดับชาติ

สิทธิบตัร สูตรผสมพอลิแลคติกแอซิดกบัยางซิลิโคน

ชนิดองค์ประกอบเด่ียว ส าหรับการผลิต

บรรจุภณัฑ์ชนิดกล่องบรรจุ และฟล์ิมบรรจุ

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ

สิทธิบตัร สูตรพอลิเมอร์ผสมระบบโซ่ร่างแหระหว่าง

พอลิแลคติกแอซิดกบัยางซิลิโคน

องค์ประกอบเด่ียว โดยใช้สารเปอร์ร๊อกไซด์

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า10 / 4 ส.ค.54 1101001623

9 / 4 ส.ค.54 1101001622
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

11 / 4 ส.ค.54 1101001624 สิทธิบตัร สูตรพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอ

ซิด กบัยางซิลิโคนชนิด  2  ส่วน

องค์ประกอบส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑ์  

ชนิดกล่อง  และถุง/ฟล์ิมบรรจุ ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยือกแข็งที่เปน็มติรกบั

ส่ิงแวดล้อมสามารถย่อยสลายตัวเชิง

ชีวภาพในกระบวนการก าจัดขยะของเสีย

ด้วยวิธีฝังกลบ

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า12 / 4 ส.ค.54 1101001625 สิทธิบตัร สูตรพอลิเมอร์ผสมสีเงิน ระหว่างพอลิแล

คติกแอซิดกบัเถ้าแกลบคาร์บอนต่ า 

ปราศจากโลหะหนักและเปน็มติรกบั

ส่ิงแวดล้อมที่ย่อยสลายได้เชิงชีวภาพ 

ส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑ์ทนความร้อน

สูงมากกว่า 100oC โดยกรรมวิธีผลิตขึ้น

รูปพอลิเมอร์ชนิดฉีดเข้าแบบ

ระดับชาติ

14 / 30 พ.ย.54 1101003625

13 / 21 พ.ย.54 1101003212 สิทธิบตัร สูตรส่วนผสมเพื่อท าแผ่นไมโครเซลลู

ลาโฟมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแปง้ที่มี

ความยืดหยุ่นสูง และกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว

ผศ. ดร.วีระศักด์ิ  เลิศสิริโยธิน

นายสุวรรณ  เอกรัมย์

นายนัฐพชิน  บตุรี

ระดับชาติ

สิทธิบตัร พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิด (/LA)

 ยางธรรมชาติ (NR) และเส้นใยหญ้าแฝก

(Vetiver grass fiber) ที่ใช้ยางธรรมชาติ

ดัดแปร (NR-g-GMA) เปน็ตัวเชื่อมประสาน

ผศ. ดร.ยุพาพร  รักสกลุพวิัฒน์

ผศ. ดร.ปราณี  ชุมส าโรง

ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกลุพวิัฒน์

นางสาวพนัธ์มณี  จันทกึ

ระดับชาติ
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

นายสุรชัย  รัตนสุข

รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพา่ย

รศ. ดร.มารินา เกตุทตั-คาร์นส์

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภยั 
นางสาวณัชชา พฤกษาเมธานันท์

4 / 5-พ.ย.-55 1201005939 สิทธิบตัร ชิ้นส่วนแอนติบอดีผ่านการดัดแปลง

พนัธุกรรมสายเด่ียว (12 ชนิด) ที่สามารถ

จับจ าเพาะกบัเชื้อไวรัสกอ่โรคพษิสุนัขบา้

ระดับชาติ

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์

ชนิดscFv จากคลังแอนติบอดีมนุษย์ที่

เชื่อมต่อกบั  6 Histidine (His-tag) และ 

Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-SerGlu-Glu-As/-Le

u (Myc-tag)  ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคพษิ

สุนัขบา้ (Rhabdoviridae Lyssavirus) 

ด้วยเทคนิค fluorescence in situ 

hybridization

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภยั 

นางสาวณัชชา พฤกษาเมธานันท์

ผลิตภณัฑ์โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ

เพศผู้ของโค และกระบวนการผลิตโมโน

โคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิเพศผู้ของโค

ดังกล่าว

ระดับชาติ

3 / 5-พ.ย.-55 1201005938

2 / 27-ก.ค.-55 1201004012

สิทธิบตัร

สิทธิบตัร

นายสุรชัย  รัตนสุข

รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพา่ย

รศ. ดร.มารินา เกตุทตั-คาร์นส์

ระดับชาติ

ระดับชาติ

สิทธิบตัร

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

1 / 27-ก.ค.-55 1201004011 กระบวนการแยกเพศอสุจิโคด้วยโมโน

โคลนัลแอนติบอดี ที่มคีวามจ าเพาะต่ออสุจิ

เพศผู้ของโค และการใช้อสุจิที่ผ่าน

กระบวนการดังกล่าวในการปฏสินธิใน

หลอดทดลอง

ปปีฏทินิ 2555 (ม.ค. 55 - ธ.ค. 55)
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภยั 
นางสาวณัชชา พฤกษาเมธานันท์

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภยั 
นางสาวณัชชา พฤกษาเมธานันท์

1 / 4-ม.ค.-55 1201000125 สิทธิบตัร กรรมวิธีและสูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสม

ระหว่างพอลิคาร์บอร์แนทกบัพอลิแลคติก

แอซิด ที่ย่อยสลายตัวเชิงชีวภาพได้ 

ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้อเิลค

โทรนิค และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ

5 / 5-พ.ย.-55 1201005940 สิทธิบตัร ชิ้นส่วนแอนติบอดีผ่านการดัดแปลง

พนัธุกรรมสายเบาที่สามารถจับจ าเพาะกบั

เชื้อไวรัสกอ่โรคพษิสุนัขบา้

ระดับชาติ

6 / 5-พ.ย.-55 1201005941 สิทธิบตัร ชิ้นส่วนแอนติบอดีผ่านการดัดแปลง

พนัธุกรรมสายเด่ียวที่สามารถจับจ าเพาะ

กบัเชื้อไวรัสกอ่โรคพษิสุนัขบา้สายพนัธุ ์

FLURY-LE/ 25

ระดับชาติ

สิทธิบตัร ชุดแทน่กดใหแ้รงแบบปรับเปล่ียนทศิทาง

ของตัวอย่างหนิ

รศ.ดร. กติติเทพ  เฟื่องขจร12010005063 / 18-ม.ค.-55

สิทธิบตัร กระบวนการผลิต และสูตรการเตรียมพอลิ

เมอร์ผสมระหว่างพอลิคาร์บอร์แนท กบั

พอลิบวิทลีินซัคซิแนท(/C//BS) ที่ย่อย

สลายตัวเชิงชีวภาพได้ ส าหรับอตุสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟา้อเิลคโทรนิค และอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ

ระดับชาติ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 / 4-ม.ค.-55 1201000119
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อยูร่ะหวา่งยืน่

จดทะเบียน

ไดร้ับสทิธิบัตร

แลว้

วันที่ได้รับ
ประเภท

รายการจด

ทะเบียน

ล าดับที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิพาณิชย์

เลขที่รายการ

จดทะเบียน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า

สิทธิบตัร

สิทธิบตัร สูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิ

แลคติกแอซิดกบัพอลิบวิทลีินซัคซิแนท 

ส าหรับการฉีดขึ้นรูปผลิตภณัฑ์โฟมที่

สามารถย่อยสลายเชิงชีวภาพได้(/LA and

 /BS Blend for Injection Molded 

Biodegradable Foam)

ผศ.ดร.อทุยั  มคี า ระดับชาติ6 / 3-ก.ค.-55 1201003517

ระดับชาติ

สิทธิบตัร กระบวนการผลิตและสูตรการผลิตวัสดุยาง

เทอร์โมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตัว

เชิงชีวภาพได้(Biodegradable 

Thermo/lastic Elastomer)

ระดับชาติ

5 / 19-เม.ย.-55 1201002013 กระบวนการผลิตและสูตรการผลิตวัสดุยาง

เทอร์โมพลาสติกเติมผงเถ้าแกลบข้าว

คาร์บอนต่ า ที่สามารถย่อยสลายตัวเชิง

ชีวภาพได้ (Manufacturing  /rocess and

 Formulation  of  Low Carbon  Rice  

Husk  Ash  Filled  Biodegradable 

Thermo/lastic  Elastomer)

ผศ. ดร.อทุยั  มคี า

4 / 30-มี.ค.-55 1201001900
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อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

1 / 24 เม.ย. 49 0601001839 สิทธิบตัร สารผสมของยาเพื่อยบัยั้งเชื้อ 

Staphylococcus aureus และ

เชื้อ Enterobacter colacae

ผศ. ดร.เกรียงศักด์ิ  เอื้อมเกบ็ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี   

ส านักงานกองทนุ

สนับสนุนงานวิจยั

ระดับชาติ

ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอดุม

ผศ. สพญ.ศจรีา  คุปพทิยานันท์

นายพฤฒิ  เกดิชชูื่น

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                 - ไมม่ ี-
ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์                                       - ไมม่ ี-
ส านักวชิาแพทยศาสตร์                                           - ไมม่ ี-
ปปีฏทินิ 2548 (ม.ค. 48 - ธ.ค. 48)

              รายการการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาจ าแนกในประเทศหรือตา่งประเทศ  ปปีฏิทิน 2547 - 2555 (ยื่นจดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

หน่วยงาน : สถาบนัวิจัยและพัฒนา

ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน

ปปีฏทินิ 2550 (ม.ค. 50 - ธ.ค. 50)

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์                                            - ไมม่ ี-

ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์
ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

ปปีฏทินิ 2547 (ม.ค. 47 - ธ.ค. 47)
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์                                           - ไมม่ ี-

ส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม                                       - ไมม่ ี-

ส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม                                       - ไมม่ ี-
ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                 - ไมม่ ี-
ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์                                      - ไมม่ ี-
ส านักวชิาแพทยศาสตร์                                           - ไมม่ ี-
ปปีฏทินิ 2549 (ม.ค. 49 - ธ.ค. 49)
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์

0701005553 สิทธิบตัร ระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี   

บริษทั แดร่ีโฮม 

จ ากดั

กรรมวิธีการผลิตนมโคพาสเจอร์

ไรซ์ที่มเีมลาโทนินตามธรรมชาติ

ในปริมาณสูง

ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
1 / 2 พ.ย. 50

G:\SAR2555\บทที ่2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 4\ทรัพย์สินทางปัญญา.2555 483



อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน
ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์

ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

1 / 16 พ.ย. 50 0701005838 สิทธิบตัร เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน รศ. ดร.ทวิช  จติรสมบรูณ์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี    

 ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และ    

เทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระดับชาติ

ผศ. ดร.มาโนชญ ์ สุธีรวัฒนานนท์

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง

1 / 26-ม.ิย.-52 0903000649  14 ม.ค.54 อนุสิทธิบตัร 5903 เน้ือดินปั้นเผาไฟต่ าที่เกดิการ

เคลือบในตัว

ผศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มศักด์ิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระดับชาติ

2 / 7-ต.ค.-52 0903001165 อนุสิทธิบตัร สูตรเคลือบส าหรับ

เคร่ืองปั้นดินเผา

ผศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มศักด์ิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระดับชาติ

14 ก.พ. 51 0701005553 สิทธิบตัร

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ปปีฏทินิ 2551 (ม.ค. 51 - ธ.ค. 51)

ปปีฏทินิ 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

กรรมวิธีการผลิตปลาส้มด้วยกล้า

เชื้อแบคทเีรียกรดแล็กติก

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี    

 ส านักงานกองทนุ

สนับสนุนงานวิจยั

ระดับชาติ1 /

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
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อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน
ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์

ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

1 / 12 พ.ค. 53 1001000833 สิทธิบตัร กรรมวิธีการผลิตกรดแอล-

แลคติกจากแปง้ มนัส าปะหลัง

โดยกระบวนการหมกัด้วย

แบคทเีรีย

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง 1. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

2. ส านักงาน

นวัตกรรมแหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน) 

3. บริษทั นครหลวง

ค้าขา้ว จ ากดั

4. บริษทั 

อตุสาหกรรมถงุ 

พลาสติกไทย จ ากดั

5. บริษทัเรืองวา  

แสตนดาร์ด อนิดัสต

ร้ี จ ากดั  

6. บริษทั ไบโอกรีน 

เวิลด์ จ ากดั

7. บริษทั สงวนวงษ์

อตุสาหกรรมจ ากดั

ระดับชาติ

ปปีฏทินิ 2553 (ม.ค. 53 - ธ.ค. 53)
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
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อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน
ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์

ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

1 / 25 ม.ีค. 53 1001000487 สิทธิบตัร เน้ือดินผลิตภณัฑ์สโตนแวร์พร้อม

เคลือบปราศจากตะกั่วเผาที่

อณุหภมูต่ิ าและกระบวนการ

ผลิตดังกล่าว

ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี  

ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระดับชาติ

2 /  23 ก.ค.53 1003001033 อนุสิทธิบตัร เคร่ืองก าเนิดฟองชนิดถงัอดั

อากาศส าหรับคอนกรีตมวลเบา

ระบบเซลลูล่า

ผศ. ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ

นายค าภ ี จิตชัยภมูิ

ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ระดับชาติ

1 / 30-พ.ค.-54 สิทธิบตัร วิธีการหมกัเพื่อผลิตกรดดี-แล

คติกโดยแบคทเีรียที่ใชป้ระโยชน์

แปง้

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานนวัตกรรม

แหง่ชาติ (องค์การ

มหาชน)

ระดับชาติ

1 /  27 พ.ค.54 1101000736 สิทธิบตัร กรรมวิธีในการท าบริสุทธิ์กรด

แล็กติกจากน้ าหมกั

ผศ. ดร.อภชิาต  บญุทาวัน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานนวัตกรรม

แหง่ชาติ (องค์การ

มหาชน)

ระดับชาติ
ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

ปปีฏทินิ 2554 (ม.ค. 54 - ธ.ค. 54)
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

G:\SAR2555\บทที ่2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 4\ทรัพย์สินทางปัญญา.2555 486



อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน
ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์

ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

1 / 27-พ.ค.-54 1101000734 สิทธิบตัร ยางธรรมชาติดัดแปรด้วยไกล

ซิดิลเมทาคริเลท (NR-g-GMA)

และกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์

ดังกล่าว

ผศ. ดร.ยพุาพร  รักสกลุพวิัฒน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานนวัตกรรม

แหง่ชาติ (องค์การ

มหาชน)

ระดับชาติ

2 / 27-พ.ค.-54 1101000735 สิทธิบตัร พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติก

แอซิดและยางธรรมชาติที่ใชย้าง

ธรรมชาติดัดแปรเปน็ตัวเชื่อม

ประสาน

ผศ. ดร.ยพุาพร  รักสกลุพวิัฒน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักงานนวัตกรรม

แหง่ชาติ (องค์การ

มหาชน)

ระดับชาติ

1 / 8-มิ.ย.-55 1201002713 สิทธิบตัร วิธีการหมกัเพื่อผลิตกรดแอล-แล

คติกโดยตรงจากวัตถดิุบประเภท

แปง้และร าขา้ว  (Method for 

the direct fermentative 

production of L-lactic acid 

from

 starchy raw material and 

rice bran)

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน)

ระดับชาติ

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ปปีฏทินิ 2555 (ม.ค. 55 - ธ.ค. 55)
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
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อยู่ระหว่างยื่น

จดทะเบียน

ไดร้บั

สิทธิบัตรแล้ว

เลขที่รายการ

จดทะเบยีน ชื่อสิ่งประดิษฐ์ล าดบัที่
สถานะ

วันที่ยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ วันที่ไดร้ับ

ประเภท

รายการจด

ทะเบยีน
ผู้ยื่นค าขอ ผู้ประดิษฐ์

ระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

โปรดระบุ

การขยายผล

ในเชงิ

พาณชิย์

2 / 8-มิ.ย.-55 1201002714 สิทธิบตัร วิธีการหมกัเพื่อผลิตกรดดี - 

แลคติกด้วยแบคทเีรียที่เจริญได้ดี

ในวัตถดิุบประเภทแปง้ (Method

 for D-lactic acid production 

by bacterial fermentation of 

starchy raw material)

ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน)

ระดับชาติ
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สบวพ. 4.3-1

ตารางที่ 4.3-1  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
                       ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

แหล่งทุน
ในประเทศ *

แหล่งทุน
ต่างประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม
/ภาคเอกชน

รวม

1. วิทยาศาสตร์ 30,249,120.00 16,454,813.00 - 3,366,666.00 19,821,479.00 50,070,599.00 74.50 672,088.58

2. เทคโนโลยีสังคม 3,270,791.00 11,151,492.00 - 30,000.00 11,181,492.00 14,452,283.00 41.00 352,494.71

3. เทคโนโลยีการเกษตร 37,683,073.40 34,850,200.00 420,000.00 2,846,667.00 38,116,867.00 75,799,940.40 40.00 1,894,998.51

4. วิศวกรรมศาสตร์ 31,070,343.00 36,590,930.00 - 5,925,544.00 42,516,474.00 73,586,817.00 131.50 559,595.57

5. แพทยศาสตร์ 4,385,000.00 2,364,460.00 196,986.00 - 2,561,446.00 6,946,446.00 26.50 262,130.04

6. พยาบาลศาสตร์ 3,677,000.00 1,320,874.00 - - 1,320,874.00 4,997,874.00 23.00 217,298.87

110,335,327.40 102,732,769.00 616,986.00 12,168,877.00 115,518,632.00 225,853,959.40 336.50 671,185.61

หมายเหตุ : *  หมายถึง แหล่งทุนในประเทศ  เช่น  สวทช.  สกว.  สกอ.  วช.  สสส.  เป็นต้น     
                    1 .  ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
                    2 .  การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงิน กรณีมีผู้วิจัยจากหลายสํานักวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจํานวนเงินตามที่สํานักวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
                    3 .  ไม่รวมเงินจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่นํามาบริหารงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่จัดสรรไปที่โครงการวิจัยโดยตรง

              **  หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

แหล่งที่มา  : ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

จํานวนเงิน : อาจารย์ 1 คน

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

สํานักวิชา

จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย
(บาท)

รวมเงินสนับสนุนภายใน
และภายนอก

จํานวนอาจารย์
ประจํา** 

 ปีการศึกษา 2555

ภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)
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สบวพ. 4.3-2

ตารางที่ 4.3-2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
                       ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน (บาท) จํานวนอาจารย์ประจํา * จํานวนเงิน : อาจารย์ 1 คน

1 เคมี 7,359,500.00 14.5 507,551.72
2 คณิตศาสตร์ - 9.0 0.00
3 ชีววิทยา 5,448,700.00 10.5 518,923.81
4 ฟิสิกส์ 10,581,920.00 14.5 729,787.59
5 การรับรู้จากระยะไกล 124,000.00 4.0 31,000.00
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 1,200,000.00 3.0 400,000.00
7 จุลชีววิทยา 1,550,000.00 3.0 516,666.67
8 ชีวเคมี 1,494,000.00 3.0 498,000.00
9 กายวิภาคศาสตร์ 110,000.00 4.0 27,500.00
10 สรีรวิทยา 1,695,000.00 3.0 565,000.00
11 ปรสิตวิทยา - 0.0 0.00
12 เภสัชวิทยา 686,000.00 3.0 228,666.67
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา - 3.0 0.00

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 30,249,120.00 74.5 406,028.46
14 ศึกษาทั่วไป - 3.0 0.00
15 ภาษาต่างประเทศ 565,376.00 18.0 31,409.78
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,205,415.00 11.0 109,583.18
17 เทคโนโลยีการจัดการ 1,500,000.00 9.0 166,666.67

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3,270,791.00 41.0 79,775.39
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 6,091,000.00 10.0 609,100.00
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 16,044,000.00 11.0 1,458,545.45
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 11,519,096.20 10.0 1,151,909.62
21 เทคโนโลยีอาหาร 4,028,977.20 9.0 447,664.13

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 37,683,073.40 40.0 942,076.84
22 วิศวกรรมการผลิต 317,000.00 4.0 79,250.00
23 วิศวกรรมเกษตร 4,396,000.00 8.0 549,500.00
24 วิศวกรรมขนส่ง 1,373,140.00 6.0 228,856.67
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 984,000.00 10.0 98,400.00
26 วิศวกรรมเคมี 1,450,000.00 10.0 145,000.00
27 วิศวกรรมเครื่องกล 2,090,795.00 13.5 154,873.70
28 วิศวกรรมเซรามิก 952,000.00 7.0 136,000.00
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 4,740,000.00 13.0 364,615.38
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 909,000.00 7.0 129,857.14
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 3,370,758.00 12.0 280,896.50
32 วิศวกรรมโยธา 3,926,960.00 11.0 356,996.36
33 วิศวกรรมโลหการ 407,000.00 6.0 67,833.33
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 842,000.00 9.0 93,555.56
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 1,514,000.00 7.0 216,285.71
36 เทคโนโลยีธรณี 3,797,690.00 8.0 474,711.25

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 31,070,343.00 131.5 236,276.37

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

Y:\ร่างปี 55\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 4\indicator 4.3\4.3-2-table\ 4.3-2 490



สบวพ. 4.3-2

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน (บาท) จํานวนอาจารย์ประจํา * จํานวนเงิน : อาจารย์ 1 คน

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 1,608,000.00 17.0 94,588.24
37 แพทยศาสตร์ - 1.0 0.00
38 กุมารศาสตร์ 100,000.00 2.5 40,000.00
39 ศัลยศาสตร์ - 2.0 0.00
40 อายุรศาสตร์ - 3.0 0.00
41 รังสีวิทยา - 1.0 0.00
42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - 0.5 0.00
43 ออร์โธปิดิกส์ - 1.0 0.00
44 พยาธิวิทยา 807,000.00 3.0 269,000.00
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 701,000.00 3.0 233,666.67

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2,777,000.00 9.5 292,315.79
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 2,677,000.00 5.0 535,400.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100,000.00 4.5 22,222.22

4,385,000.00 26.5 165,471.70
42 การพยาบาลอนามัยชุมชน 349,800.00 4.0 87,450.00
43 การพยาบาลพ้ืนฐาน - 3.0 0.00
44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2,230,200.00 6.0 371,700.00
45 การพยาบาลจิตเวช 200,000.00 3.0 66,666.67
46 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 197,000.00 3.0 65,666.67
47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 700,000.00 4.0 175,000.00

รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3,677,000.00 23.0 159,869.57
110,335,327.40 336.5 327,891.02

หมายเหตุ  :  * หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
               ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

แหล่งทีมา  : ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

               ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556
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สบวพ. 4.3-3

ตารางท่ี 4.3-3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
                       ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)

แหล่งทุน
ในประเทศ *

แหล่งทุน
ต่างประเทศ

ภาค
อุตสาหกรรม

ภาค
เอกชน

อ่ืน ๆ รวม

1. วิทยาศาสตร์ 16,454,813 - 3,366,666 - - 19,821,479 74.5 266,060.12
เคมี 7,141,397.00 - - - - 7,141,397.00 14.5 492,510.14
คณิตศาสตร์ - - - - - 0.00 9.0 0.00
ชีววิทยา 690,666.00 - - - - 690,666.00 10.5 65,777.71
ฟิสิกส์ 6,295,733.00 - - - - 6,295,733.00 14.5 434,188.48
การรับรู้จากระยะไกล - - - - - 0.00 4.0 0.00
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - - - - 0.00 3.0 0.00
จุลชีววิทยา 259,550.00 - 3,366,666.00 - - 3,626,216.00 3.0 1,208,738.67
ชีวเคมี - - - - - 0.00 3.0 0.00
กายวิภาคศาสตร์ 240,000.00 - - - - 240,000.00 4.0 60,000.00
สรีรวิทยา 606,667.00 - - - - 606,667.00 3.0 202,222.33
ปรสิตวิทยา - - - - - 0.00 0.0 0.00
เภสัชวิทยา 1,220,800.00 - - - - 1,220,800.00 3.0 406,933.33
วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - 0.00 3.0 0.00
2. เทคโนโลยีสังคม 11,151,492.00 - - - 30,000.00 11,181,492.00 41.0 272,719.32
ศึกษาทั่วไป - - - - - 0.00 3.0 0.00
ภาษาต่างประเทศ 295,000.00 - - - - 295,000.00 18.0 16,388.89
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9,300,000.00 - - - - 9,300,000.00 11.0 845,454.55
เทคโนโลยีการจัดการ 1,556,492.00 - - - 30,000.00 1,586,492.00 9.0 176,276.89
3. เทคโนโลยีการเกษตร 34,850,200.00 420,000.00 1,916,667.00 930,000.00 - 38,116,867.00 40.0 952,921.68
เทคโนโลยีการผลิตพืช 6,672,784.00 - - - - 6,672,784.00 10.0 667,278.40
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3,987,550.00 - - 930,000.00 - 4,917,550.00 11.0 447,050.00
เทคโนโลยีชีวภาพ 17,362,266.00 420,000.00 - - - 17,782,266.00 10.0 1,778,226.60
เทคโนโลยีอาหาร 6,827,600.00 - 1,916,667.00 - - 8,744,267.00 9.0 971,585.22
4. วิศวกรรมศาสตร์ 36,590,930.00 - - 5,925,544.00 - 42,516,474.00 131.5 323,319.19
วิศวกรรมการผลิต - - - - - 0.00 4.0 0.00
วิศวกรรมเกษตร 13,862,000.00 - - - - 13,862,000.00 8.0 1,732,750.00
วิศวกรรมขนส่ง 1,728,500.00 - - 647,544.00 - 2,376,044.00 6.0 396,007.33
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - - - - 0.00 10.0 0.00
วิศวกรรมเคมี 1,543,600.00 - - - - 1,543,600.00 10.0 154,360.00
วิศวกรรมเคร่ืองกล 2,243,670.00 - - 1,078,000.00 - 3,321,670.00 13.5 246,049.63
วิศวกรรมเซรามิก 1,016,400.00 - - - - 1,016,400.00 7.0 145,200.00
วิศวกรรมโทรคมนาคม 5,917,826.00 - - - - 5,917,826.00 13.0 455,217.38
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 442,400.00 - - - - 442,400.00 7.0 63,200.00
วิศวกรรมไฟฟ้า 2,306,734.00 - - - - 2,306,734.00 12.0 192,227.83
วิศวกรรมโยธา 4,823,250.00 - - - - 4,823,250.00 11.0 438,477.27
วิศวกรรมโลหการ 250,000.00 - - 4,200,000.00 - 4,450,000.00 6.0 741,666.67
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - - - - - 0.00 9.0 0.00
วิศวกรรมอุตสาหการ 1,194,150.00 - - - - 1,194,150.00 7.0 170,592.86
เทคโนโลยีธรณี 1,262,400.00 - - - - 1,262,400.00 8.0 157,800.00
5. แพทยศาสตร์ 2,364,460.00 196,986.00 - - - 2,561,446.00 26.5 96,658.34
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 2,364,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,364,460.00 17.0 139,085.88
แพทยศาสตร์ - - - - - 0.00 1.0 0.00
กุมารศาสตร์ - - - - - 0.00 2.5 0.00
ศัลยศาสตร์ - - - - - 0.00 2.0 0.00
อายุรศาสตร์ 190,500.00 - - - - 190,500.00 3.0 63,500.00
รังสีวิทยา - - - - - 0.00 1.0 0.00
สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - - - - - 0.00 0.5 0.00
ออร์โธปิดิกส์ - - - - - 0.00 1.0 0.00
พยาธิวิทยา 2,033,960.00 - - - - 2,033,960.00 3.0 677,986.67
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 140,000.00 - - - - 140,000.00 3.0 46,666.67

จํานวน
อาจารย์    
ประจํา** ปี

จํานวนเงิน : 
อาจารย์ 1 คน

สํานักวิชา
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สบวพ. 4.3-3

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)

แหล่งทุน
ในประเทศ *

แหล่งทุน
ต่างประเทศ

ภาค
อุตสาหกรรม

ภาค
เอกชน

อ่ืน ๆ รวม

จํานวน
อาจารย์    
ประจํา** ปี

จํานวนเงิน : 
อาจารย์ 1 คน

สํานักวิชา

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 196,986.00 - - - 196,986.00 9.5 20,735.37
อนามัยส่ิงแวดล้อม - 196,986.00 - - - 196,986.00 5.0 39,397.20
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - - 0.00 4.5 0.00
6. พยาบาลศาสตร์ 1,320,874.00 - - - - 1,320,874.00 23.0 57,429.30
การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - 0.00 4.0 0.00
การพยาบาลพื้นฐาน - - - - - 0.00 3.0 0.00
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - - - - - 0.00 6.0 0.00
การพยาบาลจิตเวช - - - - - 0.00 3.0 0.00
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น - - - - - 0.00 3.0 0.00
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1,320,874.00 - - - - 1,320,874.00 4.0 330,218.50

102,732,769.00 616,986.00 5,283,333.00 6,855,544.00 30,000.00 115,518,632.00 336.5 343,294.60

หมายเหตุ :   *  หมายถึง แหล่งทุนในประเทศ  เช่น  สวทช.  สกว.  สกอ.  วช.  สสส.  เป็นต้น     
                    1.  ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง
                    2.  การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงิน กรณีมีผู้วิจัยจากหลายสํานักวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจํานวนเงินตามทีสํานักวิชาหรือสถาบันตกลงกัน

              **  หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจรงิ ไม่นับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

แหล่งท่ีมา  : ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
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สบวพ. 4.3-4

ตารางที่ 4.3-4  : ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนอาจารย์
ที่ได้รับทุนภายใน

จํานวนอาจารย์ประจํา * ร้อยละ

1 เคมี 12 14.5 82.76
2 คณิตศาสตร์ - 9.0 0.00
3 ชีววิทยา 9 10.5 85.71
4 ฟิสิกส์ 16 14.5 110.34
5 การรับรู้จากระยะไกล 1 4.0 25.00
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 3 3.0 100.00
7 จุลชีววิทยา 3 3.0 100.00
8 ชีวเคมี 4 3.0 133.33
9 กายวิภาคศาสตร์ 1 4.0 25.00
10 สรีรวิทยา 3 3.0 100.00
11 ปรสิตวิทยา - 0.0 0.00
12 เภสัชวิทยา 3 3.0 100.00
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา - 3.0 0.00

55 74.5 73.83
14 ศึกษาท่ัวไป - 3.0 0.00
15 ภาษาต่างประเทศ 8 18.0 44.44
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11.0 72.73
17 เทคโนโลยีการจัดการ 6 9.0 66.67

22 41.0 53.66
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10 10.0 100.00
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 11 11.0 100.00
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 11 10.0 110.00
21 เทคโนโลยีอาหาร 7 9.0 77.78

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 39 40.0 97.50
22 วิศวกรรมการผลิต 1 4.0 25.00
23 วิศวกรรมเกษตร 5 8.0 62.50
24 วิศวกรรมขนส่ง 5 6.0 83.33
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 10.0 50.00
26 วิศวกรรมเคมี 4 10.0 40.00
27 วิศวกรรมเครื่องกล 4 13.5 29.63
28 วิศวกรรมเซรามิก 3 7.0 42.86
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 9 13.0 69.23
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5 7.0 71.43
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 10 12.0 83.33
32 วิศวกรรมโยธา 9 11.0 81.82
33 วิศวกรรมโลหการ 2 6.0 33.33
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 4 9.0 44.44
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 4 7.0 57.14
36 เทคโนโลยีธรณี 7 8.0 87.50

 รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 77 131.5 58.56

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

 รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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สบวพ. 4.3-4

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนอาจารย์
ที่ได้รับทุนภายใน

จํานวนอาจารย์ประจํา * ร้อยละลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 6 17.0 35.29
37 แพทยศาสตร์ - 1.0 0.00
38 กุมารศาสตร์ 2 2.5 80.00
39 ศัลยศาสตร์ - 2.0 0.00
40 อายุรศาสตร์ - 3.0 0.00
41 รังสีวิทยา - 1.0 0.00
42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - 0.5 0.00
43 ออร์โธปิดิกส์ - 1.0 0.00
44 พยาธิวิทยา 3 3.0 100.00
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 3.0 33.33

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 9.5 42.11
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3 5.0 60.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 4.5 22.22

10 26.5 37.74
42 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 4.0 50.00
43 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3.0 33.33
44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 6.0 83.33
45 การพยาบาลจิตเวช 2 3.0 66.67
46 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3.0 66.67
47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 4.0 75.00

 รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 23.0 65.22
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 218 336.5 64.78

หมายเหตุ  : *  หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับเฉพาะอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจํา
               และนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
               และไม่นับซํ้า แม้ว่าอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยท่านน้ันจะได้รับทุนวิจัยหลายครั้ง

แหล่งท่ีมา  : ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์

                    ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556
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สบวพ. 4.3-5
ตารางที่ 4.3-5  : ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนอาจารย์

ที่ได้รับทุนภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจํา * ร้อยละ

1 เคมี 8 14.5 55.17
2 คณิตศาสตร์ 1 9.0 11.11
3 ชีววิทยา 1 10.5 9.52
4 ฟิสิกส์ 8 14.5 55.17
5 การรับรู้จากระยะไกล - 4.0 0.00
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 1 3.0 33.33
7 จุลชีววิทยา 1 3.0 33.33
8 ชีวเคมี 3.0 0.00
9 กายวิภาคศาสตร์ 2 4.0 50.00
10 สรีรวิทยา 1 3.0 33.33
11 ปรสิตวิทยา - 0.0 0.00
12 เภสัชวิทยา 3 3.0 100.00
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา - 3.0 0.00

 รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 74.5 34.90
14 ศึกษาท่ัวไป 1 3.0 33.33
15 ภาษาต่างประเทศ 1 18.0 5.56
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 11.0 9.09
17 เทคโนโลยีการจัดการ 3 9.0 33.33

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 6 41.0 14.63
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 7 10.0 70.00
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3 11.0 27.27
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 9 10.0 90.00
21 เทคโนโลยีอาหาร 5 9.0 55.56

 รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 24 40.0 60.00
22 วิศวกรรมการผลิต - 4.0 0.00
23 วิศวกรรมเกษตร 3 8.0 37.50
24 วิศวกรรมขนส่ง 2 6.0 33.33
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 10.0 0.00
26 วิศวกรรมเคมี 2 10.0 20.00
27 วิศวกรรมเครื่องกล 4 13.5 29.63
28 วิศวกรรมเซรามิก 2 7.0 28.57
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 5 13.0 38.46
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 7.0 14.29
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 12.0 41.67
32 วิศวกรรมโยธา 3 11.0 27.27
33 วิศวกรรมโลหการ 1 6.0 16.67
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - 9.0 0.00
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7.0 14.29
36 เทคโนโลยีธรณี 2 8.0 25.00

 รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 31 131.5 23.57

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา
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สบวพ. 4.3-5
ปีงบประมาณ 2555

จํานวนอาจารย์
ที่ได้รับทุนภายนอก

จํานวนอาจารย์ประจํา * ร้อยละลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 5 17.0 29.41
37 แพทยศาสตร์ - 1.0 0.00
38 กุมารศาสตร์ - 2.5 0.00
39 ศัลยศาสตร์ - 2.0 0.00
40 อายุรศาสตร์ 1 3.0 33.33
41 รังสีวิทยา - 1.0 0.00
42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - 0.5 0.00
43 ออร์โธปิดิกส์ - 1.0 0.00
44 พยาธิวิทยา 3 3.0 100.00
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 3.0 33.33

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 9.5 10.53
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 1 5.0 20.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 4.5 0.00

6 26.5 22.64
42 การพยาบาลอนามัยชุมชน - 4.0 0.00
43 การพยาบาลพ้ืนฐาน - 3.0 0.00
44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - 6.0 0.00
45 การพยาบาลจิตเวช - 3.0 0.00
46 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น - 3.0 0.00
47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 4.0 75.00

 รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 23.0 13.04
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 96 336.5 28.53

หมายเหตุ  : *  หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับเฉพาะอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจํา
                และนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
                และไม่นับซํ้า แม้ว่าอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยท่านน้ันจะได้รับทุนวิจัยหลายครั้ง

แหล่งท่ีมา  : ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา                          ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556

 รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์

Y:\ร่างปี 55\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 4\indicator 4.3\4.3-5-table\4.3-5497



สว./ สบวพ. (สมศ. 5-1)

ตาราง สมศ. ท่ี 5-1  :  จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี พ.ศ. 2555 (มกราคม - ธันวาคม 2555)

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ ระดับ

นานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI (ค่า
น้ําหนัก = 0.25)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(ค่าน้ําหนัก =  0.50)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 
(ค่าน้ําหนัก = 0.75)

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 

Scopus  (ค่าน้ําหนัก = 1.00)

1 เคมี 40 5 - - 35 36.25 14.50 250.00
2 คณิตศาสตร์ 13 2 - - 11 11.50 9.00 127.78
3 ชีววิทยา 21 6 - - 15 16.50 10.50 157.14
4 ฟิสิกส์ 60 - 2 - 58 59.00 15.50 380.65
5 การรับรู้จากระยะไกล 2 1 - - 1 1.25 4.00 31.25
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 5 4 - - 1 2.00 3.00 66.67
7 จุลชีววิทยา 4 1 - - 3 3.25 3.00 108.33
8 ชีวเคมี 6 1 - - 5 5.25 3.00 175.00
9 กายวิภาคศาสตร์ 1 - - - 1 1.00 5.00 20.00
10 สรีรวิทยา 1 1 - - - 0.25 3.00 8.33
11 ปรสิตวิทยา - - - - - - 1.00 0.00
12 เภสัชวิทยา 5 3 - - 2 2.75 3.00 91.67
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 - - - 1 1.00 3.00 33.33

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 155* 22* 2 - 131* 137.50* 77.50 177.42
14 ศึกษาทั่วไป - - - - - 0.00 4.00 0.00
15 ภาษาต่างประเทศ - - - - - 0.00 18.00 0.00
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 14 5 - - 6.00 14.00 42.86
17 เทคโนโลยีการจัดการ - - - - - 0.00 9.00 0.00

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 19 14 5 - - 6.00 45.00 13.33
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 13 1 2 - 10 11.25 10.00 112.50
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12 - - - 12 12.00 11.00 109.09
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 29 3 - - 26 26.75 11.00 243.18
21 เทคโนโลยีอาหาร 18 8 - - 10 12.00 9.00 133.33

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 70* 12 2 - 56* 60.00* 41.00 146.34
22 วิศวกรรมการผลิต 2 - - - 2 2.00 5.00 40.00
23 วิศวกรรมเกษตร 8 7 - - 1 2.75 9.00 30.56
24 วิศวกรรมขนส่ง 4 4 - - - 1.00 7.00 14.29
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 15 - - 6 9.75 10.00 97.50
26 วิศวกรรมเคมี 13 2 - - 11 11.50 10.00 115.00
27 วิศวกรรมเคร่ืองกล 11 7 - - 4 5.75 16.50 34.85
28 วิศวกรรมเซรามิก 9 1 1 - 7 7.75 7.00 110.71
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม 18 12 - - 6 9.00 13.00 69.23
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 19 1 1 - 17 17.75 7.00 253.57
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 30 16 - - 14 18.00 13.00 138.46
32 วิศวกรรมโยธา 28 14 1 - 13 17.00 12.00 141.67
33 วิศวกรรมโลหการ 6 1 1 - 4 4.75 9.00 52.78
34 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 2 - - - 2 2.00 9.00 22.22
35 วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 - - - 0.25 7.00 3.57
36 เทคโนโลยีธรณี 14 1 5 - 8 10.75 9.00 119.44

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 179* 80* 8* - 91* 114.75* 143.50 79.97

ผลรวม
ค่าน้ําหนัก 

(2)

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
 *** 
(3)

ร้อยละงานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
(2)/(3)*100

ลําดับที่ สาขาวิชา/ หลักสูตร/ สํานักวิชา

จํานวน
บทความ
วิจัย 
(1)

จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
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สว./ สบวพ. (สมศ. 5-1)

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ ระดับ

นานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI (ค่า
น้ําหนัก = 0.25)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(ค่าน้ําหนัก =  0.50)

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 
(ค่าน้ําหนัก = 0.75)

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 

Scopus  (ค่าน้ําหนัก = 1.00)

ผลรวม
ค่าน้ําหนัก 

(2)

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
 *** 
(3)

ร้อยละงานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
(2)/(3)*100

ลําดับที่ สาขาวิชา/ หลักสูตร/ สํานักวิชา

จํานวน
บทความ
วิจัย 
(1)

จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
37 แพทยศาสตร์ - - - - - 0.00 1.00 0.00
38 กุมารศาสตร์ 8 3 2 - 3 4.75 2.50 190.00
39 ศัลยศาสตร์ 6 2 2 - 2 3.50 2.00 175.00
40 อายุรศาสตร์ 2 - 2 - - 1.00 4.00 25.00
41 รังสีวิทยา - - - - - 0.00 1.00 0.00
42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - - - - - 0.00 0.50 0.00
43 ออร์โธปิดิกส์ - - - - - 0.00 1.00 0.00
44 พยาธิวิทยา 20 13 2 - 5 9.25 3.00 308.33
45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 19 14 2 - 3 7.50 3.00 250.00

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 5 4 - - 1 2.00 5.00 40.00
47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 1 - - - 0.25 8.00 3.13

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์ 27* 19* 2* - 6* 11.75* 31.00 37.90
42 การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - - 4.00 0.00
43 การพยาบาลพ้ืนฐาน 4 3 1 - - 1.25 3.00 41.67
44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6 3 - - 3 3.75 6.00 62.50
45 การพยาบาลจิตเวช 1 1 - - - 0.25 3.00 8.33
46 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น - - - - - 0.00 3.00 0.00
47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 4 4 - - - 1.00 4.00 25.00

รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 11 1 - 3 6.25 23.00 27.17
ภาพรวมมหาวิทยาลัย ** 444** 155** 19** - 270** 318.00** 361.00 88.09

หมายเหตุ :   * ภาพรวมสํานักวิชาไม่นับซํ้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา
    ** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซํ้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1  สํานักวิชา
    *** นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายวิชาการ /สํานักวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

D:\indicator 4\ONESQA-05\ONESQA-table-5-1 (แก้ไข 02-09-56)\5-1 (สรุปจํานวน) (แก้ไข)
499



สว./ สบวพ. (สมศ. 6-1)     

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์

จ านวน

อาจารย์

ประจ า **

ร้อยละงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์

(1) (2) (1)/(2)*100

1 เคมี - 14.50 0.00

2 คณิตศาสตร์ - 9.00 0.00

3 ชีววทิยา - 10.50 0.00

4 ฟสิิกส์ 5 15.50 32.26

5 การรับรู้จากระยะไกล - 4.00 0.00

6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - 3.00 0.00

7 จุลชีววทิยา 12 3.00 400.00

8 ชีวเคมี - 3.00 0.00

9 กายวภิาคศาสตร์ - 5.00 0.00

10 สรีรวทิยา 1 3.00 33.33

11 ปรสิตวทิยา - 1.00 0.00

12 เภสัชวทิยา - 3.00 0.00

13 วทิยาศาสตร์การกีฬา 4 3.00 133.33

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 77.50 28.39

14 ศึกษาท่ัวไป - 4.00 0.00

15 ภาษาต่างประเทศ - 18.00 0.00

16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 14.00 71.43

17 เทคโนโลยีการจัดการ - 9.00 0.00

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 10 45.00 22.22

18 เทคโนโลยีการผลิตพชื 5 10.00 50.00

19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 28 11.00 254.55

20 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 11.00 90.91

21 เทคโนโลยีอาหาร 10 9.00 111.11

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 53 41.00 129.27

22 วศิวกรรมเกษตร - 9.00 0.00

23 วศิวกรรมขนส่ง 1 7.00 14.29

24 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ - 10.00 0.00

25 วศิวกรรมเคมี - 10.00 0.00

26 วศิวกรรมเคร่ืองกล 5 16.50 30.30

27 วศิวกรรมการผลิต 4 5.00 80.00

28 วศิวกรรมเซรามิก - 7.00 0.00

ส านักวิชา/สาขาวิชาล าดบัที่

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ตาราง สมศ. ที ่6-1  :  จ านวนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์ทีน่ าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ปกีารศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556)
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สว./ สบวพ. (สมศ. 6-1)     

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์

จ านวน

อาจารย์

ประจ า **

ร้อยละงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์

ส านักวิชา/สาขาวิชาล าดบัที่

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

29 วศิวกรรมโทรคมนาคม - 13.00 0.00

30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ - 7.00 0.00

31 วศิวกรรมไฟฟา้ 1 13.00 7.69

32 วศิวกรรมโยธา 2 12.00 16.67

33 วศิวกรรมโลหการ 1 9.00 11.11

34 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม - 9.00 0.00

35 วศิวกรรมอุตสาหการ 1 7.00 14.29

36 เทคโนโลยีธรณี - 9.00 0.00

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 15 143.50 10.45

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
37 แพทยศาสตร์ - 1.00 0.00

38 กุมารศาสตร์ 3 2.50 120.00

39 ศัลยศาสตร์ - 2.00 0.00

40 อายุรศาสตร์ - 4.00 0.00

41 รังสีวทิยา - 1.00 0.00

42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - 0.50 0.00

43 ออร์โธปดิิกส์ - 1.00 0.00

44 พยาธวิทิยา 2 3.00 66.67

45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 3.00 66.67

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3 5.00 60.00

47 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั - 8.00 0.00

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 10 31.00 32.26

48 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 4.00 25.00

49 การพยาบาลพื้นฐาน - 3.00 0.00

50 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 6.00 16.67

51 การพยาบาลจิตเวช - 3.00 0.00

52 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น - 3.00 0.00

53 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 4.00 75.00

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 23.00 21.74

ภาพรวมมหาวิทยาลัย * 115 361.00 31.86

แหลง่ที่มา : ฝ่ายวิชาการ /ส านักวิชา และสถาบนัวิจัยและพฒันา ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

หมายเหต ุ:    * ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไมนั่บซ้ าผลงานที่มกีารเขียนร่วมกนัมากกว่า 1 สาขาวิชา หรือ 1 ส านักวิชา

   ** จ านวนอาจารย์ประจ า นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเทยีบเทา่ที่ปฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ
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สว./ สบวพ.  (สมศ. 6-2)

ตาราง สมศ. ที ่6-2  : จ านวนประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปกีารศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556)

เชงิสาธารณะ เชงินโยบาย เชงิพาณิชย์
ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 เคมี - - - - -

2 คณิตศาสตร์ - - - - -

3 ชีววทิยา - - - - -

4 ฟิสิกส์ 5 5 - 2 5

5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - -

6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - - - -

7 จุลชีววทิยา 12 9 3 - -

8 ชีวเคมี - - - - -

9 กายวภิาคศาสตร์ - - - - -

10 สรีรวทิยา 1 1 1 - 1

11 ปรสิตวทิยา - - - - -

12 เภสัชวทิยา - - - - -

13 วทิยาศาสตร์การกีฬา 4 4 - - -

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 19 4 2 6

14 ศึกษาท่ัวไป - -

15 ภาษาต่างประเทศ - - - - -

16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 5 - 1

17 เทคโนโลยีการจัดการ - - - - -

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 10 10 5 - 1

18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5 3 - - 2

19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 28 14 - 14 -

20 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 - - 10 -

21 เทคโนโลยีอาหาร 10 - - 10 -

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 53 17 - 34 2

22 วศิวกรรมการผลิต 4 3 1

23 วศิวกรรมเกษตร - - - - -

24 วศิวกรรมขนส่ง 1 1 1 - -

25 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ - - - - -

26 วศิวกรรมเคมี - - - - -

27 วศิวกรรมเคร่ืองกล 5 3 2 1 1

28 วศิวกรรมเซรามิก - - - - -

29 วศิวกรรมโทรคมนาคม - - - - -

30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ - - - - -

31 วศิวกรรมไฟฟ้า 1 - - 1 -

32 วศิวกรรมโยธา 2 2 - - -

33 วศิวกรรมโลหการ 1 - - 1 -

34 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม - - - - -

35 วศิวกรรมอุตสาหการ 1 1 - - -

36 เทคโนโลยีธรณี - - - - -

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 15 7 3 6 2

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีน่ าไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์

จ านวนประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ล าดบัที่ ส านักวิชา/สาขาวิชา
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สว./ สบวพ.  (สมศ. 6-2)

เชงิสาธารณะ เชงินโยบาย เชงิพาณิชย์
ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีน่ าไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์

จ านวนประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ล าดบัที่ ส านักวิชา/สาขาวิชา

กลุม่สาขาวิชาแพทยศาสตร์
37 แพทยศาสตร์ - - - - -

38 กุมารศาสตร์ 3 3 - - -

39 ศัลยศาสตร์ - - - - -

40 อายุรศาสตร์ - - - - -

41 รังสีวทิยา - - - - -

42 สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ - - - - -

43 ออร์โธปิดิกส์ - - - - -

44 พยาธวิทิยา 2 2 - - -

45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 2 - - -

กลุม่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - - - - -

46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3 3 - - -

47 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - -

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 10 10 - - -

42 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 1 - - -

43 การพยาบาลพืน้ฐาน - - - - -

44 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 1 - - -

45 การพยาบาลจิตเวช - - - - -

46 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น - - - - -

47 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 1 2 - -

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 3 2 - -

ภาพรวมมหาวิทยาลัย * 115 66 14 42 11

แหล่งทีม่า : ฝ่ายวิชาการ /ส านักวิชา และสถาบันวิจัยและพฒันา ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2556

หมายเหต ุ:    * ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้ าผลงานทีม่ีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา หรือ 1 ส านักวิชา
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สว. (สมศ. 7-1)

ตาราง สมศ. ที่ 7-1 จํานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

จํานวนบทความ
วิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ

จํานวนบทความ
วิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

จํานวนตําราหรือ
หนังสือท่ีมีการ
ตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว

จํานวนผลงาน
วิชาการท่ีมี
คุณภาพ

[(2)/(3)]*100
(ค่านําหนก = 

0.25)
(ค่าน้ําหนัก = 0.50)

(ค่านําหนก = 
0.75)

(ค่าน้ําหนัก = 1.00)

1 เคมี 1 - 1 - - 0.50 14.5 3.45
2 คณิตศาสตร์ - - - - - - 9.0 -
3 ชีววิทยา - - - - - - 10.5 -
4 ฟิสิกส์ 5 - - - 5 5.00 15.5 32.26
5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - - - 4.0 -
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ - - - - - - 3.0 -
7 จุลชีววิทยา - - - - - - 3.0 -
8 ชีวเคมี - - - - - - 3.0 -
9 กายวิภาคศาสตร์ - - - - - - 5.0 -
10 สรีรวิทยา 1 1 - - - 0.25 3.0 8.33
11 ปรสิตวิทยา - - - - - - 1.0 -
12 เภสัชวิทยา - - - - - - 3.0 -
13 วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - 3.0 -

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 7 1 1 - 5 5.75 77.5 7.42
14 ศึกษาท่ัวไป 3 3 - - - 0.75 4.0 18.75
15 ภาษาต่างประเทศ 4 - 2 - 2 3.00 18.0 16.67
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 1 - - 1.00 14.0 7.14
17 เทคโนโลยีการจัดการ 4 4 - - - 1.00 9.0 11.11

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 27 11 4 - 12 16.75 45.0 37.22
18 เทคโนโลยีการผลิตพืช - - - - - - 10.0 -
19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - - - - - 11.0 -
20 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 - 3 - - 1.50 11.0 13.64
21 เทคโนโลยีอาหาร 27 - 27 - - 13.50 9.0 150.00

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30 - 30 - - 15.00 41.0 36.59
22 วิศวกรรมการผลิต - - - - - - 5.0 -
23 วิศวกรรมเกษตร - - - - - - 9.0 -
24 วิศวกรรมขนส่ง - - - - - - 7.0 -
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 2 3 - 1 3.00 10.0 30.00
26 วิศวกรรมเคมี - - - - - - 10.0 -
27 วิศวกรรมเครื่องกล 1 - - - 1 1.00 16.5 6.06
28 วิศวกรรมเซรามิก 5 4 - - 1 2.00 7.0 28.57
29 วิศวกรรมโทรคมนาคม - - - - - - 13.0 -
30 วิศวกรรมพอลิเมอร์ - - - - - - 7.0 -
31 วิศวกรรมไฟฟ้า - - - - - - 13.0 -
32 วิศวกรรมโยธา 1 - - - 1 1.00 12.0 8.33
33 วิศวกรรมโลหการ 2 1 - - 1 1.25 9.0 13.89
34 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - - - - - 9.0 -
35 วิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - - 7.0 -
36 เทคโนโลยีธรณี 1 - - - 1 1.00 9.0 11.11

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 16 7 3 - 6 9.25 143.5 6.45
37 แพทยศาสตร์ - - - - - - 1.0 -

- กุมารเวชศาสตร์ 2 2 - - - 0.50 2.5 20.00
- ศัลยศาสตร์ - - - - - - 2.0 -
รังสีวิทยา - - - - - - 1.0 -
สูตินรีเวชศาสตร์ - - - - - - 0.5 -
- อายุรศาสตร์ - - - - - - 4.0 -

38 พยาธิวิทยา 1 - 1 - - 0.50 3.0 16.67
39 ออร์โธปิดิกส์ - - - - - - 1.0 -
40 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 - 2 - - 1.00 3.0 33.33
41 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 - - - 1 1.00 5.0 20.00
42 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 - - - 1 1.00 8.0 12.50

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์ 7 2 3 - 2 4.00 31.0 12.90
43 การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - 0.00 4.0 -
44 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 1 - - - 0.25 3.0 8.33
45 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 1 3 - - 1.75 6.0 29.17
46 การพยาบาลจิตเวช - - - - - 0.00 3.0 -
47 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น - - - - - 0.00 3.0 -
48 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ - - - - - 0.00 4.0 -

รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 2 3 - - 2.00 23.0 8.70
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 91 23 44 - 25 52.75 361.0 14.61

หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

จํานวน
ผลงาน
วิชาการ

(1)

ผลรวม
ค่านํ้าหนัก

 (2)

จํานวน
อาจารย์
ประจํา *

(3)

จํานวนผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ

ลําดับท่ีลําดับท่ี สาขาวิชา/สํานักวิชา

Y:\ร่างปี 55\SAR2555\บทท่ี 2 ตรวจสอบแล้ว -ห้ามลบ\indicator 4\ONESQA-07\ONESQA-table7-1\7-1 (สรุปจํานวน)
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สว.  (สมศ. 8-1)

ตาราง สมศ. ที่ 8-1  :— จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการที่น ามาใชใ้นการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ทีน่ ามาใช้

พัฒนาการเรียน

การสอน

ทีน่ ามาใช้

พัฒนา

การวิจัย

ทีน่ ามาใช้ในการ

พัฒนาทัง้การเรียน

การสอนและการวิจัย

รวม

1 เคมี - - - - - -

2 คณิตศาสตร์ 2 - 1 3 3 100.00

3 ชีววทิยา - - - - - -

4 ฟิสิกส์ 2 1 2 5 5 100.00

5 การรับรู้จากระยะไกล - - - - - -
6 เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนกิส์ - - - - - -
7 จุลชีววทิยา - 7 - 7 7 100.00
8 ชีวเคมี - - - - - -

9 กายวภิาคศาสตร์ - - - - - -

10 สรีรวทิยา - - 1 1 1 100.00

11 ปรสิตวทิยา - - - - - -

12 เภสัชวทิยา - - - - - -

13 วทิยาศาสตร์การกีฬา 2 - - 2 2 100.00

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 8 4 18 18 100.00

14 ศึกษาทั่วไป 2 - - 2 2 100.00

15 ภาษาต่างประเทศ - - 3 3 3 100.00

16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - - 3 3 100.00

17 เทคโนโลยีการจัดการ 1 - - 1 1 100.00

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 6 - 3 9 9 100.00

18 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16 - 13 29 29 100.00

19 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 16 - 26 42 42 100.00

20 เทคโนโลยีชีวภาพ 50 10 31 91 91 100.00

21 เทคโนโลยีอาหาร 9 25 3 37 37 100.00

รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 91 35 73 199 199 100.00

22 วศิวกรรมการผลิต 11 3 1 15 15 100.00

23 วศิวกรรมเกษตร - - - - - -

24 วศิวกรรมขนส่ง - - - - - -

25 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 10 10 10 100.00

26 วศิวกรรมเคมี - - - - - -

27 วศิวกรรมเคร่ืองกล - - - - - -

28 วศิวกรรมเซรามิก 3 - 17 20 20 100.00

29 วศิวกรรมโทรคมนาคม - - - - - -

30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ - 10 - 10 10 100.00

31 วศิวกรรมไฟฟ้า - - - - - -

32 วศิวกรรมโยธา 1 8 6 15 15 100.00

33 วศิวกรรมโลหการ 22 15 3 40 40 100.00

34 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 7 - 1 8 8 100.00

35 วศิวกรรมอุตสาหการ - 2 13 15 15 100.00

36 เทคโนโลยีธรณี - - - - - -

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 44 38 51 133 133 100.00

37 แพทยศาสตร์ 48 1 11 60 60 100.00

38 พยาธวิทิยา - - - - - -

39 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน - - - - - -

40 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3 2 14 19 19 100.00

41 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 19 - 4 23 23 100.00

42 ศูนย์ปฏบิติัการทางการแพทย์และสาธารณสุข - - - - - -

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 70 3 29 102 102 100.00

43 พยาบาลศาสตร์ 6 1 2 9 17 52.94

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 1 2 9 17 52.94

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 223 85 162 470 478 98.33

 — จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม

บริการทาง

วิชาการทัง้หมด

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการทีน่ ามาใช้

ในการพัฒนา

การเรียนการสอนและการวิจัย

ล าดบัที่ สาขาวิชา/ส านักวิชา

 — จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

ทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

G:\SAR2555\บทที ่2 ตรวจสอบแล้ว -หา้มลบ\indicator 5\ONESQA-table-8-1\8-1-สรุปจ านวน 
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ตารางท่ี 7.1.1-1  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 
 

เดือน/คร้ังท่ี วันประชุม 
ก าหนดการส่งเอกสาร 

ส่งหัวข้อวาระ
ประชุม 

ส่งเอกสาร 
ต้นเร่ือง 

ส่งแฟ้มประชุม 
ให้กรรมการ 

พฤษภาคม (Retreat สภาฯ) 
พฤ. 17 พ.ค. -  

ศ. 18 พ.ค. 2555 
- - อ. 8 พ.ค. 2555 

มิถุนายน  (คร้ังท่ี 3/2555) 
ส. 30 มิ.ย. 2555 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 14 มิ.ย. 2555 พฤ. 14 มิ.ย. 2555 พฤ. 21 มิ.ย. 2555 

กรกฎาคม*  (คร้ังท่ี 4/2555 ) 
ส. 28 ก.ค. 2555 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 12 ก.ค. 2555 พฤ. 12 ก.ค. 2555 พฤ. 19 ก.ค. 2555 

สิงหาคม - - - - 

กันยายน  (คร้ังท่ี 5/2555) 
ส. 29 ก.ย. 2555 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 13 ก.ย. 2555 พฤ. 13 ก.ย. 2555 พฤ. 20 ก.ย. 2555 

ตุลาคม** - - - - 

พฤศจิกายน  (คร้ังท่ี 6/2555) 
ส. 24 พ.ย. 2555 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 8 พ.ย.2555 พฤ. 8 พ.ย. 2555 พฤ. 15 พ.ย. 2555 

ธันวาคม  (คร้ังท่ี 7/2555) 
ส. 22 ธ.ค. 2555 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 6 ธ.ค. 2555 พฤ. 6 ธ.ค. 2555 พฤ. 13 ธ.ค. 2555 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ ์ (คร้ังท่ี 1/2556) 
ศ. 22 ก.พ. 2556 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 6 ก.พ. 2556 พฤ. 14 ก.พ. 2556  

มีนาคม (คร้ังท่ี 2/2556) 
ส. 30 มี.ค. 2556 
เวลา 09.00 น. 

พฤ. 14 มี.ค. 2556 พฤ. 21 มี.ค. 2556  

 
หมายเหตุ  -  สถานท่ีประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.   
   อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน 22 กรุงเทพฯ และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
  -  เดือน กรกฏาคม กิจกรรมวันสถาปนา มทส.* 
  -  เดือน ตุลาคม กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มทส.** 
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ตารางที่ 7.1.1-2 ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศึกษา 2555   

การ
ประชุม
ครั้งที่ 

วันที่-สถานที ่
ส่งเอกสาร 
การประชมุ 

(วันท าการ/วัน) 

จ านวนกรรมการเขา้ประชุม แจ้งมต ิ
ด่วน 

(วันท าการ) 

ส่งรายงาน 
รับรอง 

(วันท าการ) ภายนอก ภายใน รวม 

นัดพิเศษ 
(Retreat 
สภา) 

วันพฤหัสบดีที ่17 - วันศุกร์ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล 
อิมแพ็ค แบงคอก จังหวัดนนทบุรี  

อ. 8 พ.ค. 55 
(6 วันท าการ/9 วัน) 

9 คน 
(60%) 

7 คน 
(88%) 

16 คน 
 (70%) 

- พ. 6 มิ.ย. 55 
(12 วัน) 

3/2555 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.00-12.40 น. 

พฤ. 21 มิ.ย. 55 
 (7 วันท าการ/9 วัน) 

12 คน 
(80%) 

8 คน 
(100%) 

20 คน 
(87%) 

พฤ. 5 ก.ค. 55 
(4 วัน) 

จ. 9 ก.ค. 55 
(6 วัน) 

4/2555 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ห้องประชุมอาคารวิชาการ ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เวลา 09.00-11.45 น. 

พฤ. 19 ก.ค. 55 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

10 คน 
(67%) 

7 คน 
(88%) 

17 คน 
(74%) 

อ. 31 ก.ค. 55 
(2 วัน) 

จ. 6 ส.ค. 55 
(4 วัน) 

5/2555 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 
ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.00-12.00 น. 

พฤ. 20 ก.ย. 55 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

 

12 คน 
(80%) 

8 คน 
(100%) 

20 คน 
(87%) 

พ. 3 ต.ค. 55 
(3 วัน) 

 ศ. 5 ต.ค. 55 
(5 วัน) 

6/2555 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 
ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.00-11.30 น. 

พฤ. 15 พ.ย. 55 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

 

11 คน 
(73%) 

7 คน 
(88%) 

18 คน
(78%) 

พ. 28 พ.ย. 55 
(3 วัน) 

 ศ. 30 พ.ย. 55 
(5 วัน) 

7/2555 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
ณ  ห้องประชุม NEXT2 Chaophaya
โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-11.30 น. 

พฤ. 13 ธ.ค. 55 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

 

14 คน 
(93%) 

8 คน 
(100%) 

22 คน 
(96%) 

พ. 26 ธค. 55 
(3 วัน) 

ศ. 28 ธ.ค. 55 
(5 วัน) 

1/2556 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.00-12.00 น. 

พฤ. 14 ก.พ. 56 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

12 คน 
(80%) 

7 คน 
(88%) 

19 คน 
(83%) 

พ. 27 ก.พ. 56 
(2 วัน) 

ศ. 1 มี.ค. 56 
(4 วัน) 

2/2556 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 
ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.00-12.15 น. 

พฤ. 21 มี.ค. 56 
(7 วันท าการ/9 วัน) 

13 คน 
(87%) 

7 คน 
(88%) 

20 คน 
(87%) 

พ. 3 เม.ย. 55 
(3 วัน) 

พฤ. 4 เม.ย. 56 
(4 วัน) 

ภาพรวม/เฉลีย่ 7 วันท าการ/9 วัน 82% 95% 86% 3 วัน 5 วัน 

หมายเหตุ   1.  จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทัง้หมด 23 คน (กรรมการภายนอก 15 คน และกรรมการภายใน 8 คน) 
  2.  ภาพรวม ไม่นับรวม Reterat สภามหาวิทยาลัย 
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ศบก. 7.3.3-1 

รวม

5 4 3 2 1 N

ความพึงพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก

1.  ระบบทะเบียนและประมวลผลมีความน่าเชื่อถือ 219 364 134 10 1 728 4.09

2.  ระบบทะเบียนและประมวลผลสามารถใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก

    ซับซ้อน

194 373 144 16 3 730 4.01

3.  ระบบทะเบียนและประมวลผลสามารถประมวลการท ารายการ

    ได้อย่างรวดเร็ว

178 348 174 17 4 721 3.94

4 . ระบบทะเบียนและประมวลผลสามารถใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ

    และมีความพร้อมใช้งานทุกเวลา

161 368 189 13 3 734 3.91

5.  ระบบทะเบียนและประมวลผลมีการป้องกันความปลอดภัย

    ของข้อมูล ผู้ใช้งานและการท ารายการ
203 392 124 9 6 734

4.06

6.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการบริเวณศูนย์บริการการศึกษา

    มีจ านวนเพียงพอ
142 276 237 53 20 728

3.64

7.  มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

    ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 150 359 208 21 2 740 3.86

ผลรวมความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1,247 2,480 1,210 139 39 5,115 3.93

หมายเหตุ : ตอบแบบสอบถามผ่าน Web Site : reg.sut.ac.th (1 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556) จ านวน 440  คน

1. นกัศึกษาระดับ ป.ตรี จ านวน  432 คน

2. นกัศึกษาระดับ ป.โท จ านวน 3 คน

3. นกัศึกษาระดับ ป.เอก จ านวน 3 คน

4. นกัศึกษาปริญาตรีท่ี 2  จ านวน 2 คน

ตารางที่ 7.3.3-1 ระดบัความพึงพอใจตอ่ระบบทะเบียนและประเมนิผลนักศึกษา

ความพึงพอใจดา้น / รายการ
จ านวนผู้ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แหล่งที่มา :  ฝ่ายวิเคาระหแ์ละพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
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ฝ่ายบริหาร (สสน. 7.5-1)

ตารางท่ี 7.5-1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริหารแบบ  “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม  
                   จําแนกตามมิติความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
ด้านผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

ความพึงพอใจ
ด้านนวัตกรรม
และการเรียนรู้

ภาพรวม 
(ตอบครบท้ัง 4 มิติ)

ระดับความ
พึงพอใจ

จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
(N=570)

- แบบสอบถามที่ใช้ได้ 495 501 466 494 397
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 86.84 87.89 81.75 86.67 69.65
- แบบสอบถามที่ใช้ไม่ได้ 75 69 104 76 173

ค่าเฉลี่ย Mean 3.82 3.76 3.77 3.73 3.87
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.655 0.699 0.724 0.722 0.637

หมายเหตุ :   เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
คะแนน ระดับความพึงพอใจ

4.51-5.00 มากที่สุด
3.51-4.50 มาก
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 น้อย
1.00-1.51 น้อยที่สุด

มาก
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ฝ่ายบริหาร (สสน.7.5-2)

                  

ค่าเฉล่ีย 
(Mean)

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.)

ระดับความ
พึงพอใจ

1 ด้านผู้รับบริการ 3.82 0.655 มาก
1.1 ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น 3.78 0.667 มาก
1.2 ผู้ให้บริการแสดงความเข้าใจหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 3.76 0.685 มาก
1.3 ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจง ข้อสงสัย

 ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.73 0.762 มาก

1.4 การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.72 0.714 มาก
1.5 ผู้ให้บริการมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน

ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 4.00 0.716 มาก

1.6 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองและของผู้รับบริการ ตลอดจนความเช่ือมโยง
ในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 3.77 0.740 มาก

1.7 หน่วยงานให้บริการมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 3.66 0.786 มาก
1.8 ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 3.76 0.723 มาก
2 ด้านกระบวนการภายใน 3.76 0.699 มาก

2.1 หน่วยงานให้บริการปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ง 
5 ด้าน คือ  การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี

3.85 0.692 มาก

2.2 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ส่งเสริมให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) บรรลุผล เช่น ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการในการรับบริการที่หน่วย
เดียวได้โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะประสานและส่ือสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งาน
บรรลุผล

3.62 0.854 มาก

2.3 การให้บริการเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความเร่งด่วน) 3.63 0.793 มาก

2.4 ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการส้ันและไม่สลับซับซ้อน 3.62 0.773 มาก
2.5 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลําดับคิว 3.73 0.884 มาก
2.6 การดําเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 3.80 0.799 มาก
2.7 ความพึงพอใจด้านกระบวนการภายในในภาพรวม 3.70 0.756 มาก
3 ด้านการเงิน 3.77 0.724 มาก

3.1 มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
เช่น มีคณะกรรมการกลั่นกรองคําของบประมาณ  เป็นต้น 3.75 0.763 มาก

3.2 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (เช่น งานมากใช้เงินน้อย งานมากใช้คนน้อย และงานมากใช้เวลาน้อย เป็นต้น) 3.70 0.819 มาก

ประเด็นความพึงพอใจ

ตารางท่ี 7.5-2  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริหารแบบ“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม จําแนกตามรายข้อคําถาม
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ฝ่ายบริหาร (สสน.7.5-2)

ค่าเฉล่ีย 
(Mean)

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.)

ระดับความ
พึงพอใจ

ประเด็นความพึงพอใจ

3.3 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใส   
และตรวจสอบได้ 3.74 0.794 มาก

3.4 การร่วมใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซํ้าซ้อน เช่น 
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยส่วนพัสดุ หรือการรับ-ส่งเอกสาร ไปรษณีย์ โดยส่วนสารบรรณและนิติการ 
เป็นต้น

3.74 0.782 มาก

3.5 ความพึงพอใจด้านการเงินในภาพรวม 3.73 0.750 มาก
4 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 3.73 0.722 มาก

4.1 หน่วยงานให้บริการมีผู้ให้บริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 3.71 0.768 มาก
4.2 หน่วยงานให้บริการมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) จนสามารถทํางานทดแทนกันได้ 3.51 0.838 มาก
4.3 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3.73 0.761 มาก
4.4 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีความสุขในการปฏิบัติงาน 3.60 0.784 มาก
4.5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีและให้ความสําคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ 

“รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 3.68 0.762 มาก

4.6 หน่วยงานให้บริการมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน  เช่น การจัดทําระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 3.75 0.742 มาก

4.7 หน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการทํางานในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ 3.69 0.773 มาก
4.8 ความพึงพอใจด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ในภาพรวม 3.69 0.758 มาก

3.87 0.637 มาก

หมายเหต ุ :  คะแนนเฉล่ีย 1 - 1.50 = น้อยท่ีสุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = มากท่ีสุด

ภาพรวม
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แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ  

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

------------------------------------------------- 

 แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของ มทส.                   
ประจ าปีการศึกษา 2555  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ในองค์ประกอบท่ี 7                           
การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 “ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ”   

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน  ดังนั้น มทส.จึง ก ำหนดให้หน่วยงำนที่มี
ภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว  โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน  อันก่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนอาคารสถานท่ี อาคารเรียนรวม  อาคารท่ีท าการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น  ดังนั้น “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  จึงมีลักษณะส าคัญ  3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอน               
การท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)  2. ความประหยัด  คุ้มค่า (ประหยัด) และ 3.เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจท่ีพิจารณาจากสัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือ ผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือ ผลงานต่อเงินท่ีใช้  

เช่น ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนท่ีน้อยกว่า หรือ ใช้เวลาท่ีน้อยกว่า หรือ ใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการท่ีบุคลากร
ในหน่วยงานให้บริการ  มีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ  มีความเข้าใจหลักการ  รวมบริการ ประสานภารกิจเป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม            

เอกสารประกอบท่ี 7.5-3 
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ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือรวมท้ัง การสื่อสารระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการ แบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว (One Stop Service)  ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ  
 ประสิทธิภาพและขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
การท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy)  
ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าท้ังด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานท่ี                

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  ด้านการเงินและอื่นๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  รวมท้ังหน่วยงานให้บริการ                     
มีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  
ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการ                      

โดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมีความ เข้าใจ บทบาทหน้าท่ีของตนเอง               
และของผู้รับบริการ  ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมท้ังระบบของมหาวิทยาลัย  กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทาง              
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  รวมท้ังมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายท่ีเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง 5  ด้าน คือ การเรียน- การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         
และการปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  มีความเสมอภาคในการให้บริการ  เพราะมีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้    
งบประมาณ/ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการมีบุคลากรท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ให้มีทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรม และจริยธรรม      
ในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
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ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1.1  เพศ     ชาย          หญิง 
1.2  ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน มทส.       …………… ปี  
1.3  การศึกษาสูงสุด           ต่ ากว่าปริญญาตรี             ปริญญาตรี             ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
1.4  พนักงาน              พนักงานสายวิชาการ         พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป      พนักงานสายบริหารวิชาการ    ลูกจ้าง 
1.5  หน่วยงานที่ท่านสังกัด     
 

 1.ส านักวิชาวทิยาศาสตร์          2.ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม          3.ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    4.ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 5.ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์     6.ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์         7.ศูนย์คอมพิวเตอร์  8.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 9.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  10.ศูนย์บริการการศึกษา  11.ศูนย์กิจการนานาชาติ              12.ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 13.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ   14.สถาบันวิจัยและพัฒนา  15.เทคโนธาน ี   16.ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 17.ส่วนสารบรรณและนิติการ    18.ส่วนการเจ้าหน้าที ่  19.ส่วนการเงินและบัญช ี  20.ส่วนอาคารสถานที ่
 21.ส่วนพัสดุ  22.ส่วนแผนงาน   23.ส่วนกิจการนักศึกษา   24.ส่วนประชาสัมพันธ ์
 25.สถานกีฬาและสุขภาพ   26.สุรสัมมนาคาร  27.ฟาร์มมหาวิทยาลัย  28.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 29.ส านักงานสภามหาวิทยาลัย      30.ส านักงานกิจการทั่วไป   31.สถานพัฒนาคณาจารย ์  32.สถานส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศฯ 
 33.หน่วยประสานงาน มทส-กทม.  34.ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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ตอนที่ 2     ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  ของ มทส. ในภาพรวม  
หน่วยงานในตอนที่ 2  หมายถึง หน่วยงานที่ท่านไปใช้บริการซึ่งอาจจะไม่ครบทุกหน่วยงานก็ได้แต่ ขอให้ท่านตอบในภาพรวมของ มทส. 
 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี ้ในระดับใด 
 

  คะแนนประเมิน  

 ประเด็นความพึงพอใจ  มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ 
ให้ข้อมูลได้   5 4 3 2 1 

1 ด้านผู้รับบริการ        
1.1 ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น       
1.2 ผู้ให้บริการแสดงความเข้าใจหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”        
1.3 ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง ข้อสงสัย 

 ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
      

1.4 การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
1.5 ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  

ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
      

1.6 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองและของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้ง
ระบบของมหาวิทยาลัย 

      

1.7 หน่วยงานให้บริการมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก       
1.8 ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม       
2 ด้านกระบวนการภายใน       

2.1 หน่วยงานให้บริการปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทัง้ 5 ด้าน คือ        
การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี 
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  คะแนนประเมิน  

 ประเด็นความพึงพอใจ  มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ 
ให้ข้อมูลได้   5 4 3 2 1 

2.2 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ส่งเสริมให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
บรรลุผล เช่น ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการในการรับบริการที่หน่วยเดียวได้โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะ
ประสานและสื่อสารกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานบรรลุผล 

      

2.3 การให้บริการเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการจัดล าดับความส าคัญและ
ความเร่งด่วน) 

      

2.4 ขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับบริการสั้นและไม่สลับซับซ้อน        
2.5 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามล าดับคิว       
2.6 การด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน       
2.7 ความพึงพอใจด้านกระบวนการภายในในภาพรวม       
3 ด้านการเงิน       

3.1 มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
เช่น มีคณะกรรมการกลั่นกรองค าของบประมาณ  เป็นต้น 

      

3.2 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น งาน
มากใช้เงินน้อย งานมากใช้คนน้อย และงานมากใช้เวลาน้อย เป็นต้น) 

      

3.3 ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใส   และตรวจสอบได้       
3.4 การร่วมใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน เช่น  

การจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนพัสดุ หรือการรับ-ส่งเอกสาร ไปรษณยี์ โดยส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นต้น 
      

3.5 ความพึงพอใจด้านการเงินในภาพรวม       
4 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้        

4.1 หน่วยงานให้บริการมผีู้ให้บริการทีม่ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       
4.2 หน่วยงานให้บริการมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) จนสามารถท างานทดแทนกันได้       
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  คะแนนประเมิน  

 ประเด็นความพึงพอใจ  มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ 
ให้ข้อมูลได้   5 4 3 2 1 

4.3 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน       
4.4 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีความสุขในการปฏิบัติงาน       
4.5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีและให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ 

 “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 
      

4.6 หน่วยงานให้บริการมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน  เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

      

4.7 หน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ       
4.8 ความพึงพอใจด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ในภาพรวม       

ตอนที่ 3   ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของแต่ละหน่วยงาน 
3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของหน่วยงานต่อไปนี้ ในระดับใด (กรุณาตอบให้ครบทุกหน่วยงาน) 
     หมายเหตุ : ค าว่า “ไม่สามารถให้ข้อมูลได้” หมายถึง “ไม่เคยใช้บริการ” 
  

 
หน่วยงาน 

ด้านผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู ้
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์                         
2 ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม                         
3 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                         
4 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์                         
5 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์                         
6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์                         
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หน่วยงาน 

ด้านผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู ้
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
7 ศูนย์คอมพิวเตอร ์                         
8 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา                         
9 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
                        

10 ศูนย์บริการการศึกษา                         
11 ศูนย์กิจการนานาชาต ิ                         
12 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
                        

13 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ                         
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา                         
15 เทคโนธาน ี                         
16 ส่วนส่งเสริมวิชาการ                         
17 ส่วนสารบรรณและนิติการ                         
18 ส่วนการเจา้หน้าท่ี                         
19 ส่วนการเงินและบัญชี                         
20 ส่วนอาคารสถานท่ี                         
21 ส่วนพัสด ุ                         
22 ส่วนแผนงาน                         
23 ส่วนกิจการนักศึกษา                         
24 ส่วนประชาสัมพันธ์                         
25 สถานกีฬาและสุขภาพ                         
26 สุรสัมมนาคาร                         
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หน่วยงาน 

ด้านผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู ้
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 
มากที่สุด  น้อยที่สุด ไม่สามารถ     

ให้ข้อมูลได้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
27 ฟาร์มมหาวิทยาลัย                         
28 หน่วยตรวจสอบภายใน                         
29 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                         
30 สถานพัฒนาคณาจารย ์                         
31 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
                        

32 หน่วยประสานงาน มทส-กทม.                         
33 ศนูย์ปฏิบัติการทางการแพทย์

และสาธารณสุข 
                        

3.2  จุดเด่นของระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .......  
.......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................. 

3.3  จุดที่ควรปรับปรุงของระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
....................................................................................................................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............. 

3.4  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
............................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .... 
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ตารางที่ 10.2-1 :  รายชื่อโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)   
 

ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

1 15-17 พฤษภาคม 
2555 

โครงการอบรมคณะกรรมการหอพัก   

2 15-31 พฤษภาคม 
2555 

ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม   

3 20 พฤษภาคม 2555 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ ปี 2555   
4 22 พฤษภาคม 2555 นํานักศึกษาใหม่สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   
5 22 พฤษภาคม 2555 บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดแก่นักศึกษาใหม่ เรื่อง

“เยาวชนวัยใส....เรียนรู้เข้าใจชีวิต” 
  

6 28-31 พฤษภาคม 
2555 

นิทรรศการ “สัปดาห์รณรงค์งดสูบบุหรี่’55”   

7 31 พฤษภาคม 2555 พิธีไหว้ครู   
8 31 พฤษภาคม 2555 พิธีมอบของที่ระลึกนักศึกษาใหม่และพิธีการ   
9 1 มิถุนายน 2555 พิธีบายศรีสู่ขวัญ   
10 4 มิถุนายน 2555 โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา   
11 8 มิถุนายน 2555 กิจกรรมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาที่กลับเขา้ศึกษาใหม่ เรื่อง “ตามฝัน เติมไฟ 

ก้าวไปสู่ความสําเร็จ” 
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ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

12 9 มิถุนายน 2555 ปฐมนิเทศนักศกึษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2555   
13 21 มิถุนายน 2555 กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย   
14 23 มิถุนายน 2555 โครงการทําบุญรับน้องสู่บ้านเลขที่ 16   
15 24 มิถุนายน 2555 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา (วัดป่าศรัทธารวม)   
16 25-29 มิถุนายน 2555 นิทรรศการ “มทส.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’55”  
17 25 กรกฎาคม 2555 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555   
18 31 กรกฏาคม 2555 โครงการพี่พบน้อง ภาคการศึกษาที1่/55 หอพักสุรนิเวศ 9   
19 2 สิงหาคม 2555 โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา   
20 6 สิงหาคม 2555 โครงการทอฝันสู่บัณฑิต หอพักสุรนิเวศ 2   
21 6-14 สิงหาคม 2555 โครงการวันแม่แห่งชาติ   
22 8 สิงหาคม 2555 โครงการ “พี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน” หอพักสุรนิเวศ10   
23 11 สิงหาคม 2555 กิจกรรมสายสมัพันธ์น้องพี่ “พาน้องเข้าวัดสร้างบุญทํานุบํารุงพระศาสนา ใน

วันแม่แห่งชาติ12 สิงหา มหาราชชินี” 
  

24 11 สิงหาคม 2555 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (วัดป่าศรัทธารวม)   
25 11-15 สิงหาคม 2555 ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15   
26 16 สิงหาคม 2555 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “เหล้า...เอาไม่อยู่”  
27 18 สิงหาคม 2555 กิจกรรม “จิตอาสา...ทาสีแผงกั้นจราจร”   
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ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

28 9 กันยายน 2555 โครงการวัฒนธรรมสัญจรโคราช ครั้งที่ 2 หอพักสุรนิเวศ 9   
29 10 กันยายน 2555 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “วัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์ เข้าใจเพศศึกษา”   
30 8-11 กันยายน 2555 จัดค่าย “Aids and Drugs Camp ครั้งที่ 17” ร่วมกับนักศึกษาชมรม มทส.

ต้านเอดส์และยาเสพติด 
  

31 13-20 กันยายน 2555 ค่ายฝึกซ้อมดนตรีสากล   
32 23 กันยายน 2555 โครงการเรียนอย่างไรให้มีความสุข ปลุกพลงัฝัน เพื่อวันแห่งอนาคต   
33 11 พฤศจิกายน 2555 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล S11 The Family Cup ครั้งที่ 3  
34 15 พฤศจิกายน - 4 

ธันวาคม 2555 
โครงการ S13 Rat Goal Cup ครั้งที่ 12   

35 22 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสํานึกรักความเป็นไทย : จัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
เทิดพระเกียรติในหลวง 

  

36 27 -29  พฤศ จิกายน 
2555 

นิทรรศการสัปดาห์วันเอดส์โลก   

37 27-29 พฤศจิกายน 
2555 

สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตฯ : กิจกรรม “ความสุขสร้างได้...ด้วยรอยยิ้ม”   

38 28-30 พฤศจิกายน 
2555 

ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 39   

39 1-5 ธันวาคม 2555 โครงการวันพ่อ “5 ธันวามหาราช”   
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ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

40 5 ธันวาคม 2555 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํากิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม   
41 24 ธันวาคม 2555 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (วัดป่าศรัทธารวม)   
42 12-13 มกราคม 2556 โครงการ “ธรรมะสัญจร สอนใจใฝ่เรียน”   
43 25-27 มกราคม 2556 กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 

11 
  

44 1 กุมภาพันธ์-31
มีนาคม 2556 

โครงการประกวดห้องพัก หอพักสุรนิเวศ 9 “ห้องพักติดดาว ครั้งที่ 5”   

45 4 กุมภาพันธ์ และ 4 
มีนาคม 2556 

กิจกรรมดนตรใีนสวน   

46 6 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการงานสานสัมพันธ์ปันใจ สุรนิเวศ 15 ครั้งที่ 1 ประจาํปี พ.ศ. 2556   
47 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการค่ายวิชาการหอ 7 สญัจร ครั้งที่ 4   
48 11-15 กุมภาพันธ์ 

2556 
นิทรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา “วัยรุ่นฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน”   

49 13 กุมภาพันธ์ 2556
7 และ 21 มีนาคม 
2556 

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556    

50 16 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการ “แบ่งปันความรัก รู้จักการให”้   
51 25 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา   
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ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

52 9 มีนาคม 2556 โครงการทําบุญหอพักสุรนิเวศ 6   
53 9-10 มีนาคม 2556 โครงการวันสัมพันธ์ชาวหอ ประจําปี 2556   
54 10 มีนาคม 2556 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วัดป่าศรัทธารวม   
55 14 มีนาคม 2556 โครงการปฐมนิเทศกรรมการหอพักชุดใหม่   
56 15 มีนาคม 2556 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง หอพักสุรนิเวศ 7   
57 15 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศการคืนเงินกองทุน กยศ.ของนักศึกษาที่กําลังสาํเร็จการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2555 
  

58 17 มีนาคม 2556 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเลนส์   
59 21 มีนาคม 2556 โครงการพี่พบน้องหอพักสุรนิเวศ 9 ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 เรื่อง 

“เทคนิคการเลอืกสาขาวิชา” 
  

60 22 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ยืมเงินจากกองทุนเงินยืม มทส. ที่กาํลังสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 

  

61 22-26 เมษายน 2556 จัดค่ายเยาวชนสีขาว ครั้งที่ 14 (Youth camp XIV) ร่วมกับนักศึกษาชมรม
To be number one  

  

62 ตลอดปีการศึกษา 
2555 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ รณรงคก์ารแต่งกายชุดนักศึกษา   

63 ตลอดปีการศึกษา 
2555 

อบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย จาํนวน 10 ครั้ง   
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ลําดับ วัน/ เดือน/ ป ี      
ที่จัดโครงการกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย 
ระบุด้าน  ()

ด้านการส่งเสริม 
ประชาธปิไตย 

(DEMOCRACY)

ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปน็ไทย 
(DECENCY) *

ด้านการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัย จากยา

เสพติดทุกชนดิ 
(DRUG - FREE) 

64 ตลอดปีการศึกษา 
2555 

สอนดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านและนาฏศิลป์ให้นักศึกษา จํานวน 
201 ครั้ง 

  

65 ตลอดปีการศึกษา 
2555 

จัดนักศึกษาแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในมหาวิทยาลัย จาํนวน 25 ครั้ง   

66 ตลอดปีการศึกษา 
2555 

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษา 3 ดี    

รวม 3 55 10 
 

หมายเหตุ 1. * รวมถึง โครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 2. จํานวนนิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย  
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา                                ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ทธ. 11.2-1
ตารางที่ 11.2-1 :ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

ต่ออาจารยป์ระจ า ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

จัดโดย

ส านักวิชา*

จัดโดย

เทคโนธานี**
รวม

1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 2 8 77.5 10.32

2 ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม 12 4 16 45.0 35.56

3 ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 2 23 25 41.0 60.98

4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 32 12 44 143.5 30.66

5 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 14 16 31.0 51.61

6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 - 8 23.0 34.78

ภาพรวมมหาวทิยาลัย 361.0 32.41

หมายเหตุ  : *   ขอ้มูลที่ส านักวิชาให้บริการวิชาการในด้านดังกล่าว โดยไม่ผ่านเทคโนธานี

**  ขอ้มูลที่ส านักวิชาจดับริการวิชาการด้านงานปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลยผ่ีานทางเทคโนธานี

*** หมายถงึ จ านวนอาจารยป์ระจ า ซ่ึงนับรวมอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ โดยจะไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารยท์่านนัน้

          จะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลยหีลายกจิกรรม

ตัวบ่งชีท้ี ่11.2  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่ออาจารยป์ระจ า

 เกณฑ์การประเมิน

 มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 35 =       5

 ร้อยละ 30 - 34 =       4

 ร้อยละ 25 - 29 =       3

 ร้อยละ 20 - 24 =       2

 ร้อยละ 1 - 19 =       1

แหล่งที่มา : งานปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีเทคโนธานี   ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

สาขาวชิา/ส านักวชิาล าดับที่

คะแนน 4

ร้อยละ
จ านวนอาจารย์

ประจ า***

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

จ านวนอาจารยท์ีม่สีว่นร่วมใน

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี

117
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ทธ. 11.2-2

ล าดับที่ สาขาวชิา/ส านักวชิา

1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (8) 1) ศาสตราจารย ์ดร.สันติ  แม้นศิริ

2) รองศาสตราจารย ์สพญ. ดร.ศจรีา  คุปพทิยานันท์

3) รองศาสตราจารย ์ภก. ดร.นวลน้อย จฑูะพงษ์

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิริโชค  จงึถาวรรณ

7) อาจารย ์ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

8) อาจารย ์ดร.พรเทพ  ราชนาวี

2 ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม (16) 1) รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  วรรณรักษ์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์

3) ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์นิดาพร  แสงกาญจนวนิช

4) อาจารย ์ดร.มัลลิกา สังขส์นิท  

5) อาจารย ์ดร.สรียา วิจติรเสถยีร

6) อาจารย ์ดร.รัชฎาพร วิสุทธากร

7) อาจารย ์ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน

8) อาจารย ์ดร.สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี

9) อาจารย ์ดร.จติพนัส  สุวรรณเทพ

10) อาจารย ์ดร.ธรา  อั่งสกลุ

11) อาจารย ์ดร.จติิมนต์  อั่งสกลุ

12) อาจารย ์ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

13) อาจารย ์ดร.บุษกร  ยอดค าลือ

14) อาจารยก์มร บุตรแสง

15) อาจารยม์ันตา  หนุนภักดี

16) อาจารยน์รินทร  ฉมิสุนทร

3 ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร (25) 1) ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ ดร.นันทกร  บุญเกดิ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นสพ.ดร.ภคนิจ  คุปพทิยานันท์

3) รองศาสตราจารย ์ดร.หนึ่ง เตียอ ารุง

4) รองศาสตราจารย ์ดร.จริวัฒน์ ยงสวัสดิกลุ

5) รองศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค์ พาลพา่ย

6) รองศาสตราจารย ์ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

ตารางที ่11.2-2    รายชื่ออาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

                        ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

รายชื่ออาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วม

ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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ทธ. 11.2-2

ล าดับที่ สาขาวชิา/ส านักวชิา รายชื่ออาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วม

ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
7) รองศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุดชล  วุน้ประเสริฐ

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โชคชัย วนภู 

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวัฒ ไทยอดุม

12) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อารักษ์ ธีรอ าพน

13) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนันทา ทองทา

14) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

15) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรินทร บุญอนันธนาสาร

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถยีร

17) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์แพงค า

18) อาจารย ์ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

19) อาจารย ์ดร.ธนาวิทย ์กลุรัตนรักษ์

20) อาจารย ์ดร.รุจ มรกต

21) อาจารย ์ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

22) อาจารย ์ดร.วิทธวัช โมฬี

23) อาจารย ์ดร.สุทิศา เขม็ผกา

24) อาจารย ์ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์

25) อาจารย ์ดร.อมรรัตน์ โมฬี

4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (44) 1) ศาสตราจารย ์ดร.สุขสันต์ิ  หอพบิูลสุข

2) รองศาสตราจารย ์ดร.กติติ อตัถกจิมงคล

3) รองศาสตราจารย ์ดร.ธนัดชัย กลุวรวานิชพงษ์

4) รองศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

5) รองศาสตราจารย ์ดร.ทวิช จติสมบูรณ์  

6) รองศาสตราจารย ์ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กษมา จารุก าจร

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คะชา ชาญศิลป์

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญชัย วิจติรเสถยีร

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยพุาพร รักสกลุพวิัฒน์

12) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์

13) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปราณี ชุมส าโรง
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ทธ. 11.2-2

ล าดับที่ สาขาวชิา/ส านักวชิา รายชื่ออาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วม

ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
14) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มงคล  จริวัชรเดช

15) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรชัย  โชติษฐยางกรู

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรียาพร  โกษา

17) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

18) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปภากร พทิยชวาล

19) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรเมศวร์ ห่อแกว้

20) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พชิโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์

21) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ชัย  จติตะมัย

22) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรพจน์  ตันเส็ง

23) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วีรชัย อาจหาญ  

24) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วีระศักด์ิ เลิศสิริโยธิน

25) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุขเกษม กงัวานตระกลู

26) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุดจติ ครุจติ

27) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อษุณีย ์กติก าธร

28) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อทุัย มีค า   

29) ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มพนัธุ ์ชาญศิลป์

30) อาจารย ์ดร.ฉตัรเพชร ยศพล

31) อาจารย ์ดร.ชาญวิทย ์แกว้กสิ

32) อาจารย ์ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด

33) อาจารย ์ดร.พชัรินทร์ ราโช

34) อาจารย ์ดร.ปิยมน พวัพงศกร

35) อาจารย ์ดร.รัตน บริสุทธิกลุ

36) อาจารย ์ดร.วรรณวนัช บุง่สุด

37) อาจารย ์ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ

38) อาจารย ์ดร.สมศักด์ิ ศิวด ารงพงศ์

39) อาจารย ์ดร.ศิรดล ศิริธร 

40) อาจารย ์ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

41) อาจารย ์ดร.อาทิตย ์คูณศรีสุข

42) อาจารยธ์นเสฏฐ์ ทศดีกรพฒัน์

43) อาจารยพ์รีวัส บุญภึก

44) อาจารยว์ิชัย ศรีสุรักษ์
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ทธ. 11.2-2

ล าดับที่ สาขาวชิา/ส านักวชิา รายชื่ออาจารยป์ระจ าทีม่ีส่วนร่วม

ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (16) 1) ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกว้พทิูลย์

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิราภรณ์  โพธิวิทยานนท์

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ.สรญา  แกว้พทิูลย์

6) อาจารย ์ทนพ.ดร.สนอง  สุขแสวง

7) อาจารย ์ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา

8) อาจารย ์ดร.ประพฒัน์  เป็นตามวา

9) อาจารย ์พญ.นพร อึ้งอาภรณ์

10) อาจารย ์พญ.พชัราภรณ์  วงศ์แกว้โพธิท์อง

11) อาจารย ์พญ.พรทิพย ์นิ่มขนุทด

12) อาจารย ์นพ.ศุภกฤต  อยุวัฒนกลุ

13) อาจารย ์พญ.สีขาว เชื้อปรุง

14) อาจารย ์พญ.อชัฌา  พงศ์พทิักษ์ด ารง

15) อาจารยพ์รัิชฎา  มุสิกพงศ์

16) อาจารยน์ลิน  สิทธิธูรณ์

6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (14) 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์ทิรา  เจยีรณัย

2) อาจารย ์ดร.จนัทกานต์  กาญจนเวทางค์

3) อาจารย ์ดร.ปัทมา  วาจามั่น

4) อาจารย ์ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ

5) อาจารยน์รีลักษณ์  สุวรรณโนบล

6) อาจารยบ์ัณฑิตา  นฤมาณเดชะ

7) อาจารยลั์กขณา  สุวะจนัทร์

8) อาจารยจ์นิตนา  ตาปิน

ภาพรวมมหาวทิยาลัย

แหล่งทีม่า : งานปรับแปลง ถา่ยทอด และพฒันาเทคโนโลย ีเทคโนธานี              ขอ้มูล ณ วันที ่30 เมษายน 2556

117 คน
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ทธ. 11.3-1

ตารางที่ 11.3-1  : ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

                ตอ่อาจารยป์ระจ า ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
หน่วยนับ : รายการ

การถ่ายทอด

เทคโนโลย/ีให้

ค าปรึกษาเบือ้งตน้

การให้ค าปรึกษา

เฉพาะดา้น

การพัฒนา/ 

ปรับแปลง/ 

วจัิยตอ่ยอด
รวม

1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 2 11 19 74.5 25.50
2 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม    29** 8 - 37 41.0 90.24
3 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร      24*** 160 13 197 40.0 492.50
4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 55 61 3 119 131.5 90.49
5 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 3 13 9 25 26.5 94.34
6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 2 2 12 23.0 52.17

รวม 6 ส านักวิชา 125 246 38 409 336.5 121.55
7 หน่วยงานอื่น ๆ

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

174 37 14 225 - -
 - ฟาร์ม มทส. - - - - - -

- - - - - -

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 299 283 52 634

หมายเหตุ  : 1)  *หมายถึง จ านวนอาจารย์ประจ า ซ่ึงไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

2)  **หมายถึงล าดับที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 29 กิจกรรม ส านักวิชาจัดเอง 22 กิจกรรม จัดรวมเทคโนธานี 7 กิจกรรม

3) ***หมายถึงล าดับที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 24 กิจกรรม ส านักวิชาจัดเอง 18 กิจกรรม จัดรวมเทคโนธานี 6 กิจกรรม

4) ล าดับที่ 1-6 เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเทคโนธานีและส านักวิชาต่าง ๆ จ านวน 369 กิจกรรม

5)  การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้นับเฉพาะโครงการ หรือ  
     ในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้เฉพาะกรณีที่กิจกรรมเหล่าน้ัน ได้ก าหนด

     วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมายผู้เข้ารับบริการและการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไว้ชัดเจน

6)  กรณี 1 โครงการจัดหลายคร้ัง ให้นับทุกคร้ังหากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน

7)  กรณีการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 1 โครงการ มีหลายกลุ่มสาขาหรือหลายหน่วยงานช่วยกัน ให้นับแยกได้

8)  กรณีการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย

     ส่งคณาจารย์ไปช่วย ให้รายงานเป็นโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3  ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถา่ยทอด และพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมต่ออาจารยป์ระจ า
 เกณฑ์การประเมนิ (เทคโนธานี)
 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 =       5
 ร้อยละ 40 - 49 =       4
 ร้อยละ 30 - 39 =       3
 ร้อยละ 20 - 29 =       2
 ร้อยละ 10 - 19 =       1

แหลง่ที่มา : งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี เทคโนธานี           ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมนิ คะแนน 5

 - ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - ศูนย์คอมพิวเตอร์
 - ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 - ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

 - ส่วนอาคารสถานที่

 - เทคโนธานี

ล าดบัที่

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

หน่วยงาน
จ านวน

อาจารย์

ประจ า *

ร้อยละ

571



ทธ. 11.4-1

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ

ก. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ านวน  32  กิจกรรม/ โครงการ

1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการระบบน้้าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม๎
อินทรีย๑

27 สิงหาคม 2555 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สมาชิกกลํุมผ๎ูปลูกผักของสหกรณ๑
การเกษตรล้าพระเพลิง จ้ากัด

40 4.35

2 ประชุมรวมพลคน อสวท คร้ังที่ 6 ประจ้าปี 2555 1 - 4 กันยายน 2555 โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ๑ สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี (อสวท) เครือขํายคลินิก 

มทส

5 -

3 จัดอบรมหลักสูตร "การเล้ียงและการจัดการโรงเรือนไกํเนื้อโคราช" 13 - 14 กันยายน 2555 ส้านักงานสหกรณ๑การเกษตร
กันทรวิชัย จ้ากัด อ.กันทรวิชัย 

จ.มหาสารคาม

สมาชิกกลํุมผ๎ูเล้ียงไกํของสหกรณ๑
การเกษตรกันทรวิชัย  จ้ากัด

25 4.25

4 จัดกิจกรรมถํายทอดความร๎ูด๎าน วทน. ให๎กับ "ยุวเกษตรกร" รํวมกับศูนย๑เรียนร๎ู
สิรินธร

17 กันยายน 2555 โรงเรียนบ๎านพะงาดวิทยา อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

นักเรียนโรงเรียนพะงาดวิทยา 295 4.60

5 จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเบื้องต๎นส้าหรับการเตรียมความพร๎อมสํู AEC" 18 - 25 กันยายน 2555 ส้านักงานสหกรณ๑การเกษตรล้า
พระเพลิง จ้ากัด อ.ปักธงชัย จ.

นครราชสีมา

เจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ๑การเกษตรล้า
พระเพลิง และคณะกรรมการสหกรณ๑

20 4.56

6 จัดอบรมหลักสูตร "การย๎อมไหมด๎วยสีธรรมชาติ" 24 กันยายน 2555 ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผํ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

สมาชิกกลํุมผ๎าไหมของสหกรณ๑
การเกษตรล้าพระเพลิง

22 4.20

7 จัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ “การรับฟังความ
คิดเห็นแผนงานโครงการด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
จังหวัด

27 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

บุคคลทั่วไป 150 4.36

8 การจัดสัมมนาหัวข๎อเร่ือง "บํอแก๏สชีวภาพเพื่อชุมชน" 11 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป 50 4.80

9 การจัดเสวนาและประชุมกลํุมเกษตรกรผ๎ูสนใจเข๎าเป็นเครือขํายไกํเนื้อโคราช 
แหํงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกเครือขํายและบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป

107 4.45

10 การถํายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การจัดการดินและปุ๋ย 11 มีนาคม 2556 ต.หนองตะไก๎ อ.หนองบุญมาก เกษตรกร ต.หนองตะไก๎ อ.หนองบุญ
มาก

45 4.56

11 การถํายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจฯ 11-12 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลํุมเกษตรกรของสหกรการเกษตร
ล้าพระเพลิง

30 4.60

ตารางที่ 11.4-1 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

12 อบรม Brand Management ส้าหรับธุรกิจ SMEs 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ูประกอบการ หนํวยบํมเพาะ มทส. 8 5.00

13  บรรยายรายวิชา 205378 และ 215380 การจัดการทรัพย๑สินทางปัญญา ภาค
การศึกษา 2/2555

มิถุนายน - กรกฎาคม 2555 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส้านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

47 4.80

14 กิจกรรม WorkShop เทคนิคการสร๎างแบรนด๑ 14-15 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

32 4.56

15 การถํายทอดเทคโนโลยีชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ  CLC ขนาดเล็ก 18 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

16 IDEA MAKERS Present “ไพจิตร แสงไชย" สุดยอดนักวิจัยสํูนักธุรกิจพันล๎าน 17 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลภายนอกและนักศึกษาส้านัก
วิศวกรรมศาสตร๑

22 4.67

19 ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตดักแด๎ไหมอีร่ีอัดกระป๋อง 27 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณพัธพงษ๑ พงษ๑เพชร 
ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี

1 5.00

20 การเสวนาเร่ือง ลิขสิทธิ์ควรร๎ูในงานส่ิงพิมพ๑และงานผลิตส่ือการศึกษา 28 กันยายน 2555 ศูนย๑นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา

บุคลากรศูนย๑นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

22 4.00

22 บรรยายรายวิชา 533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน. 2555 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ส้านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร๑

5 4.46

23 การบรรยาย เร่ือง การสืบค๎นเอกสารและข๎อมูลสิทธิบัตรไทยและนานาชาติ 6 พฤศจิกายน 2555 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
อาคารสุรพัฒน๑ 1  เทคโนธานี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ส้านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร๑

7 4.50

25 ถํายทอดความร๎ูเร่ืองเทคนิคการน้าเสนอธุรกิจ(Pitching) 21 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC) มทส.

13 4.60

17 จัดอบรมสร๎างอาชีพหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ไกํเนื้อโคราช” 17-19 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ูประกอบการและผ๎ูสนใจทั่วไป 4.40

18 อบรมหลักสูตร "การปลูกพืชด๎วยระบบไฮโดรโปรนิค" 7-9 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษา ผ๎ูประกอบการ และผ๎ูสนใจ
ทั่วไป

44 4.37

กิจกรรม IDEA MAKER Workshop รํุนที่ 1 20-21 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษา ทายาทธุรกิจ ผ๎ูที่สนใจเข๎า
รํวมโครงการบํมเพาะธุรกิจ

30

44

4.42

24 กิจกรรม IDEA MAKERS Boot Camp รํุนที่ 1 16 - 18 พฤศจิกายน 2555 บ๎านไรํโอโซน อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา

ผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการ  IDEA 
MAKERS

19

21

4.36
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

27 อบรมการน้าเสนอธุรกิจ(Pitching) ทีม IDEA MAKERS 11 มกราคม 2556 อาคารสุรพัฒน๑ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ผ๎ูประกอบการ Action Pro 4 4.65

28 กิจกรรม IDEA MAKERS Show Case คร้ังที่ 2 หัวข๎อ “จุดประกายความคิด 
สร๎างธุรกิจยุคใหมํ”

5 กุมภาพันธ๑ 2556 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และผ๎ูสนใจทั่วไป

85 4.19

32 บรรยายรายวิชา 205202 ผ๎ูประกอบการและการสร๎างธุรกิจใหมํภาคการศึกษา
 3/2555

19 มีนาคม 2556 ห๎อง B1113 อาคารเรีนรวม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส้านักวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

56 4.45

ข. การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น)   จ านวน 161  กิจกรรม/ 
โครงการ1 ให๎บริการค้าปรึกษาและบริการข๎อมูลด๎านเทคโนโลยี (งานคลินิกฯ) 1 พ.ค. 55 - 30 เม.ย. 56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป 431 4.30

ให๎บริการค้าปรึกษาและข๎อมูลเกี่ยวกับการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 1 พ.ค. 55 - 30 เม.ย. 56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป

(โมเดล มทส.)

ให๎บริการค้าปรึกษาและข๎อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชไมํใช๎ดิน 1 พ.ค. 55 - 30 เม.ย. 56 จังหวัดนครราชสีมา บุคคลทั่วไป

(แตงเทศ / ผักสลัด)

4 ให๎ค้าปรึกษาและการเผยแพรํข๎อมูลด๎านเทคโนโลยีในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไทยประจ้าปี 2555

25-28 ตุลาคม 2555 ศูนย๑การประชุมและนิทรรศการ 
ไบเทค บางนา

บุคคลทั่วไป 20 5.00

5 ให๎ค้าปรึกษาในงานสัมมนาโครงการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูเร่ือง “การจัดการที่ใน
การปลูกและการตลาดแตงโมและข๎าวโพดหวาน"

21 พฤศจิกายน 2555 โรงแรม Majestic อ.เมือง จ.
สกลนคร

เกษตรกร จ.สกลนคร 200 4.50

6 ให๎ค้าปรึกษาเร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ใช๎เองและการจัดการระบบน้้าในแปลง
ปลูกมันส้าปะหลัง

24 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกษตรกร จาก อบต.หนองตะไก๎ 23 4.50

7 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส.

14 พฤษภาคม 2555 อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา เกษตรกร 1 5.00

70 4.75

5-8 กุมภาพันธ๑ 2556 อาคารสุรพัฒน๑ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ผ๎ูประกอบการ หนํวยบํมเพาะ
วิสาหกิจ มทส.(SUTBI)

20

26 กิจกรรมเจ๎าสัวน๎อยรํุนที่ 7 มกราคม - มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC) มทส.

4.50

30 กิจกรรม IDEA MAKERS Workshop รํุนที่ 2 ธุรกิจเกษตรและอาหาร 9-10 มีนาคม 2556 อาคารสุรพัฒน๑ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการ  IDEA 
MAKERS

19 4.63

29 อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) อยํางไรให๎กู๎เงินได๎”

4.18

2 330 4.45

31 กิจกรรม IDEA MAKERS Boot Camp รํุนที่ 2  ธุรกิจเกษตรและอาหาร 15-17 มีนาคม 2556  อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา ผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการ  IDEA 
MAKERS

14

3 230 4.50
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

8 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส.

15 มิถุนายน 2555 อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เกษตรกร 1 5.00

9 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส./ประชาสัมพันธ๑การให๎บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแกํชุมชน

4 กรกฎาคม 2555 อบต.พุดซา อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

นายก อบต./ตัวแทนจาก อบต. ของ 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 5.00

10 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส./ประชาสัมพันธ๑การให๎บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแกํชุมชน

21 สิงหาคม 2555 อ.เมือง จ.นครราชสีมา เกษตรกร 1 5.00

11 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส./ลงพื้นที่ส้ารวจและรับฟังข๎อมูลเพื่อจัดท้าโครงการ 
1 ไรํ 1 แสน ณ ศูนย๑การเรียนร๎ูกองบัญชาการการรบที่ 2 (บชร 2.)

29 สิงหาคม 2555 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทหารสังกัด กองบัญชาการการรบที่ 
2 (บชร 2.)

1 5.00

12 ลงพื้นที่ให๎บริการวิชาการ "ส้ารวจความต๎องการของชุมชน" โครงการ 32 
อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส./ลงพื้นที่ส้ารวจและรับฟังข๎อมูลเพื่อจัดท้าโครงการ 
1 ไรํ 1 แสน ณ ศูนย๑การเรียนร๎ูกองบัญชาการการรบที่ 2 (บชร 2.)

30 สิงหาคม 2555 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทหารสังกัด กองบัญชาการการรบที่ 
2 (บชร 2.)

1 5.00

13 ลงพื้นที่ส้ารจวจความต๎องการและเข๎ารํวมประชุมรับฟังความเห็นส้าหรับให๎
ค้าปรึกษาและถํายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร
ฝึกอบรม "การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า" และประชาสัมพันธ๑การให๎บริการวิชาการแกํ
ชุมชนของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม "การประชุมก้านัน-ผ๎ูใหญํบ๎าน" อ้าเภอพิ
มาย

31 สิงหาคม 2555 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ก้านัน-ผ๎ูใหญํบ๎าน อ้าเภอพิมาย 1 5.00

14 ลงพื้นที่ส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน “การเล้ียงไกํเนื้อโคราช” เพื่อ
น้าความร๎ูที่ได๎ไปสร๎างอาชีพและเสริมสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัว อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

3 กันยายน 2555 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เกษตรกร 1 5.00

15 ลงพื้นที่ส้ารวจรับข๎อมูลชุมชนเพื่อเข๎ารํวมโครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ๎าน
ด๎านการเกษตร ประจ้าปี 2556 ของส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ ณ อบต.บ๎านตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

25 ม.ค.56, 6 ก.พ.56, 26 
ก.พ.56

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เกษตรกร 3 5.00

16 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดและการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 10 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก-ธุรกิจไส๎
กรอกอีสาน

3 4.80
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

17 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 11 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ๑ นักวิจัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส้านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร๑ มทส.

1 5.00

21 ให๎ค้าปรึกษาการรํางค้าขอรับสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ๑ 14 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

22 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองเคร่ืองหมายการค๎า 14 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

23 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองแนวทางการด้าเนินธุรกิจและพัฒนา-ผลิตภัณฑ๑ข๎าวแตนเพื่อ
สุขภาพ

14 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณลฎาภา ยศสูงเนิน ผ๎ูประกอบการ
ข๎าวแตนเพื่อสุขภาพ ตรา “Phutana"

1 5.00

26  ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 18 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 1 5.00

29 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการยื่นค้าขอรับสิทธิบัตรและการสืบค๎น 24 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา 1 5.00

1 5.00

18 ให๎ค้าปรึกษาในด๎านการตลาดและการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 14 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ขนสํง ส้านักวิศวกรรมศาสตร๑ มทส.

2

14 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1

5.00

19 ให๎ค้าปรึกษาและแนะน้าบริการด๎านการบํมเพาะธุรกิจให๎ผ๎ูประกอบการ 14 พฤษภาคม 2555 บ๎านไรํธีระวงศ๑ จ.นครราชสีมา คุณนิตยา ธีระวงศ๑  ผ๎ูประกอบการ
ลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเมลํอน บ๎านไรํธี

ระวงศ๑ 5.00

24 ให๎ค้าปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญาเร่ืองการแก๎ไขค้าขอรับสิทธิบัตร  และ
เร่ืองเร่ืองการจดสิทธิบัตร

15 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.สุธรรม ศรีหลํมสัก และคุณ
ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล มทส.

2 5.00

20 ให๎ค้าปรึกษาการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร

2 5.00

25 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดสิทธิบัตร 15 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1

22 พฤษภาคม 2555 ฟาร๑มดักแด๎ จ.กาฬสินธุ๑  ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี 2

5.00

27 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาผ๎ูประกอบการ-ผลิตภัณฑ๑น้้ามันร้าข๎าวชนิดเม็ดและ
ผลิตภัณฑ๑จากร้าข๎าว

21 พฤษภาคม 2555 โรงงานผลิตน้้ามันร้าข๎าวตรา 
“ออริซาเนกซ๑” จ.ลพบุรี

บริษัท นูทริชั่น แอนด๑ คอสเมติก 
จ้ากัด

5.00

30 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาผ๎ูประกอบการ-ลูกชิ้นหมู 24 พฤษภาคม 2555 จ.บุรีรัมย๑ ผ๎ูประกอบการ ลูกชิ้นหมูคุณแจ็ส 2 5.00

28 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาผ๎ูประกอบการ-ผลิตภัณฑ๑ดักแด๎กระป๋อง
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

34 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการสืบค๎นสิทธิบัตร 28 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

1 5.00

35 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการยื่นค้าขอรับสิทธิบัตร 28 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

รศ.ดร.ทัศนีย๑ เสาวนะ 1 5.00

37 ให๎ค้าปรึกษาการเตรียมอกสารประกอบการประกาศโฆษณาค้าขอรับสิทธิบัตร 29 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

39 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบริหารจัดการองค๑กร--ผลิตภัณฑ๑ข๎าวแตนเพื่อสุขภาพ 30 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ ประกอบการข๎าว
แตนพุฒานา

1 5.00

40 ให๎ค้าปรึกษาผ๎ูประกอบการการจดทะเบียนนิติบุคคล 30 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

41 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 7 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นักศึกษา มทส. ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมบํม
เพาะธุรกิจ

4 5.00

42 ให๎ค้าปรึกษาการออกแบบบรรจุภันฑ๑-ผลิตภัณฑ๑ดักแด๎กระป๋อง 7 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

 ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี 2 5.00

43 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจัดท้าแผนธุรกิจ-ผลิตภัณฑ๑นมแปรรูป 12 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นายอนุสรณ๑  ชิดนอก ผ๎ูประกอบการ
 First Milk

1 5.00

1 5.00

31 ลงพื้นให๎ค้าปรึกษาด๎านการด้าเนินธุรกิจ-ผลิตภัณฑ๑คุ๏กกี้ผสมใยอาหาร 25 พฤษภาคม 2555 หจก.พินแคน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

หจก.พินแคน 1

25 พฤษภาคม 2555 บจก.เบญจมินทร๑ เฮลธ๑ ดร้ิงค๑ 
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา

บจก.เบญจมินทร๑ เฮลธ๑ ดร้ิงค๑ 1

5.00

32 ลงพื้นให๎ค้าปรึกษาด๎านการด้าเนินธุรกิจ-ผลิตภัณฑ๑วุ๎นเส๎นกรอบ 25 พฤษภาคม 2555 บจก.ธนาภัทร๑ฟู้ดส๑ อ.ปากชํอง 
จ.นครราชสีมา

บจก.ธนาภัทร๑ฟู้ดส๑

5.00

36 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองทรัพย๑สินทางปัญญากับการเร่ิมธุรกิจ 29 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

33 ลงพื้นให๎ค้าปรึกษาด๎านการด้าเนินธุรกิจ-ผลิตภัณฑ๑เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

38 ลงพื้นให๎ค้าปรึกษาด๎านการด้าเนินธุรกิจ-ผลิตภัณฑ๑น้้าส๎มเกร็ดหิมะดีสโนว๑ 29 พฤษภาคม 2555 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผ๎ูประกอบการ น้้าส๎มเกร็ดหิมะดีสโนว๑ 3 5.00
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(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

44 ให๎ค้าปรึกษาการออกแบบบรรจุภันฑ๑-ผลิตภัณฑ๑น้้าหอมหญ๎าแฝก 12 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณไพรวัลย๑ มาลัยลอย 
ผ๎ูประกอบการน้้าหอมหญ๎าแฝก-คีต

ภัทร

1 5.00

45 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ๑-น้้ามันร้าข๎าวชนิดเม็ดและ
ผลิตภัณฑ๑จากร้าข๎าว

12 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท นูทริชั่น แอนด๑ คอสเมติก 
จ้ากัด

2 5.00

46 ให๎ค้าปรึกษาการเขียนค้าขอรับสิทธิบัตร 13  มิถุนายน  2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

49 ให๎ค้าปรึกษาเบื้องต๎นด๎านการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ๑ 18 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

 คุณณัฐพล ทองหลํอ ผ๎ูประกอบการ
ซอฟต๑แวร๑

1 5.00

50 ให๎ค้าปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารเคร่ืองหมายทางการค๎าตามที่นายทะเบียนส่ัง 19  มิถุนายน  2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคลากร มทส. 1 5.00

51 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการขออนุญาตใช๎สิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญา 20 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

52 ให๎ค้าปรึกษาการจดเคร่ืองหมายทางการค๎า 21 มิถุนายน  2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

54 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดลิขสิทธิ์ 22 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

อ.ดร.จันทกานต๑ กาญจนเวทางค๑ 1 5.00

55 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยืนจดทรัพย๑สินทางปัญญา 27 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคลากรภายใน มทส. 1 5.00

57 ให๎ค้าปรึกษาการจดเคร่ืองหมายทางการค๎า 3 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

2 5.00

14 มิถุนายน 2555 อาคารวิชาการ1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.อารักษ๑ ธีรอ้าพน 1

47 ให๎ค้าปรึกษาเกณฑ๑การเข๎ารํวมบํมเพาะ 13 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

 ผ๎ูประกอบการลิตภัณฑ๑แปรรูปจาก
เมลํอน บ๎านไรํธีระวงศ๑

5.00

53 ให๎ปรึกษาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑และเลือกแบบบรรจุภัณฑ๑ 21 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

2 5.00 ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี

48 ให๎ค้าปรึกษาการขอความค๎ุมครองด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา

56 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการขอใช๎สิทธิ์การใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา งานวิจัยพาสต๎าข๎าว
เจ๎า

1 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

3 5.00ผ๎ูสนใจเทคโนโลย-ีพาสต๎าข๎าวเจ๎า
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

58 ให๎ค้าปรึกษาการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร 3 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

61 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการให๎บริการเร่ืองทรัพย๑สินทางปัญญา 6 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

62 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยื่นจดลิขสิทธิ์ 9 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

64 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการหารด้าเนินธุรกิจและการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 9 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

4 5.00

59 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการท้าวิจัยผลิตภัณฑ๑ 3 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณไพรวัลย๑ มาลัยลอย 
ผ๎ูประกอบการน้้าหอมหญ๎าแฝก-คีต

ภัทร

2

9 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

5

5.00

60 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ 3 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

5.00

65 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ 11 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

14 5.00

63 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ

3 5.00

66 ให๎ค้าปรึกษาการขอความค๎ุมครองสโลแกนสินค๎า 12 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1

13 กรกฎาคม 2555 สถานผลิตหมี่ป้าเปล้ือง อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา

ผ๎ูประกอบการ-โรงหมี่ป้าเปล้ือง 1

5.00

67 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ 12 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

5.00

69 ให๎ค้าปรึกษาการยื่นค๎ุมครองเคร่ืองหมายการค๎า 19 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

68 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาด๎านกระบวนการผลิตและการตลาด
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70 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยื่นค้าขอรับสิทธิบัตร 19 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคลากรภายนอก 1 5.00

72 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 19 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ สวนองํุนบ๎านไรํพันเก๎า 2 5.00

73 ให๎ค้าปรึกษาเทคโนโลยีผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ  CLC 23 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเทคโนโลยี CLC 2 5.00

79 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร 6 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

81 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดเบื้องต๎น 9 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ น้้าด่ืม 2 5.00

82 ให๎ค้าปรึกษาการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ 14 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

อ.ดร.จันทกานต๑ กาญจนเวทางค๑ 1 5.00

1 5.00

71 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดและการยื่นจดแจ๎งทรัพย๑สินทางปัญญา 19 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก-น้้าด่ืม 1

25 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บ.ภูเชียงทา เฮิร๑บแลนด๑ จ้ากัด 1

5.00

74 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการเลือกแบบบรรจุภัณฑ๑ 25 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท นูทริชั่น แอนด๑ คอสเมติก 
จ้ากัด

5.00

76 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 26 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ุสนใจเข๎ารํวมโครงการ IDEA Makers 1 5.00

75 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการเลือกแบบบรรจุภัณฑ๑

1 5.00

77 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 26 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ุสนใจเข๎ารํวมโครงการ IDEA Makers 2

7 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

อ.ดร.จันทกานต๑ กาญจนเวทางค๑ 1

5.00

78 ให๎ค้าปรึกษาการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร 31 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส.

5.00

83  ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจและปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 14 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท ซัคเซสเอ็นเนอจี้ จ้ากัด 3 5.00

80 ให๎ค้าปรึกษาการจดแจ๎งลิขสิทธิ์
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84 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดเบื้องต๎นและการจัดท้าแผนธุรกิจ 14 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ น้้าด่ืม 2 5.00

85 ให๎ค้าปรึกษาการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค๎าแบบเคร่ืองหมาบยชุด 17 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

86 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 17 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 3 5.00

87  ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 17 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการข๎าวสังข๑หยด 4 5.00

90 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 23 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นักศึกษา มทส. ผ๎ูสนใจเข๎ารํวม
โครงการ Idea Makers

1 5.00

91 ให๎ค้าปรึกษาการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 24 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

92  ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 27 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 1 5.00

94 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการจัดท้าแผนธุรกิจ 30 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ น้้าด่ืม 1 5.00

95 ให๎ค้าปรึกษาการค๎ุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 31 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1 5.00

2 5.00

88 ให๎ค้าปรึกษาการน้าทรัพย๑สินทางปัญญาออกสํูเชิงพานิชย๑ 20 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

อ.ดร.จันทกานต๑ กาญจนเวทางค๑ 1

29 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1

5.00

89 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดสิทธิบัตรและความลับทางการค๎า 22 สิงหาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐและ
บัณฑิตศึกษา มทส.

5.00

96 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค๎า 3 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

93 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการสืบค๎นข๎อมูลสิทธิบัตร

97 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจัดเตรียมค้าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.ประโยชน๑ ค้าสวัสด์ิ 1 5.00
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98 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองจดบสิทธิบัตร 17 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

99 ให๎ค้าปรึกษาการจัดท้างบการเงินเพื่อยื่นเสียภาษี 17 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท คิว เอ ที สมาร๑ทเทค จ้ากัด 2 5.00

100 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิส้าหรับสิทธิบัตร 19 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

101 ให๎ปรึกษาเร่ืองคุณสมบัติของใบมะรุม 20 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ เคร่ืองด่ืมน้้ามะรุม 2 5.00

102 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 20 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส

คุณไพรวัลย๑ มาลัยลอย 
ผ๎ูประกอบการน้้าหอมหญ๎าแฝก-คีต

ภัทร

1 5.00

103 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองขั้นตอนและระยะเวลาการจดเคร่ืองหมายการค๎า 23 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

105 ให๎ค้าปรึกษาการจัดเตรียม NDA 24 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

106  ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 24 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 3 5.00

107 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 24 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 1 5.00

109 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยื่นค้าขอรับสิทธิบัตร 3 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1 5.00

111 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบริหารทางการเงิน 8 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณลฎาภา ยศสูงเนิน ผ๎ูประกอบการ
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ตรา “ภูธนา”

1 5.00

1 5.00

25 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 3

104 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดสิทธิบัตร 24 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.อุทัย มีค้า

5.00

110 ให๎ค้าปรึกษาด๎านข๎อมูลเทคโนโลยีงานวิจัยในการน้าไปตํอยอดสํูเชิงพาณิชย๑ 8 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC) มทส.

4 5.00

108 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

112 ให๎ค้าปรึกษาการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร 9 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

113 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 9 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณอนุสรณ๑ ชิดนอก ผ๎ูประกอบการ
นมพร๎อมด่ืม First Milk

1 5.00

116 ให๎ค้าปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 11 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณเดชา พลวิเศษ ผ๎ูประกอบการ
บริษัท Master Energy จ้ากัด

1 5.00

117 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 12 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมโครงการ Idea Makers 1 5.00

120 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองเทคโนโลยีชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ  CLC ขนาดเล็ก 16  ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 2 5.00

122 ให๎ค้าปรึกษาเทคโนโลยีแป้งด๎านทานในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 16 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นักศึกษา มทส. 1 5.00

123 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดสิทธิบัตร 25 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

124  ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการด้าเนินธุรกิจ 25 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม IDEA MAKERS-หมู
อินเตอร๑

1 5.00

125  ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบัญชีและการเงินเบื้องต๎น 28 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นายสุกฤษฎ๑ สุนามะ ผ๎ูประกอบการ 
Action Pro

1 5.00

2 5.00

114 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ผ๎ูประกอบการเทคโนโลยี IDEA MAKERS

9 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณนฤเบศ บุตรศาสตร๑ 
ผ๎ูประกอบการผลิตภัณฑ๑ผนังมอตาร๑

มวลเบา

1

15 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1

5.00

115 ให๎ค้าปรึกษาด๎านข๎อมูลการศึกษาโอกาสทางการตลาด 9 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC) มทส.

5.00

119 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจดแจ๎งความลับทางการค๎า 15 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

118 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการขอรับค้าขอรับสิทธิบัตร

121 ให๎ค้าปรึกษาการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 16  ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ “เจ๎ไพแหนมเนืองไกํ” 2 5.00
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127 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารยื่นแจ๎งข๎อมูลความลับทางการค๎า 1 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

129 ให๎ปรึกษาด๎านการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ 12 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

130 ให๎ปรึกษาด๎านการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ 13 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

131 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการเตรียมหนังสือผํอนผันการแก๎ไขอนุสิทธิบัตร 14 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

132 ให๎ปรึกษาด๎านการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ 20 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

133 ให๎ค้าปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 23 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท ฟาซิล้ีต้ี แมเนจเม๎นท๑ จ้ากัด 2 5.00

134 ให๎ปรึกษาด๎านการจดเคร่ืองหมายการค๎า 28 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

135 ให๎ปรึกษาด๎านการช้าระคําจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตามค้าส่ังของนาย
ทะเบียน

4 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

137 ให๎ปรึกษาการน้าเสนอผลงานวิจัยและการค๎ุมครองสิทธิ์ 7 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 2 5.00

139 ให๎ปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 7 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท ฟาซิล้ีต้ี แมเนจเม๎นท๑ จ้ากัด 2 5.00

140 ให๎ปรึกษาด๎านการรํางค้าขอรับสิทธิบัตร 17 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บัณฑิตศึกษา มทส. 1 5.00

1 5.00

6 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1

126 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยื่นจดทะเบียนทรัพย๑สินทางปัญญา 1 พฤศจิกายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก

5.00

136 ให๎ค้าปรึกษาและข๎อมูลเบื้องต๎นด๎านการบํมเพาะธุรกิจ เพื่อน้างานวิจัยออกสํู
เชิงพาณิชย๑

7 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 1 5.00

128 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ๑
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141 ให๎ค้าปรึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นในงานวิจัย CLC เพื่อน้างานวิจัยออกสํูเชิงพาณิชย๑ 18 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการภายนอก 1 5.00

143 ให๎ปรึกษาด๎านการจดสิทธิบัตร 11 มกราคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 2 5.00

144 ให๎ปรึกษาเร่ืองการจดความลับทางการค๎า 24 มกราคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตรและ
บัณฑิตศึกษา

2 5.00

145 ให๎ปรึกษาด๎านการจดสิทธิบัตร 29 มกราคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการหนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ
 มทส.

1 5.00

146 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบริการของส้านักงานเพื่อด้าเนินการท้าวิจัยสมุนไพรเพื่อ
ล๎างพิษ จากสมุนไพรไทย

30 มกราคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณปฐมาวดี นลวชัย ผ๎ูประกอบการ 1 5.00

149 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 11 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณอนุรักษ๑ หวยชัยภูมิ ผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการ IDEA MAKERS รํุนที่ 1

1 4.55

150 ให๎ปรึกษาด๎านการจดเคร่ืองหมายการค๎า 18 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการหนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ
 มทส.

1 5.00

151 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการ Licensing ทรัพย๑สินทางปัญญา 27 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

5 4.75

152 28-02-56 สมาชิก SEC รับค้าปรึกษาด๎านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ผัดหมี่
โคราชกึ่งส้าเร็จรูป ชนิดคัพ

28 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผ๎ูประกอบการ 
(SEC.) มทส.

4 4.75

153 ให๎ปรึกษาด๎านการจดสิทธิบัตร 4 มีนาคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายนอก 1 5.00

154 ให๎ค้าปรึกษาการประเมินมูลคําทรัพย๑สินทางปัญญา/สิทธิบัตร 4 มีนาคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 3 5.00

2 5.00

142 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองด๎านการแปรรูปน้้าเมลํอนและศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
ผลิตน้้าเมลอนสเตอริไรซ๑พร๎อมด่ืม

26 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณนิตยา ธีระวงศ๑  ผ๎ูประกอบการ
ลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเมลํอน บ๎านไรํธี

ระวงศ๑

1

11 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 2

5.00

147 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการจัดการองค๑กร 8 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณพีรวัส พงศ๑ธนวิทย๑ 
ผ๎ูประกอบการธุรกิจจ้าหนํายอุปกรณ๑

ไฟฟ้า 5.00148 ให๎ค้าปรึกษาแนะน้าเร่ืองบรรจุภัณฑ๑
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(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

156 ให๎ปรึกษาเร่ืองการรํางค้าขอสิทธิบัตร 1 เมษายน 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1 5.00

157 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบริหารจัดการองค๑กร 4 เมษายน 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ Action Pro 3 4.88

159 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการตลาดเบื้องต๎น 19 เมษายน 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ Action Pro 3 4.88

160 ให๎ค้าปรึกษาการวิเคราะห๑แอพลิเคชั่นและแนวทางด๎านการตลาด 25 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ูประกอบการ Action Pro 3 4.88

161 การเข๎าเยี่ยมโรงงานคร้ังแรก (First Visit) เพื่อวิเคราะห๑ปัญหาโดย ITA 1 พ.ค. 55 - 30 เม.ย. 56 สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและผ๎ูประกอบกร 76 5.00

ค. การให้ค าปรึกษาเฉพาะด้าน   จ านวน  214   กิจกรรม/ โครงการ

การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ
, SMEs)

1 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการน้าเทคโนโลยีเคร่ืองตากแห๎งพลังงานแสงอาทิตย๑มาใช๎ใน
การผลิตข๎าวแต๐น

14 พฤษภาคม 2555 อาคารวิชาการ1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

คุณลฎาภา ยศสูงเนิน ผ๎ูประกอบการ
ข๎าวแต๐นเพื่อสุขภาพ ตรา “Phutana

1 4.50

คุณณัฐวฒิุ เตชะวณิช บริษัท นูทริช่ัน แอนด๑ คอสเมติก จ้ากดั

คุณนิษฐ๑ณัฏฐา เล่ียมมณี บริษัท ธนาภัทร๑ ฟูด้ส๑ จ้ากดั

ณพธัพงษ๑ พงษ๑เพชร ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอร่ีี

3 ให๎ค้าปรึกษาการวิจัยและพัฒนาผลิภัณฑ๑ การแปรรูปดักแด๎กระป๋อง 16 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี 2 4.13

4 ให๎ค้าปรึกษาและหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑น้้าด่ืมสมุนไพร 16 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณศรัณยพงศ๑ จงึมชัีย ผ๎ูประกอบการยา

น้้าด่ืมสมนุไพร ร๎านขายยาอารีย๑เภสัช
1 5.00

5 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองตากแผํนข๎าวแต๐น 29 พฤษภาคม 2555 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผ๎ูประกอบการการข๎าวแต๐นพุฒานา 1 5.00

6 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ค๎ุกกี้ผสมใยอาหาร 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หจก.พินแคน 1 4.00

7 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ข๎าวฮางงอกศรีวิสุทธ๑ 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงสีข๎าวศรีวิสุทธ๑ 2 4.75

8 ให๎ค้าปรึกษาการวาง positioning ของสินค๎า และ Target group 22 มิถุนายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นายอนุสรณ๑  ชิดนอก ผ๎ูประกอบการ
 First Milk

1 5.00

155 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการขอรับสิทธิบัตร 26 มีนาคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคคลภายใน มทส. 1 5.00

5.00

4.88158 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการเขียนแผนธุรกิจและการขยายชํองทางการตลาดเข๎าสํูคลัส
เตอร๑มันส้าปะหลัง

17 เมษายน 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นายภูริทัต เยี่ยมราษฎร๑-ซอฟต๑แวร๑
บริหารจัดการการรับซ้ือมันส้าปะหลัง

1

2 ให๎ค้าปรึกษาธุรกิจ ด๎านการตลาด การค๎าปลีก และการสร๎างแบรนด๑ 16 พฤษภาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

3
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

9 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิภัณฑ๑ไอศครีมเมลอน 4 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ๎ูประกอบการลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเม
ลํอน บ๎านไรํธีระวงศ๑

2 5.00

11 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิภัณฑ๑ผลิตภัณฑ๑ดักแด๎กระป๋อง 24 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณพัธพงษ๑ พงษ๑เพชร 
ผ๎ูประกอบการแปรรูปไหมอีร่ี

1 4.13

13 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ๑ข๎าวฮางงอกศรีวิสุทธ๑ 26 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงข๎าวสีศรีวิสุทธ๑ 2 4.75

14 ถํายทอดเทคโนโลยีสูตรการผลิตน้้ามะเขือพวง 26 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บจก.เบ็ญจมินทร๑ เฮลท๑ดร๊ิงค๑ 3 4.50

15 ถํายทอดเทคโนโลยีสูตรการผลิตค๎ุกกี้ผสมใยอาหาร 27 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หจก.พินแคน 1 4.50

17 ให๎ค้าปรึกษาด๎านสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑และค้าปรึกษาทางด๎านเทคนิค 27 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท คิว เอ ที สมาร๑ทเทค จ้ากัด 2 5.00

18 การวัดและตรวจสอบความถี่ของสัญญาณรบกวนจากผลิตภัณฑ๑  คิว เอ ที 28 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท คิว เอ ที สมาร๑ทเทค จ้ากัด 2 4.00

20 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการบริหารจัดการธุรกิจ 26 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บริษัท ไอ พาวเวอร๑ แมเนจเมนท๑ 
จ้ากัด

4 5.00

21 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการน้างานวิจัยออกสํูเชิงพาณิชย๑-งานวิจัยโคพันธุ๑โคราชวากิว 4 ตุลาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

รองศาสตราจารย๑ ดร.รังสรรค๑ พาล
พําย นักวิจัยโคพันธุ๑โคราชวากิว

1 5.00

22 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑แหนมเนืองไกํ 19 พฤศจิกายน 2555  อาคารวิชาการ 2  มทส. ผ๎ูประกอบการ “เจ๎ไพแหนมเนืองไกํ” 2 5.00

24 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทีไฟเบอร๑ 3 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการบริษัท ทีไฟเบอร๑ อิน
โนเวชั่น จ้ากัด

1 5.00

25 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ๑เพื่อใช๎ในการขนสํง"หนมเนืองไกํ" 11 ธันวาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ผ๎ูประกอบการ “เจ๎ไพแหนมเนืองไกํ” 2 5.00

ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 4 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

ศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ และผ๎ูชํวยวิจัย 2

5.00

5.00

12 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 25 กรกฎาคม 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

 ผ๎ูประกอบการภายนอก 3 5.00

10

17 กันยายน 2555 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

บุคลากร มทส. 1

16 ลงพื้นให๎ค้าปรึกษาด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑-เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 8 สิงหาคม 2555 บ.ภูเชียงทา เฮิร๑บแลนด๑ จ้ากัด 
จ.ชัยภูมิ

บ.ภูเชียงทา เฮิร๑บแลนด๑ จ้ากัด 1

5.00

23 ให๎ค้าปรึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑น้้าหอมจากหญ๎าแฝก 22 พฤศจิกายน 2555 อุทยานวิทยาศาสตร๑ ม.นเรศวร คุณไพรวัลย๑ มาลัยลอย 
ผ๎ูประกอบการน้้าหอมหญ๎าแฝก-คีต

ภัทร

1 5.00

19 ให๎ค้าปรึกษาด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน
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26 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองกระบวนการผลิตน้้าเมลํอนและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑
เพื่อวางแผนในการน้าผลิตภัณฑ๑ออกสํูตลาด

12 ธันวาคม 2555 บ๎านไรํธีระวงศ๑ จ.นครราชสีมา คุณนิตยา ธีระวงศ๑  ผ๎ูประกอบการ
ลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเมลํอน บ๎านไรํธี

1 5.00

27 ให๎ค้าปรึกษา วิเคราะห๑ปัญหาและหาทางแก๎ไขแกํผ๎ูเข๎ารํวมบํมเพาะธุรกิจ 8 มกราคม 2556 บ๎านไรํธีระวงศ๑ จ.นครราชสีมา คุณนิตยา ธีระวงศ๑  ผ๎ูประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเมลํอน บ๎าน

ไรํธีระวงศ๑

1 5.00

28 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการทดสอบผลิตภัณฑ๑กับกลํุมเป้าหมาย-ผลิตภัณฑ๑กาแฟสด
พร๎อมด่ืม

11 มกราคม 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

นายอมรเทพ ศุกมลพันธุ๑ 
ผ๎ูประกอบการ หจก.บ๎านรวมมิตร

กาแฟ

1 5.00

29 ให๎ค้าปรึกษาเร่ืองการตรวจวิเคราะห๑คุณภาพผลิตภัณฑ๑มันส้าปะหลังอัดเม็ด
และมันเส๎น

12 กุมภาพันธ๑ 2556 ส้านักงานอุทยานวิทยาศาสตร๑ 
มทส.

คุณธรีะ เอื้ออภธิร คุณประพันธ๑ เขยีนนอก

 และคุณชัยยศ เรืองแสงทอง ผ๎ูแทนจาก

สมาคมโรงงานผ๎ูผลิตมนัส้าปะหลังภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ

3 5.00

30 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิเคราะห๑มันส้าปะหลังอัดเม็ดเพื่อการผลิตเอทานอล 13 มีนาคม 2556 ศูนย๑เคร่ืองมือ F10 มทส. คุณธรีะ เอื้ออภธิร และคุณประพันธ๑ เขยีน

นอก ผ๎ูแทนจากสมาคมโรงงานผ๎ูผลิตมนั

ส้าปะหลังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

2 5.00

31 ให๎ค้าปรึกษาด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑น้้าข๎าวกล๎องงอกผสมงาด้า 4 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณเนติรัช มายขนุทด บ.มายอนิเอร๑เทรด 1 5.00

32 ลงพื้นเพื่อวินิฉัยสถานประกอบการ-ผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากองํุนไร๎สารพิษ 30 เมษายน 2556 สวนองํุนบ๎านไรํพันเก๎า ผ๎ูประกอบการ สวนองํุนบ๎านไรํพันเก๎า 1 5.00

33 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 13 มิถุนายน 2555 นครราชสีมา หจก.โค๎ช โคราช 1 5.00

34 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 20 กันยายน 2555 สมุทรสงคราม บจก.เอเชียติก 1 5.00

35 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 6 ตุลาคม 2555 อยุธยา บจก.นาวิต๎า 1 5.00

36 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 14 พฤศจิกายน 2555 นครราชสีมา บจก.ออร๑แกนิคฟาร๑ม 1 5.00

37 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 17 พฤศจิกายน 2555 เชียงใหมํ บจก.ไฮเทคไบโอ คก.1 1 5.00

38 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 17 พฤศจิกายน 2555 เชียงใหมํ บจก.ไฮเทคไบโอ คก.2 1 5.00

39 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 28 พฤศจิกายน 2555 หนองคาย บจก.อิบอมเบย๑ 1 5.00

40 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 1 ธันวาคม 2555 นครราชสีมา คณะบุคคลบ๎านไรํปวริศ 1 5.00

41 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 6 ธันวาคม 2555 บุรีรัมย๑ โรงน้้าตาลบุรีรัมย๑ (Pakage) 1 5.00

42 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 19 ธันวาคม 2555 นครราชสีมา บจก.แดร่ีโฮม 1 5.00

43 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 27 มกราคม 2555 บุรีรัมย๑ โรงน้้าตาลบุรีรัมย๑ (ดินและปุ๋ย) 1 5.00

44 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 9 กุมภาพันธ๑ 2555 นครราชสีมา โรงน้า้ตาลบรีุรัมย๑ (ดินและปุย๋ คร้ังท่ี 2) 1 5.00
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45 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
8 มีนาคม 2555 ร๎อยเอ็ด

บจก.คลัสเตอร๑ ต๎นน้้าทุํงกุลาออแก
นิกส๑

1 5.00

46 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 8 มีนาคม 2555 นครราชสีมา บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ๑พานิชย๑สูงเนิน 1 5.00

47 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 5 เมษายน 2555 ปราจีนบุรี ไรํองํุนลัดดาวัลย๑ 1 5.00

48 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 5 เมษายน 2555 กรุงเทพฯ สหกรณ๑โคนมค๎ุมเจริญ 1 5.00

49 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 8 พฤษภาคม 2555 นครราชสีมา หจก.สยามเคสหขนสํง 1 5.00

50 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 10 พฤษภาคม 2555 นครราชสีมา สหกรณ๑โคนมขามทะเลสอ 1 5.00

51 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 11 พฤษภาคม 2555 เชียงราย คณะบุคคลสวนในเวียง 1 5.00

52 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 7 มิถุนายน 2555 กรุงเทพฯ บจก.Parich Fertilizer 1 5.00

53 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 7 มิถุนายน 2555 นครราชสีมา ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ ลัดดากรุ๏ป 1 5.00

54 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 14 มิถุนายน 2555 ประจวบคีรีขันธุ๑ บจก.ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม 1 5.00

55 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 15 มิถุนายน 2555 นครราชสีมา บจก.โปรเจคฟิลด๑ (คก.ใหม)ํ 1 5.00

56 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 16 มิถุนายน 2555 นครราชสีมา บจก.อีที ชลบุรี ขนสํง 1 5.00

57 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 28 มิถุนายน 2555 กาญจนบุรี บจก.ภูธน อินโนเวชั่น 1 5.00

58 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 17 กรกฎาคม 2555 นครราชสีมา บจก.พาณิชย๑ แพคเก็จ 1 5.00

59 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 18 กรกฎาคม 2555 ชัยภูมิ บจก.มิตรผลวิจัย 1 5.00

60 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 24 กรกฎาคม 2555 ก้าแพงเพชร บจก.อินเตอร๑อโกรเทค (คก.3) 1 5.00

61 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 25 กรกฎาคม 2555 ปราจีนบุรี ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ ไม๎เด็ด 1 5.00

62 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 7 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ 1 5.00

63 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
7 สิงหาคม 2555 บุรีรัมย๑

บจก.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ๎อยและ
น้้าตาล

1 5.00

64 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 10 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา สหกรณ๑โคนม ปักธงชัย จ้ากัด 1 5.00

65 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
10 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา

บจก.Mountain Greek Golf Resort
 and Residence

1 5.00

66 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
14 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา

สหกรณ๑โคนม ไทยเดนมาร๑ค - สูงเนิน
 จ้ากัด

1 5.00

67 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 14 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา สหกรณ๑โคม สีค้ิว จ้ากัด 1 5.00

68 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 16 สิงหาคม 2555 กาญจนบุรี บจก.2 เอ็มอโกรเทค 1 5.00
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69 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
18 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา

บจก.Innovation management 
research and development

1 5.00

70 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 18 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา บจก.ภูธนอินโนเวชั่น 1 5.00

71 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 20 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา บจก.อินเตอร๑อโกรเทค 1 5.00

72 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 27 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา สหกรณ๑โคนม วาริชภูมิ จ้ากัด 1 5.00

73 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 28 สิงหาคม 2555 นครราชสีมา หจก.ไรํกิ่งทอง 1 5.00

74 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 6 กันยายน 2555 ล้าพูน บจก.ช๎างชูชัย 1 5.00

75 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 12 กันยายน 2555 นครราชสีมา หจก.ไรํกิ่งทอง 1 5.00

76 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 นครราชสีมา แปลงเกษตร อ.ครบุรี 1 5.00

77 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 ร๎อยเอ็ด โรงงานผลิตขนมอบกรอบ 1 5.00

78 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 นครราชสีมา สวนเกษตร ปากชํอง 1 5.00

79 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 นครราชสีมา สวนเกษตร ปากชํอง 1 5.00

80 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 นครราชสีมา แปลงเกษตร อ.ครบุรี 1 5.00

81 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 22 ตุลาคม 2555 ร๎อยเอ็ด โรงงานผลิตขนมอบกรอบ 1 5.00

82 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 25 ตุลาคม 2555 ร๎อยเอ็ด หจก.ไอศครีม ร๎อยเอ็ด 1 5.00

83 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 7 พฤศจิกายน 2555 สงขลา บจก.โกลเด๎น ซีท (ไทยแลนด๑) 1 5.00

84 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 7 พฤศจิกายน 2555 สงขลา บจก.ไทยชวนรับเบอร๑ 1 5.00

85 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 8 พฤศจิกายน 2555 สงขลา หจก.พลายงาม พาราวู๎ด 1 5.00

86 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 8 พฤศจิกายน 2555 สมุทรปราการ บจก.RKC Tanneray 1 5.00

87 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 13 พฤศจิกายน 2555 นครสวรรค๑ บจก.เกียรติเทรดด้ิง 1 5.00

88 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 15 พฤศจิกายน 2555 ปราจีนบุรี โรงแรมริมภูการ๑เด๎นรีสอร๑ท 1 5.00

89 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 30 พฤศจิกายน 2555 นครราชสีมา บจก.ศรีไทยซุปเปอร๑แวร๑ 1 5.00

90 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 3 ธันวาคม 2555 นครราชสีมา บจก.ฮาวายอินดัสทรี 1 5.00

91 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 17 ธันวาคม 2555 นครราชสีมา สหกรณ๑การเกษตรล้าพระเพลิง จ้ากัด 1 5.00

92 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 8 มกราคม 2556 นครราชสีมา ไรํธีรภด๑ 1 5.00

93 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 11 มกราคม 2556 นครราชสีมา บจก.โคราชไทยแทค 1 5.00

94 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 25 มกราคม 2556 นครราชสีมา บจก.ไทยมอร๑เตอร๑เชน 1 5.00

95 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 29 มกราคม 2556 อุบลราชธานี บจก.ไทยสมาร๑ทไลฟ์ 1 5.00

96 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 14 กุมภาพันธ๑ 2556 เชียงใหมํ บจก.สันติภาพฮ่ัวเพ๎ง 1 5.00
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97 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 16 กุมภาพันธ๑ 2556 เชียงใหมํ บจก.เชียงใหมํ ธนาธรการเกษตร 1 5.00

98 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 11 มีนาคม 2556 กรุงเทพฯ  บจก.เอกรัฐทรานสปอร๑ต 1 5.00

99 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 12 มีนาคม 2556 สุรินทร๑ บจก.อีสานใต๎แดร่ี 1 5.00

100 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 28 มีนาคม 2556 นครราชสีมา บจก.เอี่ยมเฮง โมดิฟายสตาร๑ช 1 5.00

101 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 29 มีนาคม 2556 ขอนแกํน บจก.บ๎านกอเงิน 1 5.00

102 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 1 เมษายน 2556 สระบุรี บจก.อี ที ชลบุรีขนสํง (1996) 1 5.00

103 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 9 เมษายน 2556 สมุทรปราการ บจก.วีเจบี โลจิสติกส๑ 1 5.00

104 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 9 เมษายน 2556 ระยอง หจก.ไทยมอเตอร๑ เชน 1 5.00

105 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 27 เมษายน 2556 นครสวรรค๑ บจก.เกียรติเทรดด้ิง 1 5.00

106 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 30 เมษายน 2556 สมุทรสงคราม บจก.เอเชียติค อุตสาหกรรม 1 5.00

107 การวิเคราะห๑ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim) 30 เมษายน 2556 สมุทรสาคร บจก.เอเชียไบโอแมส 1 5.00

การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (ส าหรับกลุ่มหน่วยงานภา
รัฐ, ชุมชน, เกษตรกร)

1 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามความก๎าวหน๎าการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 6 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ๎านพะงาดวิทยา โรงเรียนบ๎านพะงาดวิทยา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

1 5.00

2 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและวางระบบน้้าส้าหรับสวนครัว 7 กันยายน 2555 ศูนย๑เรียนร๎ูบ๎านทํุงเอื้อง ต.บํอปลา

ทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
สมาชิกของสหกรณ๑การเกษตรล้าพระ

เพลิง
1 5.00

3 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและวางระบบน้้าส้าหรับสวนครัว 10 กันยายน 2555 โรงเรียนบ๎านพะงาดวทิยา อ.ชุมพวง 

จ.นครราชสีมา
ศูนย๑เรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านพะงาดวิทยา

1 5.00

4 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 12 พฤศจิกายน 2555 ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ อ.สี
ค้ิว

ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ อ.สีค้ิว 1 5.00

5 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 12 พฤศจิกายน 2555 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ ต.
ลาดบัวขาว

1 5.00

6 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 18 มกราคม 2556 ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ อ.สี
ค้ิว

ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ อ.สีค้ิว 1 5.00

7 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 19 กุมภาพันธ๑ 2556 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ ต.
ลาดบัวขาว

1 5.00

8 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 27 กุมภาพันธ๑ 2556 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ ต.
โนนแดง

1 5.00

9 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 5 มีนาคม 2556 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ ต.
โนนแดง

1 5.00

10 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 19 มีนาคม 2556 อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ อ.บัว
ใหญํ

1 5.00

11 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและส้ารวจพื้นที่ในการสร๎างบํอแก๏สชีวภาพ 26 มีนาคม 2556 อ.คง จ.นครราชสีมา ศูนย๑ถํายทอดฯ บํอแก๏สชีวภาพ ต.คง 1 5.00

10-19 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
(การแก๎ปัญหาการแพรํระบาดของแมลงศัตรูพืชในหนํอไม๎ฝร่ัง/"การปลูกแตง
เทศ")

1-31 พฤษภาคม 2555 จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง, อ.วังน้้าเขียว, อ.เมือง 8 5.00
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

20-28 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
(การแก๎ปัญหาการแพรํระบาดของแมลงศัตรูพืชในหนํอไม๎ฝร่ัง/“การเล้ียงปลา
นิล, “การแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล”/
“การปลูกทานตะวันพันธุ๑สุรนารี 473”/“การปลูกยางพาราถูกวิธีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต”)

1-30 มิถุนายน 2555 จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง, อ.บ๎านเหล่ือม, อ.โนนสูง, 
อ.ครบุรี, อ.พิมาย, อ.ขามทะเลสอ

9 5.00

29-36 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
(การแก๎ปัญหาการแพรํระบาดของแมลงศัตรูพืชในหนํอไม๎ฝร่ัง/หลักการ
ท้าอาหารข๎นและการท้าอาหารหมักส้าหรับแพะ/การเล้ียงปลานิล/การเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากเห็ด/การจัดการดินและปุ๋ย/การท้าบํอแก๏ส
ชีวภาพ)

1-30 กรกฎาคม 2555 จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง, อ.เทพารักษ๑, อ.พิมาย, อ.
วังน้้าเขียว, อ.หนองบุญมาก, อ.ชุม

พวง

8 5.00

37-39 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
(การผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ/การเล้ียงปลานิล/การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า)

1-31 สิงหาคม 2555 จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย, อ.พิมาย, อ.เมือง 3 5.00

40-46 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
(ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร/ยุทธศาสตร๑และทิศทางการเล้ียงแพะ-แกะใน
จังหวัดนครราชสีมา/การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าให๎ได๎มาตราฐานและ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน/การเล้ียงแพะ-แกะ)

1-30 กันยายน 2555 จ.นครราชสีมา อ.เมือง, อ.ปักธงชัย, อ.บ๎านเหล่ือม, 
อ.พิมาย, อ.เทพารักษ๑

7 5.00

47-58 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน (การเล้ียงปลานิล/การเล้ียงไกํเนื้อโคราชและการแปร

1-31 ตุลาคม 2555 จ.นครราชสีมา อ.พิมาย,อ.สีค้ิว 12 5.00

59-60 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน (การปลูกพืชไมํใช๎ดิน (เมลํอน) /“การปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” )

1-30 พฤศจิกายน 2555 จ.นครราชสีมา/จ.ชัยภูมิ อ.เมือง,อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 2 5.00

61-69 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน (“การวางระบบน้้าในการปลูกมัน"/"การปลูกพืชไมํใช๎
ดิน (เมลํอน) /“การปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" /“การ
เล้ียงปลานิลแปลงเพศ” / “การก้าจัดแมลงศัตรูพืชในกล๎วยไม๎” )

1-31 ธันวาคม 2555 จ.นครราชสีมา/จ.ชัยภูม/ิจ.
สระบุรี

อ.ดํานขุดทด,อ.เมือง,อ.ขามทะเลสอ
,อ.พิมาย อ.ปักธงชัย,อ.หนองบุณมาก

,อ.ปากชํอง,อ.จัตุรัส ,อ.แกํงคอย

9 5.00

70-85 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน ( “การจัดท้าจุดสาธิตในการพัฒนาการให๎น้้าในการ
ผลิตพริกและมะเขือเทศ” /“การเล้ียงไกํโคราช”/“การเล้ียงปลา”/“การจัดท้า
จุดสาธิตในการพัฒนาการให๎น้้าในการผลิตมันส้าปะหลัง” )

1-31 มกราคม 2556 จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย,อ.สีค้ิว,อ.เมือง,อ.ดํานขุน
ทด,อ.หนองบุญมาก

16 5.00
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

86-94 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน ( “การจัดท้าจุดสาธิตในการพัฒนาการให๎น้้าในการ
ผลิตมันส้าปะหลัง”/“ไกํเนื้อโคราช”/“การจัดท้าจุดสาธิตในการพัฒนาการให๎
น้้าในการปลูกอ๎อย”/“การจัดการดินและแรํธาตุ การเก็บตัวอยํางดินเพื่อน้ามา
วิเคราะห๑”)

1-28 กุมภาพันธ๑ 2556 จ.นครราชสีมา /จ.บุรีรัมย๑ อ.หนองบุญมาก, อ.ดํานขุนทด, อ.สี
ค้ิว, อ.เมือง, อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย๑, อ.

สตึก จ.บุรีรัมย๑

9 5.00

95-98 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน (  “จัดท้าจุดสาธิตเพื่อชํวยเพิ่มผลผลิตในการปลูก
พริกและมะเขือเทศ” /“การเล้ียงไกํโคราช” /“จัดท้าจุดสาธิตเพื่อชํวยเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกมันส้าปะหลัง”)

1-31 มีนาคม 2556 จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย, อ.ดํานขุนทด, อ.โนนแดง,
 อ.หนองบุญมาก

4 5.00

99-107 ลงพื้นที่ให๎ค้าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อ้าเภอ 32 ดอกเตอร๑ มทส 
เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชน (“ระบบน้้าและการเพิ่มผลผลิตในการปลูกมัน
ส้าปะหลัง”/“การเล้ียงปลานิล”/“การเล้ียงไกํโคราช”)

1-30 เมษายน 2556 จ.นครราชสีมา/จ.บุรีรัมย๑ อ.ดํานขุดทด, อ.หนองบุญมาก, 
อ.พิมาย, อ.บ๎านเหล่ือม, อ.โนนแดง, 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย๑, อ.สตึก จ.บุรีรัมย๑

8 5.00

ง.
การพัฒนา / การปรับแปลง / การวิจัยต่อยอด จ านวน   29   กิจกรรม/ 
โครงการ

1 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ค.55 - 31 พ.ค.56 สกลนคร สหกรณ๑ โคนมวิริชภูมิ จ้ากัด 1 5.00

2 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ค.55 - 31 ส.ค.55 นครราชสีมา
บจก.Wholesome Three 

International
1 5.00

3 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 มิ.ย55 - 31 พ.ค.56 นครราชสีมา หจก.สยามเคสหขนสํง 1 5.00

4 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 มิ.ย55 - 31 พ.ค.56 นครราชสีมา ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ ลัดดากรุ๏ป 1 5.00

5 การด้าเนินโครงการ iTAP 25 มิ.ย.56 - 24 มิ.ย.56 ชลบุรี บจก.อีที ชลบุรี ขนสํง 1 5.00

6 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ม.ค.56 นครราชสีมา บจก.ธนาภัทรฟู้ดส๑ โปรดักส๑ 1 5.00

7 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 กาญจนบุรี บจก.ภูธนเกษตร 1 -

8 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 กาญจนบุรี บจก.ภูธนเกษตร 1 -

9 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 กาญจนบุรี บจก.Innovation management 
research and development

1 -

10 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ม.ค.56 กรุงเทพ หจก.ฟู้ด เอ็นเตอร๑ไพรส๑ 1 5.00

11 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค.55 - 31 ธ.ค.55 นครราชสีมา บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ 1 5.00

12 การด้าเนินโครงการ iTAP 15 ส.ค.55 - 14 ส.ค.56 ปราจีนบุรี หสม.ไม๎เด็ด 1 -

13 การด้าเนินโครงการ iTAP 25 ส.ค.55 - 24 ส.ค.56 นครราชสีมา บจก.พาณิชย๑แพคเก็จ 1 -
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ทธ. 11.4-1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน คะแนน

(ประเภท) ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
สถานที่จัดล าดับที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินการ

14 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.56 ก้าแพงเพชร บจก.อินเตอร๑อโกรเทค 1 -

15 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.56 นครราชสีมา บจก.มิตรผลวจิยั พฒันาออ๎ยและน้า้ตาล 1 -

16 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.56 นครราชสีมา คณะบุคคลไรํปวริศ 1 -

17 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56 นครราชสีมา
สหกรณ๑ โคนมไทยเดนมาร๑ก-สูงเนิน 

จ้ากัด
1 -

18 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56 นครราชสีมา สหกรณ๑โคนม ปักธงชัย จ้ากัด 1 -

19 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56 นครราชสีมา สหกรณ๑โคนมสีค้ิว จ้ากัด 1 -

20 การด้าเนินโครงการ iTAP 15 ก.ย.55 - 14 พ.ค.56 บุรีรัมย๑
บริษัท บุรีรัมย๑ วิจัยและพัฒนาอ๎อย 

จ้ากัด
1 5.00

21 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ต.ค.55 - 31 ก.ค.56 ล้าพูน บริษัท ช๎างชูชัย จ้ากัด 1 -

22 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย.55 - 30 ต.ค.56 ยโสธร บจก.ไทยสมาร๑ทไลฟ์ 1 -

23 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ธ.ค.55 - 1 ม.ีค.56 นครปฐม บจก.อ้าพลฟู้ดส๑โพรเซสซ่ิง 1 5.00

24 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.พ.56 - 31 ม.ค. 57 นครราชสีมา สหกรณ๑การเกษตรล้าพระเพลิง 1 -

25 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 ก.พ.56 - 30 พ.ย.56 ปราจีนบุรี บจก.ฮาวายไทยเฟอร๑นิเจอร๑ 1 -

26 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 มี.ค.56 - 31 ธ.ค.56 นครราชสีมา บจก.ไอเพาเวอร๑ 1 -

27 การด้าเนินโครงการ iTAP 14 มี.ค.56 - 13 มี.ค.57 ชลบุรี บจก.อี ที ชลบุรีขนสํง (1996) 1 -

28 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 เม.ย.56 - 31 ม.ีค.57 กรุงเทพ บจก.เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร 1 -

29 การด้าเนินโครงการ iTAP 1 เม.ย.56 - 30 ก.ย.57 สุรินทร๑ บจก.อีสานใต๎แดร่ี 1 -
ความพึงพอใจ

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมนิ

       ความพึงพอใจ    =                          =  4.55

               
                      =  คําเฉล่ียโครงการ/กจิกรรมท่ี  i  (คะแนนเต็ม 5)   i     =    1 ถึง p

               n     =  จ้านวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กจิกรรมท่ี i   p     =    จ้านวนโครงการ/กจิกรรมท้ังหมด  

คะแนนเฉลี่ย 4.55

แหลง่ที่มา : งานปรับแปลง ถาํยทอด และพัฒนาเทคโนโลย/ี เทคโนธานี ขอ๎มลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556

5 คะแนน 
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สกจ. 12-จน.อาจารยเ์ทยีบเทา่ (ปกีารศึกษา)

ตารางที่ 12  :  จ านวนอาจารยป์ระจ าเทยีบเทา่ ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ล าดบัที่ สาขาวิชา/ส านักวิชา
จ านวนอาจารย์

ประจ า *

จ านวนอาจารย์

ที่ลาศึกษาตอ่

จ านวนอาจารย์

คงเหลือ
1 เคมี 14.5 - 14.5

2 คณิตศาสตร์ 9.0 - 9.0

3 ชีววทิยา 10.5 - 10.5

4 ฟสิิกส์ 15.5 1.0 14.5

5 การรับรู้จากระยะไกล 4.0 - 4.0

6 เทคโนโลยเีลเซอร์และโฟตอนนกิส์ 3.0 - 3.0

7 จลุชีววทิยา 3.0 - 3.0

8 ชีวเคมี 3.0 - 3.0

9 กายวภิาคศาสตร์ 5.0 1.0 4.0

10 สรีรวทิยา 3.0 - 3.0

11 ปรสิตวทิยา 1.0 1.0 -

12 เภสัชวทิยา 3.0 - 3.0

13 วทิยาศาสตร์การกฬีา 3.0 - 3.0

รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 77.5 3.0 74.5

14 ศึกษาท่ัวไป 4.0 1.0 3.0

15 ภาษาต่างประเทศ 18.0 - 18.0

16 เทคโนโลยสีารสนเทศ 14.0 3.0 11.0

17 เทคโนโลยกีารจดัการ 9.0 - 9.0

รวมส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 45.0 4.0 41.0

18 เทคโนโลยกีารผลิตพชื 10.0 - 10.0

19 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 11.0 - 11.0

20 เทคโนโลยชีีวภาพ 11.0 1.0 10.0

21 เทคโนโลยอีาหาร 9.0 - 9.0

รวมส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 41.0 1.0 40.0

22 วศิวกรรมการผลิต 5.0 1.0 4.0

23 วศิวกรรมเกษตร 9.0 1.0 8.0

24 วศิวกรรมขนส่ง 7.0 1.0 6.0

25 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 10.0 - 10.0

26 วศิวกรรมเคมี 10.0 - 10.0

27 วศิวกรรมเคร่ืองกล 16.5 3.0 13.5

28 วศิวกรรมเซรามิก 7.0 - 7.0

29 วศิวกรรมโทรคมนาคม 13.0 - 13.0

30 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 7.0 - 7.0

31 วศิวกรรมไฟฟา้ 13.0 1.0 12.0

32 วศิวกรรมโยธา 12.0 1.0 11.0

33 วศิวกรรมโลหการ 9.0 3.0 6.0

34 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 9.0 - 9.0

35 วศิวกรรมอตุสาหการ 7.0 - 7.0

36 เทคโนโลยธีรณี 9.0 1.0 8.0

รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 143.5 12.0 131.5
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สกจ. 12-จน.อาจารยเ์ทยีบเทา่ (ปกีารศึกษา)

ตารางที่ 12  :  จ านวนอาจารยป์ระจ าเทยีบเทา่ ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ล าดบัที่ สาขาวิชา/ส านักวิชา
จ านวนอาจารย์

ประจ า *

จ านวนอาจารย์

ที่ลาศึกษาตอ่

จ านวนอาจารย์

คงเหลือ
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 18.0 1.0 17.0

37 แพทยศาสตร์ 1.0 - 1.0

38 กมุารเวชศาสตร์ 2.5 - 2.5

39 ศัลยศาสตร์ 2.0 - 2.0

40 อายรุศาสตร์ 4.0 1.0 3.0

41 รังสีวทิยา 1.0 - 1.0

42 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 0.5 - 0.5

43 ออร์โธปดิิกส์ 1.0 - 1.0

44 พยาธวิทิยา 3.0 - 3.0

45 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3.0 - 3.0

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13.0 3.5 9.5

46 อนามัยส่ิงแวดล้อม 5.0 - 5.0

47 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 8.0 3.5 4.5

รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 31.0 4.5 26.5

48 การพยาบาลอนามัยชุมชน 4.0 - 4.0

49 การพยาบาลพื้นฐาน 3.0 - 3.0

50 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6.0 - 6.0

51 การพยาบาลจติเวช 3.0 - 3.0

52 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 3.0 - 3.0

53 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 4.0 - 4.0

รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23.0 - 23.0

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 361.0 24.5 336.5

หมายเหตุ  :  * หมายถงึ อาจารยท์ี่มรีะยะเวลาการท างาน ต้ังแต่ 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที่มรีะยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

                  หากไมถ่งึ 6 เดือนคิดเป็น 0 คน 

แหล่งที่มา  :  ฐานข้อมูลบุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
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