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ภาคผนวก  1.  ขอมูลจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ
ขอสรุปจากบทสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ   ในประเด็นตาง ๆ
1.1  การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของจากภายนอก
1.1.1  ผูวาราชการจังหวัด,  รองผูวาราชการจังหวัดและคณะผูบริหารจังหวัดนครราชสีมา จํ านวน  6  ทาน

ผูวาราชการจังหวัด  และคณะ  ไดแสดงความคิดเห็น ที่สะทอนความคิดเห็นและความรูสึกของหัวหนา
สวนราชการ หนวยงานและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีความเห็นวา  มหาวิทยาลัยฯ  เปนที่
ยอมรับในความเปนเลิศและมีช่ือเสียงในทางวิชาการ  รวมทั้งบัณฑิตไดรับการยอมรับจากนายจาง แตที่ผาน
มาตั้งแตเร่ิมกอตั้ง  มหาวิทยาลัยฯ  มีความผูกพันและสัมพันธกับชุมชนในจังหวัดคอนขางนอย   ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ  สูงยิ่ง  แตปจจุบันมีความรูสึกวาไดรับการตอบสนองจาก
มหาวทิยาลัยฯ  เพียงประมาณรอยละ 10 -20  ทัง้ทีน่าจะสามารถทํ าไดมากกวานี้

ปจจบุนัมหาวิทยาลัยฯ  ไดพยายามเขามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งดานการอบรม สัมมนา การถายทอดความรู
รวมทัง้การเขารวมกิจกรรมของจังหวัด  คาดวาในอนาคตอันใกลการบริการวิชาการ การเชื่อมโยงความรูสู
ทองถ่ินและดานชุมชนสัมพันธทั้งระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และระดับชุมชนรอบ ๆ  มหาวิทยาลัยฯ  จะ
สูงขึ้น  เหตผุลอาจเนื่องมาจากในชวงเริ่มกอตั้ง  มหาวิทยาลัยฯ  มุงและเรงสรางองคความรูสากลที่จะนํ ามา
ประยกุตใชในทองถ่ิน  ประกอบกับตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการสรางระบบบริหารทั่วไป
และระบบงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  ใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการดํ าเนินการตามภารกิจได
ดวยขอจํ ากัดดังกลาว จึงไมสามารถใหบริการวิชาการแกชุมชนอยางเต็มที่  นอกจากนี้อาจเกิดจากความ
คาดหวงัของประชาชนที่อยากเห็น  มหาวิทยาลัยฯ  ทํ าประโยชนใหกับชุมชนตั้งแตวันแรกที่กอตั้ง  ในความ
เปนจรงิคงตองใชเวลาชวงเวลาหนึ่งในการฟูมฟกองคความรู  กอนที่จะนํ ามาบริการแกชุมชน

ปจจบุนัมคีวามพรอมในระดับหนึ่งแลว จึงเริ่มที่จะออกไปใหบริการวิชาการแกชุมชน ทั้งดานการอบรม
สัมมนา การทํ าหนาที่วิทยากร รวมทั้งการปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับทองถ่ิน  เชนเรื่อง
ระบบไฟจราจรในเขตเทศบาลเมือง   การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด  ในอํ าเภอวังนํ้ าเขียว เปนตน

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้
-   มหาวิทยาลัยฯ  จํ าเปนตองเรงสรางภาพลักษณในการเปนมหาวิทยาลัยของชาวนครราชสีมา ใหมี
ความสัมพันธและผูกพันกับทองถ่ินมากขึ้น  ควรใชกลยุทธเชิงรุกที่จะออกไปสูชุมชนและนํ าชุมชนมาสู
มหาวิทยาลัยฯ
-    มหาวิทยาลัยฯ  ตองพยายามมากขึ้นที่จะเปดตัวเองกับชุมชนมากขึ้น
-    เปนหนวยงานที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ  ชุมชนมีความคาดหวังกับมหาวิทยาลัยฯ  คอนขางสูง   แต
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับชุมชนยังไมดีเทาที่ควร  มหาวิทยาลัยฯ  ตองพยายามมากขึ้นที่จะเปดตัวเองกับ
ชุมชน  โดยเฉพาะในจังหวัดที่ตั้ง
-    มกีารตอตานจากชุมชนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ



                                                                                                                                                                                          - 35
-    ในแผนยุทธศาสตรจังหวัดมีการพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยฯ  ถึงความเขมแข็งทางวิชาการและปญหาการ
เชือ่มโยงกับชุมชน  ควรจะสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับชุมชนใหมากขึ้น
-   ควรสรางมวลชนสัมพันธ  ชุมชนสัมพันธ  ลดชองวางและใหมหาวิทยาลัยฯ  กับชุมชนเขาถึงกันมากขึ้น
-   ควรเชื่อมโยงกับภาคราชการ  ชุมชน  ประชาชน  ในเรื่องการถายโอนความรูเทคโนโลยี

1.1.2 ประธาน, รองประธานและเลขา  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา   จํ านวน  3  คน
-    มีความชื่นชมในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  เนนงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  ใหมากกวาการ

มุงเนนดานการจัดการ
- มคีรุภัณฑตาง ๆ  ที่เปนประโยชนจํ านวนมาก,  ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  มีศูนยสอบเทียบเครื่องมือ
- มอีาจารยที่จบในระดับปริญญาเอกจํ านวนมาก   ซ่ึงนาจะมีผลงาน   งานวิจัย  ที่สามารถเชื่องโยงกับสภา
อุตสาหกรรมได
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ   มีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี, เครื่องจักร  เพิ่มขึ้น
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร  เชน การถายโอนยีน  พืช GMO  และ
อ่ืน ๆ  ใหมากขึ้น
- ภาคเอกชน  ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  มีการเผยแพรความรูตาง ๆ  เกี่ยวกับดานการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม ๆ   ใหแกชุมชนภายนอก
- ตองการใหมหาวิทยาลัย ฯ       มีสวนรวมในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรและเขารวมกับกิจกรรมตาง ๆ
ของจังหวัดนครราชสีมาดวย
- บณัฑติทีจ่บการศึกษาออกไปยังขาดทักษะและความคิดสรางสรรคในการทํ างาน  และมักจะไดคะแนน
คอนขางตํ่ าในประเด็นดังกลาว

1.1.3   ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา
- ควรมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่ชุมชนสัมพันธเขาถึงชุมชน
- สหกจิศกึษามุงใหนักศึกษาไดมีประสบการณกับความเปนสากล  ควรสงเสริมมิติทางสังคมใหกับบัณฑิต
ใหบณัฑิตสัมผัสภายนอกชุมชน  รูจักวัฒนธรรม  การทํ างานรวมกับผูอ่ืน  และมีคานิยมเพิ่มมากขึ้น
-  อาจารยมุงสรางผลงานทางดานวิชาการจนเปนที่ยอมรับ  ควรหันมาสรางประสบการณกับชุมชน  หันมา
พฒันาการมสีวนรวมเขาถึงเปนที่พึ่งชุมชนอยางแทจริง   เพื่อใหเกิดพลังมวลชน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยฯ  ควรเปนผูนํ าเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยใหนโยบายการมีสวน
รวมกับชุมชนเพิ่มขึ้น
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1.1.4   เทศมนตรีเทศบาลนคร  นครราชสีมา  จํ านวน  1  คน
-    โดยภาพรวมประชาชนมีความรูสึกที่ดีตอมหาวิทยาลัยฯ  ที่เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงทางดานวิชาการ
เปนทีย่อมรับของทุกคน  ในสวนของเทศบาลมีความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยฯ  มีสวนรวมในการพัฒนางานของ
เทศบาล  เชิงการพัฒนาระบบไฟจราจร  ยานพาหนะ  เปนตน
-    เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งหางไกลจากชุมชนทํ าใหไมสะดวกในการไปใชบริการ มหาวิทยาลัยฯ ควร
ตระหนกัในปญหานี้  ควรมีนโยบายในเชิงรุก  และประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบ
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  ไดเปนแหลงวิชาการที่นํ านวัตกรรมไปเผยแพรใหกับเอกชนที่จะนํ าไปดํ าเนิน
กจิการ  ทัง้นีเ้พราะปจจุบันแหลงประกอบการในเทศบาลยังมีความตองการดานนี้สูงมากและสวนใหญจะไป
ปรึกษานักวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
- มหาวิทยาลัยฯ  ควรที่จะเปนแหลงศึกษาคนควา  วิจัย  และนํ าผลการวิจัยไปสูภาคเอกชนมากกวาจะเปน
เจาของกิจการเอง  ทั้งนี้ประชาชนบางสวนมีความรูสึกวามหาวิทยาลัยฯ  เปนคูแขงทางการคาในบางเรื่อง
และไมยตุธิรรมเพราะมหาวิทยาลัยฯ  เอางบประมาณแผนดินมาลงทุน  ในขณะที่เอกชนตองลงทุนดวยตนเอง

1.1.5 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  จํ านวน  1 คน
-     มีความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยฯ  มาเปนเวลานาน  ตั้งแตเร่ิมการกอตั้ง   และมีความภาคภูมิใจที่มี
มหาวทิยาลัยระดับประเทศ    ในจังหวัดนครราชสีมา
- มคีวามเขมแข็งทางวิชาการ  นักศึกษาจบแลวมีงานรองรับ
- ควรจะมกีารขยายและเผยแพรผลงานทางวิชาการ  ความชํ านาญ   ความรูความสามารถเพื่อรวมและชวย
พัฒนาทองถ่ินมากขึ้น
- การสอบเขาคอนขางยาก  และมีคาใชจายในการเลาเรียนสูง
- ตองการใหมีหลักสูตรในภาคปฏิบัติมากขึ้น  โดยเฉพาะทางดานการเกษตร
- มหาวทิยาลยัฯ  ควรเปดกวางใหมากขึ้น  และควรที่จะมีการประสานตรงกับทองถ่ิน

1.1.6 นายกองคการบริหารสวนตํ าบลสุรนารี  จํ านวน  1  คน
- ความสัมพันธและการประสานงาน  รวมมือ  มีมากขึ้นกวาในอดีต
- การจดัการศกึษามีคุณภาพ  สํ าเร็จการศึกษาคอนขางยาก  และมีคาใชจายในการเลาเรียนสูง   ควรมีการ
สนบัสนุนใหคนในชุมชนเองไดมีโอกาสเขาเรียนมากขึ้น
- ควรจะมีนโยบายในเชิงรุกสูทองถ่ินใหมากขึ้น
- ปจจุบันทุก อบต.  มีงบประมาณแตยังขาดผูเชี่ยวชาญ  เพื่อรวมประสานงานในการพัฒนาชุมชน
เทคโนโลยีการเกษตรใหมากขึ้น
- ไมมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อรวมแกไขปญหาความขัดแยงกับชุมชน  ทั้งเรื่องปญหาดานที่ดินและ
ปญหาดานแหลงนํ้ า
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1.2  การสัมภาษณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ขอสรุปจากบทสัมภาษณบุคลากรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ  ในประเด็นตาง ๆ

1.2.1 บคุลากรในสํ านักงานอธิการบดี
        สวนสงเสริมวิชาการ  จํ านวน  3  คน
- การติดตอประสานงานเรื่องขอมูลคอนขางยาก
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนยังไมเต็มที่  ของบประมาณคอนขางยาก
- สรางจติส ํานึก  ความรักมหาวิทยาลัยฯ  การปรึกษาพูดคุยระหวางหนวยงานเพื่อลดชองวางและสรางความ
เขาใจใหมากขึ้น
- ควรใหความสํ าคัญกับการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อใหทํ างานรวมกันและ
ไปในทิศทางที่ตองการไดมากยิ่งขึ้น

1.2.2   สวนแผนงาน  จํ านวน  1  คน
 -     มีการดํ าเนินงานที่คลองตัว
-     มีการประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ
-     เทคโนโลยีเครื่องมือตาง ๆ  มีความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน
- ควรเปนผูนํ าในการพัฒนาสิ่งใหม ๆ  ใหมากขึ้น

1.2.3   สวนการเจาหนาท่ี  จํ านวน  1  คน, สวนสารบรรณและนิติการ  จํ านวน 1 คน, สวนอาคารและสถานที่
จํ านวน 1 คน, สวนการเงินและบัญชี จํ านวน 1 คน, สวนประชาสัมพันธ จํ านวน 1 คน, สวนพัสดุ จํ านวน 1
คน, สวนกิจการนักศึกษา จํ านวน 1 คน, สถานกีฬาและสุขภาพ จํ านวน 1 คน

บคุลากรสวนมากภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ  สวนมากจะชื่นชมในระบบบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” วาเปนระบบที่ดี   ในสวนความคิดเห็นที่ควร
พจิารณาในสวนที่บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวของไดแก
- มหาวทิยาลยัฯ  มีระบบการสรรหาบุคคลเขามาทํ างานในหนวยงานไดเหมาะสมแลว  มหาวิทยาลัยฯ ได
คนเกง คนดี เหมาะสมกับงาน
- เนือ่งจากเปนระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ   ที่จํ าเปนตองเนนการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ   แต
ในปจจุบันบางหนวยงานยังขาดบุคลากร ทํ าใหการดํ าเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ในบางครั้งยังมีภาระงานพิเศษภายนอกตามนโยบายของรัฐหรือของ
หนวยงานอ่ืน ๆ  ที่จํ าเปนตองปฏิบัติ  ทํ าใหการทํ างานประจํ าที่ไดรับมอบหมายบกพรอง

- อยากใหมหาวิทยาลัยฯ  ไดใหความชัดเจนดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจน
ความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่  โครงสรางเงินเดือนและการเพิ่มพูนความรู
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- ระบบงานบางอยางยังอยูในระบบและกรอบของราชการ  ทํ าใหผูปฏิบัติเกิดความสับสนในเรื่องนโยบาย
กับการปฏิบัติ

1.3  การสัมภาษณนักศึกษา
ขอสรุปจากบทสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ  ในประเด็นตาง ๆ

1.3.1    นกัศึกษาผูแทนองคการบริหารและผูแทนสภานักศึกษา   จํ านวน  4  คน
ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญมีความภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ  ไมวาจะเปนดวย

อาคารสถานที่    หอพักนักศึกษา     ศนูยบรรณสารฯ    หองปฏิบัติการภาษา      การใหบริการดานตาง ๆ แก
นกัศึกษา      ความเอาใจใสของอาจารยผูสอน     อยางไรก็ตามนักศึกษามีขอคิดเห็นดังนี้
- การจดัการศึกษาแบบไตรภาคเปนอุปสรรคตอการทํ ากิจกรรมของนักศึกษา  เพราะตองเรียนหนัก  มีเวลา
ท ํากจิกรรมนอย  นอกจากนี้เมื่อทํ ากิจกรรมก็มีนักศึกษามารวมนอย  เพราะทุกคนกังวลเรื่องการเรียน
-  นักศึกษาตองการใหสถาบันไดใหโอกาสนักศึกษามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ในบางเรื่อง,
แจงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ใหนักศึกษาทราบบาง  เชน  มีการจัดทํ าคันกระโดดบริเวณถนน  ซ่ึงไมมีการ
ประชาสมัพันธใหนักศึกษาทราบ ทํ าใหนักศึกษาหลายคนประสบอุบัติเหตุ
 -   ดานการเรียนการสอน   นกัศกึษาเหน็วาดีมากแลวไมวาจะเปนการสอนกลุมใหญ   มาตรฐานการศึกษา
การสอนของอาจารยประจํ าวิชา   การติวนักศึกษาในกลุมเล็ก  การติวในหอพัก  นักศึกษาใหความเห็นวาการ
ทีน่กัศกึษาบางสวนสอบไมผานหรือพนสภาพนักศึกษานั้น  สาเหตุเกิดจากตัวนักศึกษาเอง  ไมไดเกิดจากการ
เรียนการสอน
- นักศึกษามีความเห็นวาที่หลายคนสอบไมผานหรือพนสภาพนักศึกษาจํ านวนมากนั้น  เพราะปรับตัวไม
ทนั  บางคนเกดิความทอแทเมื่อเกรดเฉลี่ยอยูในเกณฑตํ่ า  แนวทางในการแกไขนั้น  นักศึกษามองวาควรมีการ
แนะแนวหรือสอนพิเศษใหมากขึ้น
- นกัศกึษาตองการใหมหาวิทยาลัยฯ  ดูแลเพิ่มเติม คือ  การใหมีบริเวณที่จอดรถมอเตอรไซดของนักศึกษา
ในทุกจุด,  ใหความสํ าคัญและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา,  บางรายวิชาที่มีนักศึกษาสอบไมผานจํ านวน
มากและบอย ๆ  ควรจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงทะเบียนไดในทุกภาคเรียน,  โรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยฯ  มีคุณภาพไมคอยดี  มีปริมาณผูขายนอย,  ตองการรูวาการประเมินการสอนของอาจารยนั้น  มี
ผลเปนอยางไรและ   จะมีผลในการปรับปรุงอยางไร เพราะนักศึกษาไมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงใด ๆ

1.3.2   นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  (ผูแทนนักศึกษาจากแตละสํ านักวิชา)  จํ านวน  8  คน
- มหาวทิยาลัยฯ  จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูได  แตตองติดตาม
วเิคราะหความพรอมของอุปกรณ  ระบบไฟฟาซึ่งจะเปนอุปสรรคตามมาได
- สหกิจศึกษา  เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยฯ    นักศึกษาไดเรียนรู  สรางความรับผิดชอบในการทํ างาน
หลอหลอมใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาเปนวัยทํ างานไดเปนอยางดี
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- การจดัระบบการศึกษาเปนไตรภาค  ทํ าใหนักศึกษาเรียนหนัก  มีความกระตือรือรน  แตสํ าหรับนักศึกษา
ช้ันปที่ 1  มหาวิทยาลัยฯ  ตองหาระบบมาตรการที่ชวยนักศึกษาใหสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนใน
มหาวทิยาลัยฯ   การเรียนในชั้นใหญ     และการเรียนที่มีการวัดผลเพียงครั้งเดียว
- ควรวเิคราะหและปรับปรุงในสวนของชมรมนักศึกษาตาง ๆ  ซ่ึงมีคอนขางมาก   ไมเปนที่รูจักไมคอยทํ า
กจิกรรม  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย
- มหาวทิยาลยัฯ  ควรเพิ่มทักษะดานสังคม  จริยธรรม  ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรใหเพิ่มขึ้น
- มหาวทิยาลัยฯ  ควรสนับสนุนโครงการเพื่อนชวยเพื่อนในการเรียนรู

1.3.3   นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  จํ านวน  7  คน
-    การเลือกเขามาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานั้น  ถาไมเปนศิษยเกาที่นี่  ก็จะไดขาวมาจากเพื่อน  รุนพี่
และทางเว็บไซต (Website)  ของมหาวิทยาลัยฯ    และบางคนยังไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ
-    อาจารยดูแลเอาใจใสดี   มีเครื่องมือตาง ๆ  ดีพอสมควร   มีโอกาสไดรับทุนการศึกษา  แตหนังสือใน
หองสมดุมจี ํานวนนอยโดยเฉพาะหนังสือที่สํ าคัญเฉพาะดานที่เกาแลว  แตตองใชในการอางอิงการเรียนการ
สอน
-    นกัศกึษามีความพึงพอใจ  มีโอกาสไปตางประเทศเปนสวนใหญ  แตทั้งนี้สาขา ภาษาอังกฤษยังมี  โอกาส
นอยกวาสาขาอื่นเพราะไมไดทุนการศึกษา
-    บางสาขามีปญหาในการสืบคนขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร

1.3.4 ศิษยเกา  จํ านวน  5  คน
- อาจารยมีคุณวุฒิสูง  มีความตั้งใจ  ทุมเทในการสอน
- มคีวามภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ
- นกัศกึษามีความอดทน  มีทักษะดานการอานภาษาอังกฤษ, มทีกัษะในการใชงานคอมพิวเตอร
- มหาวทิยาลยัฯ  ควรมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาใหมากขึ้น  ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ  ใหมาก
ขึ้น
- การเรยีนการสอนในหองเรียนใหญเปนปญหาบาง    แตทางมหาวิทยาลัยฯ  ก็มีแนวทางในการแกไขโดย
ใชโทรทัศนและผูชวยสอน
- จ ํานวนอาจารยในแตละสาขาคอนขางนอย   ภาระงานของอาจารยมาก
- มคีวามพึงพอใจกับการอยูในหอพัก
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ภาคผนวก  2   เอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.    ขอมูลประกอบการประเมินคุณภาพภาพนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตาม
มาตรฐาน  และตัวบงชี้ของ  สมศ.  ปการศึกษา  2545   (ฉบับแกไขลาสุด  วันที่  5  ตุลาคม  2546)

2.    แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2545 – 2554
3.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
4.   หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
      หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
      หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2542)

        5.  รายงานประจํ าป  2545  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        6.  รายงานประจํ าป  2545 – 2546  เทคโนธานี

7.    สารสนเทศ  ปการศึกษา  2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2544  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี
4. รายงานการสํ ารวจภาวะการหางานทํ าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รุนปการศึกษา

2544
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
7. รายงานผลการดํ าเนินงานประจํ าปงบประมาณ  2545  ( 1 ต.ค. 2544 – 30  ก.ย. 2545)
8. สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2541)
10. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2541)
11. คูมอืการศึกษาระดับปริญญาตรี  สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร  2545
12. นกัศกึษาเต็มเวลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา  2545
13. เอกสารหลกัฐานที่มหาวิทยาลัยฯ  จัดเตรียมไวที่หองรับรองคณะผูประเมินฯ  ในวันตรวจเยี่ยม
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ภาคผนวก  3  คํ าสั่งแตงตั้งคณะผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
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   ภาคผนวก  4    กํ าหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอก
   วันที่  7 – 9  ตุลาคม  2546  

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2546
เวลา กิจกรรม สถานที่

09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงคณะผู บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยถึงวัตถุประสงค กระบวนการ  
ขั้นตอนการประเมิน หารือการกํ าหนดการ
ดํ าเนินงาน
อาจทํ าการแกไขปรับปรุงได

หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

10.30 - 11.30 น. - สัมภาษณแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูบริหารระดับสูงในสาระสํ าคัญที่กํ าหนดไวใน
การประเมิน
- เยี่ยมสํ านักงานอธิการบดี

- สวนการเจาหนาที่
- สวนแผนงาน
- สวนสงเสริมวิชาการ
- สวนประชาสัมพันธ
- สวนสารบรรณและนิติการ
- สวนการเงินและบัญชี
- สวนพัสดุ
- สวนอาคารสถานที่

- ศนูยกิจการนานาชาติ

หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

อาคารบริหาร

11.30 - 12.30 น. ตรวจสอบขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน  อาคาร
วิชาการ

12.30 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน หองหนวยสงเสริมประสิทธิภาพ
การสอน  อาคารวิชาการ

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

คณะกรรมการ ฯ  ตรวจเยีย่มหนวยงาน ดังนี้
สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํ านักวิชาวิทยาศาสตร
สํ านักวิชาแพทยศาสตร
สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
หองประชุม สวทก. (ช้ัน 1)
หองประชุม สวว.
หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
หองประชุม สวทส.

17.00 - 18.00 น. คณะผูประเมนิสรปุผลการตรวจเยีย่ม หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน  อาคาร
วิชาการ
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วันพุธที่ 8 ตุลาคม  2546
เวลา กิจกรรม สถานที่

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.

เขาเยีย่ม คารวะ และสนทนากบัผูวาราชการ
จงัหวดันครราชสีมา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
นายกองคการบริหารสวนตํ าบลสุรนารี

หองรับรอง จวนผูวาราชการจังหวัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการคาจังหวัด
สํ านักงานเทศบาล ฯ
   หองประชุมหนวยสงเสริมประสิทธิ
   ภาพการสอน  อาคารวิชาการ

10.30 - 11.00 น. ตรวจสอบขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน  อาคาร
วิชาการ

11.00 – 12.30 น. พบสนทนากบัตวัแทนนกัศกึษา
- ปริญญาตร ี10 คน (สวทส., สวทก., สวพ.

สํ านักวิชาละ 2 คน  สววศ. 4 คน)
- บณัฑิตศึกษา 8 คน (สวว., สวทส., สวทก., 

สววศ. สํ านักวิชาละ 2 คน)
นกัศึกษาผูแทนองคการบริหาร 2 คน
นกัศกึษาผูแทนสภานักศึกษา 2 คน
ศษิยเกา 4 คน
บคุลากรในสํ านักงานอธิการบดี 10 คน
(สวนละ 1 คน รวมสถานกีฬาและสุขภาพ)

หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน  อาคาร
วิชาการ

12.30 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน หองหนวยสงเสริม ฯ

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.

คณะกรรมการ ฯ  ตรวจเยีย่มหนวยงาน ดังนี้
ศนูยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศนูยคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไรพรมแดน

ศูนยเครื่องมือ ฯ อาคารเครื่องมือ
ศนูยคอมพิวเตอร  อาคารวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย
ศูนยบรรณสาร ฯ อาคารบรรณสาร
โครงการการศึกษาไรพรมแดน
อาคารบรรณสาร

17.30 - 20.00 น. คณะผูประเมนิสรปุผลการตรวจเยีย่ม
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วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2546
เวลา กิจกรรม สถานที่

08.30 – 10.00 น.

10.15 – 11.15 น.

11.30 – 12.30 น.

คณะกรรมการ ฯ  ตรวจเยีย่มหนวยงาน โดย
แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
- กลุมที่ 1 ฝายกิจการนักศึกษา (สวนกิจการ

นกัศกึษา / สถานกีฬาและสุขภาพ และ
หอพักนักศึกษา)

- กลุมที ่2 ศนูยบริการการศกึษา และดหูองเรยีน
/ โครงการสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี

- กลุมที ่1 หนวยวิสาหกิจเทคโนธานี
- กลุมที่ 2 ฟารมมหาวิทยาลัย
- กลุมที่ 3 ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกํ าเนิด

แสงซินโครตรอนแหงชาติ

- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

อาคารกิจการนักศึกษา / สถานกีฬา
และสุขภาพ / หอพักนักศึกษา

ศนูยบริการการศกึษา / โครงการสห
กจิศกึษา ฯ อาคารเรยีนรวม

เทคโนธานี
ฟารมมหาวทิยาลยั
ศนูยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกํ าเนิดแสง
ซินโครตรอนแหงชาติ

อาคารเครือ่งมอื 7

12.30 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน หองหนวยสงเสริม ฯ
14.00 - 15.00 น. เสนอผลการประเมินคุณภาพตอผูบริหาร ผูแทน

คณาจารย ใหโอกาสแกมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตอง ทํ าการแกไขปรับปรุง

หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

15.00 – 16.00 น. คณะผูประเมินกลาวอํ าลาคณะผูบริหาร หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
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ภาคผนวก  5.  สรุปสาระสํ าคัญของรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการศึกษาตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2545
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545

 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 รอยละของการไดงานภายใน 1 ป  และรอยละของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา

(ส ํารวจขอมลู  ณ วนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร ซึง่บัณฑติ  ภาค 2/2544  ส ําเรจ็
การศกึษาแลว 10 เดอืน และบณัฑติ ภาค 3/2544 ส ําเร็จการศึกษาแลว 5 เดือน)
- รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํ า 72.27
- รอยละของบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 12.42
- รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํ าและศึกษาตอ 84.70

ตัวบงชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
(ขอมูลจากการวิจัยสถาบันระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต  รุนปการศึกษา 2540)
ความคิดเห็นของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะในการ
ทํ างานของบัณฑิต

 มคีวามสามารถในการด ํารงชวีติรวมกบัผูอืน่ ทักษะการจดัการ ทักษะทาง
วชิาชีพ และทกัษะการสือ่ความหมาย

โดยเฉพาะในเรือ่งความซือ่ตรงตอหนาท่ี ความขยนัหมัน่เพยีร การมสีมัมา
คารวะตอผูอืน่ ความรบัผดิชอบในหนาท่ีการงาน การเคารพระเบยีบกฎเกณฑ และการ
รูจกักาลเทศะ อยูในกลุมท่ีมีอันดับสูงกวาคุณลักษณะในเรื่องอื่น ๆ

อยูในระดบัสงู

ตัวบงชี้ 1.3 จ ํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอ
จํ านวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด

6.1 :  1

- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ 1.6 :  1
- อัตราสวนบทความที่นํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 0.7:  1
- อัตราสวนบทความที่นํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 3.9:  1

ตัวบงชี้ 1.4 จํ านวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํ านวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด

1.8:  1

- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ 0.1:  1
- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ 0.3:  1
- อัตราสวนบทความที่นํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 0.1:  1
- อัตราสวนบทความที่นํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 1.4:  1
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.1 มีการปฏรูิปกระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส ําคญัและสงเสรมิการสรางประสบการณจริง

- จ ํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษา 6-9 หนวยกิต/หลักสตูร
- จ ํานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาบนเครือขายคอมพิวเตอร 139 รายวชิา
- จ ํานวนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย (Web-Based Instruction) 26 รายวชิา
- จ ํานวนรายวิชา Video on Demand 24 รายวชิา
- จ ํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการของหองสมุด 10-16 ช่ัวโมงตอวัน
- จ ํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการคอมพิวเตอร 6-14 ช่ัวโมงตอวัน
- จ ํานวนครั้งในการจัดเสวนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 14 ครั้ง

ตัวบงชี้ 2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย
1. ระดับปริญญาตรี
ภาค 1/2545

- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 92.12
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 88.29

ภาค 2/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 94.87
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 90.54

ภาค 3/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 96.21
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 92.52

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาค 1/2545

- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 69.23
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 88.89

ภาค 2/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 75.25
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 92.11

ภาค 3/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 81.19
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4.00 87.80

ตัวบงชี้ 2.3 จํ านวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํ านวนนักศึกษาทั้งหมด 165 : 4,878 หรือ  1 : 30
- จํ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  4,878  คน
- จ ํานวนกิจกรรม/โครงการในชมรมตาง ๆ 165 โครงการ

ตัวบงชี้ 2.4 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู
- จ ํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 23 โครงการ
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545
  มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู
   ตัวบงชี้ 3.1   อาจารยประจํ าทุกระดับตอจํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 20.8

อาจารยประจํ าวุฒิปริญญาโท 78  คน
อาจารยประจํ าวุฒิปริญญาเอก 163  คน
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

 ตัวบงชี้ 3.2   งบประมาณดํ าเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 123,057.71 :  1
งบดํ าเนินการรวมคาเสื่อมราคา     616,807,089.77  บาท
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

ตัวบงชี้ 3.3 อยละของอาจารยประจํ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 68
ตัวบงชี้ 3.4 จ ํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 5.9

จ ํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน 849  เครื่อง
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

ตัวบงชี้ 3.5 คาใชจายทัง้หมดทีใ่ชในระบบหองสมุดและศนูยสารสนเทศตอนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา 1,856.41 :  1
งบดํ าเนินการรวมงบลงทุน 9,304,962.70  บาท
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.1 จ ํานวนบทความวจิยัท่ีพมิพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจ ํานวนอาจารยประจ ําทกุระดบั 197 : 227 หรือ 0.87 : 1

จํ านวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ 42 เรื่อง
จํ านวนบทความที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ 27 เรื่อง
จํ านวนบทความที่นํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 56 เรื่อง
จํ านวนบทความที่เสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 49 เรื่อง
จํ านวนบทความที่เผยแพรทางสื่ออื่น ๆ 16 เรื่อง
จํ านวนสิ่งประดิษฐคิดคนจากผลงานวิจัย 3 เรื่อง
จ ํานวนงานวจิยัท่ีน ําไปผลติเปนเอกสารประกอบการเรยีน 4 เรื่อง

ตัวบงชี้ 4.2 จ ํานวนงานวจิยัทีน่ ําไปใชประโยชนในงานวจิยัอืน่ หรือในการเรยีนการสอน หรือในวงธรุกจิ
อตุสาหกรรมหรอืการพฒันาประเทศตออาจารยประจ ํา

3.6 :  1

จ ํานวนงานวิจัยท่ีผูอื่นนํ าไปอางอิง 436 เรื่อง
จํ านวนงานวิจัยท่ีนํ าไปใชในการเรียนการสอน 747 เรื่อง
จํ านวนงานวิจัยท่ีนํ าไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรม 67 เรื่อง
จํ านวนงานวิจัยท่ีนํ าไปใชในภาครัฐ 140 เรื่อง

ตัวบงชี้ 4.3 จ ํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจํ าทุกระดับ 139,865  :  1
จ ํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 33,707,458  บาท
จ ํานวนอาจารยประจํ าทุกระดับ 241 คน

ตัวบงชี้ 4.4 จ ํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจํ าทุกระดับ 58,768  :  1
จ ํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายใน 14,163,200  บาท
จ ํานวนอาจารยประจํ าทุกระดับ 241 คน
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 5.1 จํ านวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

จัดการอบรม ประชุม และสัมมนา 78 เรื่อง
จ ํานวนการเปนวิทยากรบรรยาย อบรม และอาจารยพิเศษ 265 เรื่อง
ใหบริการอื่น ๆ เชน ใหบริการวิชาการขอมูลแกเกษตรกร  เผยแพรบทความ        จดั

นทิรรศการ ติดตัง้และทดสอบสถานทีวนสญัญานวทิย ุVHF  ทดสอบความแขง็แรงชิน้สวน
โลหะ ตรวจตวัอยางตะกอนจากบอเจาะนํ้ าบาดาล  ใหสถานที่จัดแขงกีฬา บริการ Exercise
แกบุคคลภายนอก  และการเยี่ยมชมฟารมมหาวิทยาลัย เปนตน

80 เรื่อง

ใหบริการทดสอบและการวิเคราะหตาง ๆ 11 รายการ (373 ครัง้)
ใหบริการทางวิทยุกระจายเสียง 11 รายการ (6,956 ครัง้)
ใหบริการขอมูลและความรูทางวิทยุโทรทัศน 36 ครั้ง
ใหบริการขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต โดยใชโฮมเพจมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งป
ใหความรูแกผูมาศึกษาดูงาน 83 คณะ (3,774 คน)

ตัวบงชี้ 5.2 จํ านวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํ าทั้งหมด

0.9 :  1

จ ํานวนการเปนกรรมการวิชาการ 175 เรื่อง
จ ํานวนการเปนกรรมการวิชาชีพ 32 เรื่อง
จ ํานวนการเปนกรรมการวิทยานิพนธ 10 คน

มาตรฐานที่ 6 ดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 จํ านวนกิจกรรมในการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม 33 กิจกรรม

สอนปฏิบัตินอกหลักสูตรใหกับบุคลากรและนักศึกษาดานดนตรีไทย ดนตรี
สากล ดนตรีพื้นบาน การขับรอง นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นฐาน

6 กิจกรรม

จดัการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 15 กิจกรรม
จดักจิกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 9 กิจกรรม
จัดโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในดาน

ทํ านุ  ศิลปวัฒนธรรม
3 โครงการ

ตัวบงชี้ 6.2 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
จดัตัง้หองไทยศกึษานทัิศน ท่ีเปนแหลงรวบรวม ศึกษาวจิยัและเผยแพรความรู

เกีย่วกบัภมูปิญญาไทย โดยโยงผลการดํ าเนินการไปสูการเรียนการสอน ซึ่งจัดแสดง
วัสดุทางวัฒนธรรมที่สํ าคัญมากกวา 2,000 รายการ และจัดนิทรรศการถาวรและ
นทิรรศการหมุนเวียนตลอดป

1 หอง

การศึกษาวิจัยทางดานวัฒนธรรม  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เพื่อเปนการ
อนุรักษและวิเคราะหพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมในเชิงวิชาการ

37 เรื่อง
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดํ าเนินการทั้งหมด

(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
32.70

เงินเดือนบุคลากรทุกประเภท 284,043,005.60 บาท
งบดํ าเนินการทั้งหมด 868,678,078.91 บาท

ตัวบงชี้ 7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตองบดํ าเนินการทั้งหมด   หรือ
จํ านวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (ไมรวมเงินเดอืนบคุลากรในการบรหิารจดัการหอพกั โรงพยาบาล ฯลฯ)                   

11.47 หรือ 1 : 7.23

เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ 99,653,958.67  บาท
งบดํ าเนินการทั้งหมด 868,678,078.91  บาท
จํ านวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป) 693  คน
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

ตัวบงชี้ 7.3 รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดํ าเนินการทั้งหมด
(ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)

56.47

คาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง 296,334,744.31  บาท
งบดํ าเนินการทั้งหมด 524,753,446.43  บาท

ตัวบงชี้ 7.4 คาเสื่อมราคาตอจํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 68,615.58 :  1
คาเสื่อมราคา 343,924,632.48  บาท
จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,012.34  คน

ตัวบงชี้ 7.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดํ าเนินการ 2.24
งบดํ าเนินการ 527,615,611.43  บาท
เงินเหลือจายสุทธิ 11,821,808.97 บาท

 มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ 8.1 มรีะบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

1. มหาวทิยาลัยใชกระบวนการ INPUT PROCESS และ OUTPUT เปนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และไดทํ าการประกันคุณภาพการศึกษาดานการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี มาตั้งแตปการศึกษา 2541 โดยไดจัดทํ าคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแบงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา เปน 3 กลุม คือ  ปจจัย
นํ าเขา (Input) ปจจยักระบวนการ (Process) และปจจัยผลผลิต (Output)  รวม 13 ปจจัย
ในแตละปจจัยจะมีตัวช้ีวัดที่สามารถใชเพ่ือการตรวจสอบคณุภาพวา เปนไปตามเกณฑที่
ประสงคหรอืไม รวมทัง้ส้ิน 47 ตวัชีว้ดั และมหาวทิยาลยัไดจดัท ํารายงานผลการประกนั
คุณภาพการศกึษา ระดบัปรญิญาตรี ทกุป เพ่ือรายงานวา ในรอบปการศกึษานัน้ แตละ
สํ านักวิชาไดดํ าเนินงานอะไรบาง ผลการดํ าเนินงานเปนอยางไร มคุีณภาพอยูในระดบั
ใด ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยัก ําหนด  มจีดุเดนจดุดอยอะไรบาง และใหขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา โดยการประกันคุณภาพการศึกษายึดหลักการบริหารแบบ  “รวม
บริการ ประสานภารกิจ”
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2545
กลาวคือ ด ําเนินการประกันคุณภาพแบบรวมศูนยในระดบัมหาวทิยาลยั ทัง้นีเ้พ่ือ

ประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ หลังจากที่ไดดํ าเนินการมาระยะหนึ่งแลว
มหาวทิยาลยัไดท ําการพฒันาตวัช้ีวดั ใหมคีวามครอบคลมุภารกจิของมหาวทิยาลยัมากขึน้
ทัง้ทางดานระดบับณัฑติศกึษา และการวจิยั ซ่ึงขณะนีอ้ยูระหวางการด ําเนนิการ เมือ่แลว
เสรจ็จะน ําเสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา และ
จะน ําเสนอสภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยัเพ่ืออนุมตัติอไป โดยมเีปาหมายส ําหรบัใช
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา ปการศึกษา 2546

2.  มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํ างานที่รับผิดชอบดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการดํ าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํ างานประกันคุณภาพการศึกษา

         3.   มหาวิทยาลัยไดใหความรูและสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศกึษา แกคณาจารย บคุลากร  และนักศึกษา โดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนา
รวมทั้งไดจัดทํ า ”ขาวประกันคุณภาพการศึกษา รายวัน และรายเดือน” เพ่ือเผยแพร
ความรูและรายงานความคบืหนาในเรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาใหแกบคุลากรของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ 8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
1.  ผลท่ีไดจากการประกนัคณุภาพภายในทกุปการศึกษา ปจจยัและตวัช้ีวดัท่ีเปน

จดุเดนมหาวทิยาลยัจะรกัษามาตรฐานและเสรมิใหเดนยิง่ข้ึน สวนปจจยัและตวัช้ีวดัท่ี
เปนจดุดอยมหาวิทยาลัยจะนํ ามาวางแผนและพัฒนาใหไดมาตรฐานตามที่กํ าหนด ท่ี
ผานมา ไดแก การจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหมีจํ านวนหนังสือเพื่อการคนควา
สื่อส ําหรบัการเรยีนการสอนเพยีงพอในการจดัการศกึษา สนบัสนนุการขอต ําแหนง
ทางวชิาการของคณาจารย และการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของคณาจารย

2. การประเมนิผูสอนโดยนกัศกึษาจะมกีารจดัอบรมใหความรูแกคณาจารยท่ีมผีล
การประเมนิไมเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกํ าหนดในเรื่องท่ีเกี่ยวของ และจัด
อบรมเรื่องการเรียนการสอนใหแกอาจารยใหม

3. การประชุมเพื่อการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาค
การศกึษาจดัประชมุ เพื่อหาขอสรุป และทราบปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
พิจารณาแกไขเพื่อมิใหเกิดปญหาอีกในภาคการศึกษาถัดไป
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