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ภาคผนวก 1. ขอมูลจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ
ขอสรุปจากบทสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นตาง ๆ
1.1 การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของจากภายนอก
1.1.1 ผูวาราชการจังหวัด, รองผูวาราชการจังหวัดและคณะผูบริหารจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 ทาน
ผูว า ราชการจังหวัด และคณะ ไดแสดงความคิดเห็น ที่สะทอนความคิดเห็นและความรูสึกของหัวหนา
สวนราชการ หนวยงานและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ เปนที่
ยอมรับในความเปนเลิศและมีชื่อเสียงในทางวิชาการ รวมทั้งบัณฑิตไดรับการยอมรับจากนายจาง แตที่ผาน
มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง มหาวิทยาลัยฯ มีความผูกพันและสัมพันธกับชุมชนในจังหวัดคอนขางนอย ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ สูงยิ่ง แตปจจุบันมีความรูสึกวาไดรับการตอบสนองจาก
มหาวิทยาลัยฯ เพียงประมาณรอยละ 10 -20 ทัง้ ทีน่ าจะสามารถทําไดมากกวานี้
ปจจุบนั มหาวิทยาลัยฯ ไดพยายามเขามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งดานการอบรม สัมมนา การถายทอดความรู
รวมทัง้ การเขารวมกิจกรรมของจังหวัด คาดวาในอนาคตอันใกลการบริการวิชาการ การเชื่อมโยงความรูสู
ทองถิ่นและดานชุมชนสัมพันธทั้งระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ จะ
สูงขึ้น เหตุผลอาจเนื่องมาจากในชวงเริ่มกอตั้ง มหาวิทยาลัยฯ มุงและเรงสรางองคความรูสากลที่จะนํามา
ประยุกตใชในทองถิ่น ประกอบกับตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการสรางระบบบริหารทั่วไป
และระบบงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการดําเนินการตามภารกิจได
ดวยขอจํ ากัดดังกลาว จึงไมสามารถใหบริการวิชาการแกชุมชนอยางเต็มที่ นอกจากนี้อาจเกิดจากความ
คาดหวังของประชาชนที่อยากเห็น มหาวิทยาลัยฯ ทําประโยชนใหกับชุมชนตั้งแตวันแรกที่กอตั้ง ในความ
เปนจริงคงตองใชเวลาชวงเวลาหนึ่งในการฟูมฟกองคความรู กอนที่จะนํามาบริการแกชุมชน
ปจจุบนั มีความพรอมในระดับหนึ่งแลว จึงเริ่มที่จะออกไปใหบริการวิชาการแกชุมชน ทั้งดานการอบรม
สัมมนา การทําหนาที่วิทยากร รวมทั้งการปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับทองถิ่น เชนเรื่อง
ระบบไฟจราจรในเขตเทศบาลเมือง การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด ในอําเภอวังนํ้าเขียว เปนตน
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยฯ จํ าเปนตองเรงสรางภาพลักษณในการเปนมหาวิทยาลัยของชาวนครราชสีมา ใหมี
ความสัมพันธและผูกพันกับทองถิ่นมากขึ้น ควรใชกลยุทธเชิงรุกที่จะออกไปสูชุมชนและนํ าชุมชนมาสู
มหาวิทยาลัยฯ
- มหาวิทยาลัยฯ ตองพยายามมากขึ้นที่จะเปดตัวเองกับชุมชนมากขึ้น
- เปนหนวยงานที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ ชุมชนมีความคาดหวังกับมหาวิทยาลัยฯ คอนขางสูง แต
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับชุมชนยังไมดีเทาที่ควร มหาวิทยาลัยฯ ตองพยายามมากขึ้นที่จะเปดตัวเองกับ
ชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ตั้ง
- มีการตอตานจากชุมชนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ
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- ในแผนยุทธศาสตรจังหวัดมีการพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยฯ ถึงความเขมแข็งทางวิชาการและปญหาการ
เชือ่ มโยงกับชุมชน ควรจะสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับชุมชนใหมากขึ้น
- ควรสรางมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ ลดชองวางและใหมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนเขาถึงกันมากขึ้น
- ควรเชื่อมโยงกับภาคราชการ ชุมชน ประชาชน ในเรื่องการถายโอนความรูเทคโนโลยี
1.1.2 ประธาน, รองประธานและเลขา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 คน
- มีความชื่นชมในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ เนนงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ใหมากกวาการ
มุงเนนดานการจัดการ
- มีครุภัณฑตาง ๆ ที่เปนประโยชนจํานวนมาก, ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีศูนยสอบเทียบเครื่องมือ
- มีอาจารยที่จบในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก ซึ่งนาจะมีผลงาน งานวิจัย ที่สามารถเชื่องโยงกับสภา
อุตสาหกรรมได
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี, เครื่องจักร เพิ่มขึ้น
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน การถายโอนยีน พืช GMO และ
อื่น ๆ ใหมากขึ้น
- ภาคเอกชน ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพรความรูตาง ๆ เกี่ยวกับดานการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม ๆ ใหแกชุมชนภายนอก
- ตองการใหมหาวิทยาลัย ฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและเขารวมกับกิจกรรมตาง ๆ
ของจังหวัดนครราชสีมาดวย
- บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาออกไปยังขาดทักษะและความคิดสรางสรรคในการทํางาน และมักจะไดคะแนน
คอนขางตํ่าในประเด็นดังกลาว
1.1.3 ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา
- ควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ชุมชนสัมพันธเขาถึงชุมชน
- สหกิจศึกษามุงใหนักศึกษาไดมีประสบการณกับความเปนสากล ควรสงเสริมมิติทางสังคมใหกับบัณฑิต
ใหบณ
ั ฑิตสัมผัสภายนอกชุมชน รูจักวัฒนธรรม การทํางานรวมกับผูอนื่ และมีคานิยมเพิ่มมากขึ้น
- อาจารยมุงสรางผลงานทางดานวิชาการจนเปนที่ยอมรับ ควรหันมาสรางประสบการณกับชุมชน หันมา
พัฒนาการมีสวนรวมเขาถึงเปนที่พึ่งชุมชนอยางแทจริง เพื่อใหเกิดพลังมวลชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปนผูนําเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง โดยใหนโยบายการมีสวน
รวมกับชุมชนเพิ่มขึ้น
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1.1.4 เทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา จํานวน 1 คน
- โดยภาพรวมประชาชนมีความรูสึกที่ดีตอมหาวิทยาลัยฯ ที่เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางดานวิชาการ
เปนทีย่ อมรับของทุกคน ในสวนของเทศบาลมีความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการพัฒนางานของ
เทศบาล เชิงการพัฒนาระบบไฟจราจร ยานพาหนะ เปนตน
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ตั้งหางไกลจากชุมชนทําใหไมสะดวกในการไปใชบริการ มหาวิทยาลัยฯ ควร
ตระหนักในปญหานี้ ควรมีนโยบายในเชิงรุก และประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบ
- ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ไดเปนแหลงวิชาการที่นํานวัตกรรมไปเผยแพรใหกับเอกชนที่จะนําไปดําเนิน
กิจการ ทัง้ นีเ้ พราะปจจุบันแหลงประกอบการในเทศบาลยังมีความตองการดานนี้สูงมากและสวนใหญจะไป
ปรึกษานักวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
- มหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย และนําผลการวิจัยไปสูภาคเอกชนมากกวาจะเปน
เจาของกิจการเอง ทั้งนี้ประชาชนบางสวนมีความรูสึกวามหาวิทยาลัยฯ เปนคูแขงทางการคาในบางเรื่อง
และไมยตุ ธิ รรมเพราะมหาวิทยาลัยฯ เอางบประมาณแผนดินมาลงทุน ในขณะที่เอกชนตองลงทุนดวยตนเอง
1.1.5 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 คน
- มีความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยฯ มาเปนเวลานาน ตั้งแตเริ่มการกอตั้ง และมีความภาคภูมิใจที่มี
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ ในจังหวัดนครราชสีมา
- มีความเขมแข็งทางวิชาการ นักศึกษาจบแลวมีงานรองรับ
- ควรจะมีการขยายและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ความชํานาญ ความรูความสามารถเพื่อรวมและชวย
พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น
- การสอบเขาคอนขางยาก และมีคาใชจายในการเลาเรียนสูง
- ตองการใหมีหลักสูตรในภาคปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานการเกษตร
- มหาวิทยาลัยฯ ควรเปดกวางใหมากขึ้น และควรที่จะมีการประสานตรงกับทองถิ่น
1.1.6 นายกองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี จํานวน 1 คน
- ความสัมพันธและการประสานงาน รวมมือ มีมากขึ้นกวาในอดีต
- การจัดการศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาคอนขางยาก และมีคาใชจายในการเลาเรียนสูง ควรมีการ
สนับสนุนใหคนในชุมชนเองไดมีโอกาสเขาเรียนมากขึ้น
- ควรจะมีนโยบายในเชิงรุกสูทองถิ่นใหมากขึ้น
- ปจ จุบัน ทุก อบต. มี งบประมาณแตยังขาดผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวมประสานงานในการพัฒนาชุมชน
เทคโนโลยีการเกษตรใหมากขึ้น
- ไมมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อรวมแกไขปญหาความขัดแยงกับชุมชน ทั้งเรื่องปญหาดานที่ดินและ
ปญหาดานแหลงนํ้า

- 37

1.2 การสัมภาษณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ขอสรุปจากบทสัมภาษณบุคลากรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นตาง ๆ
1.2.1 บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี
สวนสงเสริมวิชาการ จํานวน 3 คน
- การติดตอประสานงานเรื่องขอมูลคอนขางยาก
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนยังไมเต็มที่ ของบประมาณคอนขางยาก
- สรางจิตสํานึก ความรักมหาวิทยาลัยฯ การปรึกษาพูดคุยระหวางหนวยงานเพื่อลดชองวางและสรางความ
เขาใจใหมากขึ้น
- ควรใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อใหทํางานรวมกันและ
ไปในทิศทางที่ตองการไดมากยิ่งขึ้น
1.2.2 สวนแผนงาน จํานวน 1 คน
- มีการดําเนินงานที่คลองตัว
- มีการประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ
- เทคโนโลยีเครื่องมือตาง ๆ มีความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน
- ควรเปนผูนําในการพัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหมากขึ้น
1.2.3 สวนการเจาหนาที่ จํานวน 1 คน, สวนสารบรรณและนิติการ จํานวน 1 คน, สวนอาคารและสถานที่
จํานวน 1 คน, สวนการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน, สวนประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน, สวนพัสดุ จํานวน 1
คน, สวนกิจการนักศึกษา จํานวน 1 คน, สถานกีฬาและสุขภาพ จํานวน 1 คน
บุคลากรสวนมากภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ สวนมากจะชื่นชมในระบบบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” วาเปนระบบที่ดี ในสวนความคิดเห็นที่ควร
พิจารณาในสวนที่บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวของไดแก
- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการสรรหาบุคคลเขามาทํางานในหนวยงานไดเหมาะสมแลว มหาวิทยาลัยฯ ได
คนเกง คนดี เหมาะสมกับงาน
- เนือ่ งจากเปนระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ที่จําเปนตองเนนการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ แต
ในปจจุบันบางหนวยงานยังขาดบุคลากร ทํ าใหการดํ าเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ นอกจากนี้ ใ นบางครั้ ง ยั ง มี ภ าระงานพิ เ ศษภายนอกตามนโยบายของรั ฐ หรื อ ของ
หนวยงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองปฏิบัติ ทําใหการทํางานประจําที่ไดรับมอบหมายบกพรอง
- อยากใหมหาวิทยาลัยฯ ไดใหความชัดเจนดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ โครงสรางเงินเดือนและการเพิ่มพูนความรู
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- ระบบงานบางอยางยังอยูในระบบและกรอบของราชการ ทําใหผูปฏิบัติเกิดความสับสนในเรื่องนโยบาย
กับการปฏิบัติ

1.3 การสัมภาษณนักศึกษา
ขอสรุปจากบทสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นตาง ๆ
1.3.1 นักศึกษาผูแทนองคการบริหารและผูแทนสภานักศึกษา จํานวน 4 คน
ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญมีความภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนดวย
อาคารสถานที่ หอพักนักศึกษา ศูนยบรรณสารฯ หองปฏิบัติการภาษา การใหบริการดานตาง ๆ แก
นักศึกษา ความเอาใจใสของอาจารยผูสอน อยางไรก็ตามนักศึกษามีขอคิดเห็นดังนี้
- การจัดการศึกษาแบบไตรภาคเปนอุปสรรคตอการทํากิจกรรมของนักศึกษา เพราะตองเรียนหนัก มีเวลา
ทํากิจกรรมนอย นอกจากนี้เมื่อทํากิจกรรมก็มีนักศึกษามารวมนอย เพราะทุกคนกังวลเรื่องการเรียน
- นักศึกษาตองการใหสถาบันไดใหโอกาสนักศึกษามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในบางเรื่อง,
แจงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบบาง เชน มีการจัดทําคันกระโดดบริเวณถนน ซึ่งไมมีการ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ ทําใหนักศึกษาหลายคนประสบอุบัติเหตุ
- ดานการเรียนการสอน นักศึกษาเห็นวาดีมากแลวไมวาจะเปนการสอนกลุมใหญ มาตรฐานการศึกษา
การสอนของอาจารยประจําวิชา การติวนักศึกษาในกลุมเล็ก การติวในหอพัก นักศึกษาใหความเห็นวาการ
ทีน่ กั ศึกษาบางสวนสอบไมผานหรือพนสภาพนักศึกษานั้น สาเหตุเกิดจากตัวนักศึกษาเอง ไมไดเกิดจากการ
เรียนการสอน
- นักศึกษามีความเห็นวาที่หลายคนสอบไมผานหรือพนสภาพนักศึกษาจํานวนมากนั้น เพราะปรับตัวไม
ทัน บางคนเกิดความทอแทเมื่อเกรดเฉลี่ยอยูในเกณฑตํ่า แนวทางในการแกไขนั้น นักศึกษามองวาควรมีการ
แนะแนวหรือสอนพิเศษใหมากขึ้น
- นักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลเพิ่มเติม คือ การใหมีบริเวณที่จอดรถมอเตอรไซดของนักศึกษา
ในทุกจุด, ใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา, บางรายวิชาที่มีนักศึกษาสอบไมผานจํานวน
มากและบ อ ย ๆ ควรจะเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ล งทะเบี ย นได ใ นทุ ก ภาคเรี ย น, โรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพไมคอยดี มีปริมาณผูขายนอย, ตองการรูวาการประเมินการสอนของอาจารยนั้น มี
ผลเปน อยางไรและ จะมีผลในการปรับปรุงอยางไร เพราะนักศึกษาไมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรั บปรุงใด ๆ
1.3.2 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ผูแ ทนนักศึกษาจากแตละสํานักวิชา) จํานวน 8 คน
- มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูได แตตองติดตาม
วิเคราะหความพรอมของอุปกรณ ระบบไฟฟาซึ่งจะเปนอุปสรรคตามมาได
- สหกิจศึกษา เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาไดเรียนรู สรางความรับผิดชอบในการทํ างาน
หลอหลอมใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาเปนวัยทํางานไดเปนอยางดี
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- การจัดระบบการศึกษาเปนไตรภาค ทําใหนักศึกษาเรียนหนัก มีความกระตือรือรน แตสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ ตองหาระบบมาตรการที่ชวยนักศึกษาใหสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ การเรียนในชั้นใหญ และการเรียนที่มีการวัดผลเพียงครั้งเดียว
- ควรวิเคราะหและปรับปรุงในสวนของชมรมนักศึกษาตาง ๆ ซึ่งมีคอนขางมาก ไมเปนที่รูจักไมคอยทํา
กิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย
- มหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มทักษะดานสังคม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรใหเพิ่มขึ้น
- มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนโครงการเพื่อนชวยเพื่อนในการเรียนรู
1.3.3 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน
- การเลือกเขามาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ถาไมเปนศิษยเกาที่นี่ ก็จะไดขาวมาจากเพื่อน รุนพี่
และทางเว็บไซต (Website) ของมหาวิทยาลัยฯ และบางคนยังไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ
- อาจารยดูแลเอาใจใสดี มีเครื่องมือตาง ๆ ดีพอสมควร มีโอกาสไดรับทุนการศึกษา แตหนังสือใน
หองสมุดมีจานวนน
ํ
อยโดยเฉพาะหนังสือที่สําคัญเฉพาะดานที่เกาแลว แตตองใชในการอางอิงการเรียนการ
สอน
- นักศึกษามีความพึงพอใจ มีโอกาสไปตางประเทศเปนสวนใหญ แตทั้งนี้สาขา ภาษาอังกฤษยังมี โอกาส
นอยกวาสาขาอื่นเพราะไมไดทุนการศึกษา
- บางสาขามีปญหาในการสืบคนขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
1.3.4 ศิษยเกา จํานวน 5 คน
- อาจารยมีคุณวุฒิสูง มีความตั้งใจ ทุมเทในการสอน
- มีความภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ
- นักศึกษามีความอดทน มีทักษะดานการอานภาษาอังกฤษ, มีทกั ษะในการใชงานคอมพิวเตอร
- มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาใหมากขึ้น ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ใหมาก
ขึ้น
- การเรียนการสอนในหองเรียนใหญเปนปญหาบาง แตทางมหาวิทยาลัยฯ ก็มีแนวทางในการแกไขโดย
ใชโทรทัศนและผูชวยสอน
- จํานวนอาจารยในแตละสาขาคอนขางนอย ภาระงานของอาจารยมาก
- มีความพึงพอใจกับการอยูในหอพัก
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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. รายงานประจําป 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. รายงานประจําป 2545 – 2546 เทคโนธานี
7. สารสนเทศ ปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. คูม อื การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4. รายงานการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุนปการศึกษา
2544
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
7. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2545 ( 1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2545)
8. สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2541)
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2541)
11. คูม อื การศึกษาระดับปริญญาตรี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 2545
12. นักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545
13. เอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไวที่หองรับรองคณะผูประเมินฯ ในวันตรวจเยี่ยม
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ภาคผนวก 3 คําสั่งแตงตั้งคณะผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก 4 กําหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอก
วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2546
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2546
เวลา
กิจกรรม
09.00 - 10.30 น. ประชุ ม ชี้ แ จงคณะผู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยถึงวัตถุประสงค
กระบวนการ
ขั้นตอนการประเมิน หารือการกํ าหนดการ
ดํ าเนินงาน
อาจทําการแกไขปรับปรุงได
10.30 - 11.30 น. - สัมภาษณแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูบ ริหารระดับสูงในสาระสําคัญที่กําหนดไวใน
การประเมิน
- เยี่ยมสํานักงานอธิการบดี
- สวนการเจาหนาที่
- สวนแผนงาน
- สวนสงเสริมวิชาการ
- สวนประชาสัมพันธ
- สวนสารบรรณและนิติการ
- สวนการเงินและบัญชี
- สวนพัสดุ
- สวนอาคารสถานที่
- ศูนยกิจการนานาชาติ
11.30 - 12.30 น. ตรวจสอบขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
12.30 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

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.
17.00 - 18.00 น.

คณะกรรมการ ฯ ตรวจเยีย่ มหนวยงาน ดังนี้
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
คณะผูป ระเมินสรุปผลการตรวจเยีย่ ม

สถานที่
หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
อาคารบริหาร

หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน อาคาร
วิชาการ
หองหนวยสงเสริมประสิทธิภาพ
การสอน อาคารวิชาการ
หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
หองประชุม สวทก. (ชั้น 1)
หองประชุม สวว.
หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
หองประชุม สวทส.
หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน อาคาร
วิชาการ
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วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2546
เวลา
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.
10.30 - 11.00 น.
11.00 – 12.30 น.

กิจกรรม
เขาเยีย่ ม คารวะ และสนทนากับผูว า ราชการ
จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี
ตรวจสอบขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม

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.

พบสนทนากับตัวแทนนักศึกษา
- ปริญญาตรี 10 คน (สวทส., สวทก., สวพ.
สํานักวิชาละ 2 คน สววศ. 4 คน)
- บัณฑิตศึกษา 8 คน (สวว., สวทส., สวทก.,
สววศ. สํานักวิชาละ 2 คน)
นักศึกษาผูแทนองคการบริหาร 2 คน
นักศึกษาผูแทนสภานักศึกษา 2 คน
ศิษยเกา 4 คน
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 10 คน
(สวนละ 1 คน รวมสถานกีฬาและสุขภาพ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ ฯ ตรวจเยีย่ มหนวยงาน ดังนี้
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไรพรมแดน

17.30 - 20.00 น.

คณะผูป ระเมินสรุปผลการตรวจเยีย่ ม

12.30 - 13.00 น.

สถานที่
หองรับรอง จวนผูวาราชการจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการคาจังหวัด
สํานักงานเทศบาล ฯ
หองประชุมหนวยสงเสริมประสิทธิ
ภาพการสอน อาคารวิชาการ
หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน อาคาร
วิชาการ
หองประชุมหนวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน อาคาร
วิชาการ

หองหนวยสงเสริม ฯ
ศูนยเครื่องมือ ฯ อาคารเครื่องมือ
ศูนยคอมพิวเตอร อาคารวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย
ศูนยบรรณสาร ฯ อาคารบรรณสาร
โครงการการศึกษาไรพรมแดน
อาคารบรรณสาร
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วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2546
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

คณะกรรมการ ฯ ตรวจเยีย่ มหนวยงาน โดย
แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
- กลุมที่ 1 ฝายกิจการนักศึกษา (สวนกิจการ
นักศึกษา / สถานกีฬาและสุขภาพ และ
หอพักนักศึกษา)
- กลุม ที่ 2 ศูนยบริการการศึกษา และดูหอ งเรียน
/ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศูนยบริการการศึกษา / โครงการสห
กิจศึกษา ฯ อาคารเรียนรวม

10.15 – 11.15 น.

- กลุม ที่ 1 หนวยวิสาหกิจเทคโนธานี
- กลุม ที่ 2 ฟารมมหาวิทยาลัย
- กลุม ที่ 3 ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิด
แสงซินโครตรอนแหงชาติ

เทคโนธานี
ฟารมมหาวิทยาลัย
ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสง
ซินโครตรอนแหงชาติ

11.30 – 12.30 น.

- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

อาคารเครือ่ งมือ 7

12.30 - 13.30 น.
14.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
หองหนวยสงเสริม ฯ
เสนอผลการประเมินคุณภาพตอผูบริหาร ผูแทน หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
คณาจารย ใหโอกาสแกมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตอง ทําการแกไขปรับปรุง
คณะผูประเมินกลาวอําลาคณะผูบริหาร
หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

08.30 – 10.00 น.

15.00 – 16.00 น.

อาคารกิจการนักศึกษา / สถานกีฬา
และสุขภาพ / หอพักนักศึกษา
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ภาคผนวก 5. สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการศึกษาตนเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545
มาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้ 1.1

ตัวบงชี้ 1.2

ตัวบงชี้ 1.3

ตัวบงชี้ 1.4

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
รอยละของการไดงานภายใน 1 ป และรอยละของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สํารวจขอมูล ณ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึง่ บัณฑิต ภาค 2/2544 สําเร็จ
การศึกษาแลว 10 เดือน และบัณฑิต ภาค 3/2544 สําเร็จการศึกษาแลว 5 เดือน)
- รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา
- รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอ
- รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําและศึกษาตอ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
(ขอมูลจากการวิจัยสถาบันระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต รุนปการศึกษา 2540)
ความคิดเห็นของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะในการ
ทํางานของบัณฑิต
มีความสามารถในการดํารงชีวติ รวมกับผูอ นื่ ทักษะการจัดการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และทักษะการสือ่ ความหมาย
โดยเฉพาะในเรือ่ งความซือ่ ตรงตอหนาที่ ความขยันหมัน่ เพียร การมีสมั มา
คารวะตอผูอ นื่ ความรับผิดชอบในหนาทีก่ ารงาน การเคารพระเบียบกฎเกณฑ และการ
รูจ กั กาลเทศะ อยูในกลุมที่มีอันดับสูงกวาคุณลักษณะในเรื่องอื่น ๆ
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ
- อัตราสวนบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
- อัตราสวนบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ
- อัตราสวนบทความที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ
- อัตราสวนบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ
- อัตราสวนบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

ปการศึกษา 2545

72.27
12.42
84.70

อยูใ นระดับสูง

6.1 : 1
1.6 : 1
0.7: 1
3.9: 1
1.8: 1
0.1:
0.3:
0.1:
1.4:

1
1
1
1
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ปการศึกษา 2545

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.1 มีการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง

- จํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษา
- จํานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาบนเครือขายคอมพิวเตอร
- จํานวนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย (Web-Based Instruction)
- จํานวนรายวิชา Video on Demand
- จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการของหองสมุด
- จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการคอมพิวเตอร
- จํานวนครั้งในการจัดเสวนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ตัวบงชี้ 2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย
1. ระดับปริญญาตรี
ภาค 1/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
ภาค 2/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
ภาค 3/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาค 1/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
ภาค 2/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
ภาค 3/2545
- รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- รอยละของรายวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4.00
ตัวบงชี้ 2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
- จํานวนกิจกรรม/โครงการในชมรมตาง ๆ
ตัวบงชี้ 2.4 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

6-9
139
26
24
10-16
6-14
14

หนวยกิต/หลักสูตร

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
ชัว่ โมงตอวัน
ชัว่ โมงตอวัน
ครั้ง

92.12
88.29
94.87
90.54
96.21
92.52

69.23
88.89
75.25
92.11
81.19
87.80
165 : 4,878 หรือ 1 : 30
4,878 คน
165 โครงการ
23 โครงการ
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 3

ตัวบงชี้ 3.1

ตัวบงชี้ 3.2

ตัวบงชี้ 3.3
ตัวบงชี้ 3.4

ตัวบงชี้ 3.5

มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู
อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
อาจารยประจําวุฒิปริญญาโท
อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
งบดําเนินการรวมคาเสื่อมราคา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
อยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
คาใชจา ยทัง้ หมดทีใ่ ชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ปการศึกษา 2545
1 : 20.8
78 คน
163 คน
5,012.34 คน
123,057.71 : 1
616,807,089.77 บาท
5,012.34 คน
68
1 : 5.9
849 เครื่อง
5,012.34 คน
1,856.41 : 1
9,304,962.70 บาท
5,012.34 คน

งบดําเนินการรวมงบลงทุน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.1 จํานวนบทความวิจยั ทีพ่ มิ พเผยแพรและงานสรางสรรคตอ จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
197 : 227 หรือ 0.87 : 1
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ
42 เรื่อง
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ
27 เรื่อง
จํานวนบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
56 เรื่อง
จํานวนบทความที่เสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ
49 เรื่อง
จํานวนบทความที่เผยแพรทางสื่ออื่น ๆ
16 เรื่อง
จํานวนสิ่งประดิษฐคิดคนจากผลงานวิจัย
3 เรื่อง
จํานวนงานวิจยั ทีน่ าไปผลิ
ํ
ตเปนเอกสารประกอบการเรียน
4 เรื่อง
ตัวบงชี้ 4.2 จํานวนงานวิจยั ทีน่ าไปใช
ํ ประโยชนในงานวิจยั อืน่ หรือในการเรียนการสอน หรือในวงธุรกิจ
3.6 : 1
อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศตออาจารยประจํา
จํานวนงานวิจัยที่ผูอื่นนําไปอางอิง
436 เรื่อง
จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน
747 เรื่อง
จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรม
67 เรื่อง
จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชในภาครัฐ
140 เรื่อง
ตัวบงชี้ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ
139,865 : 1
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
33,707,458 บาท
จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
241 คน
ตัวบงชี้ 4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ
58,768 : 1
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายใน
14,163,200 บาท
จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
241 คน
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
จัดการอบรม ประชุม และสัมมนา
จํานวนการเปนวิทยากรบรรยาย อบรม และอาจารยพิเศษ
ใหบริการอื่น ๆ เชน ใหบริการวิชาการขอมูลแกเกษตรกร เผยแพรบทความ จัด
นิทรรศการ ติดตัง้ และทดสอบสถานีทวนสัญญานวิทยุ VHF ทดสอบความแข็งแรงชิน้ สวน
โลหะ ตรวจตัวอยางตะกอนจากบอเจาะนํ้าบาดาล ใหสถานที่จัดแขงกีฬา บริการ Exercise
แกบุคคลภายนอก และการเยี่ยมชมฟารมมหาวิทยาลัย เปนตน

ตัวบงชี้ 5.2

มาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้ 6.1

ตัวบงชี้ 6.2

ปการศึกษา 2545

78 เรื่อง
265 เรือ่ ง
80 เรือ่ ง

ใหบริการทดสอบและการวิเคราะหตาง ๆ
11 รายการ (373 ครัง้ )
ใหบริการทางวิทยุกระจายเสียง
11 รายการ (6,956 ครัง้ )
ใหบริการขอมูลและความรูทางวิทยุโทรทัศน
36 ครั้ง
ใหบริการขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต โดยใชโฮมเพจมหาวิทยาลัย
ตลอดทัง้ ป
ใหความรูแกผูมาศึกษาดูงาน
83 คณะ (3,774 คน)
จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตอ
0.9 : 1
อาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ
175 เรื่อง
จํานวนการเปนกรรมการวิชาชีพ
32 เรื่อง
จํานวนการเปนกรรมการวิทยานิพนธ
10 คน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
33 กิจกรรม
สอนปฏิบัตินอกหลักสูตรใหกับบุคลากรและนักศึกษาดานดนตรีไทย ดนตรี
6 กิจกรรม
สากล ดนตรีพื้นบาน การขับรอง นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นฐาน
จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
15 กิจกรรม
จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย
9 กิจกรรม
จัดโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในดาน
3 โครงการ
ทํานุ ศิลปวัฒนธรรม
มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
จัดตัง้ หองไทยศึกษานิทศั น ทีเ่ ปนแหลงรวบรวม ศึกษาวิจยั และเผยแพรความรู
1 หอง
เกีย่ วกับภูมปิ ญญาไทย โดยโยงผลการดําเนินการไปสูการเรียนการสอน ซึ่งจัดแสดง
วัสดุทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากกวา 2,000 รายการ และจัดนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดป
การศึกษาวิจัยทางดานวัฒนธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เพื่อเปนการ
37 เรื่อง
อนุรักษและวิเคราะหพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมในเชิงวิชาการ
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดํ าเนินการทั้งหมด
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
เงินเดือนบุคลากรทุกประเภท
งบดําเนินการทั้งหมด
ตัวบงชี้ 7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตองบดําเนินการทั้งหมด หรือ
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32.70
284,043,005.60 บาท
868,678,078.91 บาท
11.47 หรือ 1 : 7.23

จํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)

ตัวบงชี้ 7.3

ตัวบงชี้ 7.4

ตัวบงชี้ 7.5

มาตรฐานที่ 8

ตัวบงชี้ 8.1

เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ
งบดําเนินการทั้งหมด
จํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดําเนินการทั้งหมด
(ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
คาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง
งบดําเนินการทั้งหมด
คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
คาเสื่อมราคา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
งบดําเนินการ
เงินเหลือจายสุทธิ
มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
1. มหาวิทยาลัยใชกระบวนการ INPUT PROCESS และ OUTPUT เปนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และไดทําการประกันคุณภาพการศึกษาดานการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี มาตั้งแตปการศึกษา 2541 โดยไดจัดทํ าคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแบงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา เปน 3 กลุม คือ ปจจัย
นําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) และปจจัยผลผลิต (Output) รวม 13 ปจจัย
ในแตละปจจัยจะมีตัวชี้วัดที่สามารถใชเพื่อการตรวจสอบคุณภาพวา เปนไปตามเกณฑที่
ประสงคหรือไม รวมทัง้ สิน้ 47 ตัวชีว้ ดั และมหาวิทยาลัยไดจดั ทํารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกป เพือ่ รายงานวา ในรอบปการศึกษานัน้ แตละ
สํานักวิชาไดดําเนินงานอะไรบาง ผลการดําเนินงานเปนอยางไร มีคุณภาพอยูในระดับ
ใด ตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด มีจดุ เดนจุดดอยอะไรบาง และใหขอ เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา โดยการประกันคุณภาพการศึกษายึดหลักการบริหารแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ”

99,653,958.67 บาท
868,678,078.91 บาท
693 คน
5,012.34 คน
56.47
296,334,744.31 บาท
524,753,446.43 บาท
68,615.58 : 1
343,924,632.48 บาท
5,012.34 คน
2.24
527,615,611.43 บาท
11,821,808.97 บาท
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
กลาวคือ ดําเนินการประกันคุณภาพแบบรวมศูนยในระดับมหาวิทยาลัย ทัง้ นีเ้ พือ่
ประสิ ท ธิ ภ าพและความเปนเอกภาพ หลั ง จากที่ ไ ด ดํ าเนินการมาระยะหนึ่งแลว
มหาวิทยาลัยไดทาการพั
ํ
ฒนาตัวชีว้ ดั ใหมคี วามครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยมากขึน้
ทัง้ ทางดานระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจยั ซึง่ ขณะนีอ้ ยูระหวางการดําเนินการ เมือ่ แลว
เสร็จจะนําเสนอเพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
จะนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมตั ติ อ ไป โดยมีเปาหมายสําหรับใช
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2546
2. มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานที่รับผิดชอบดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 ชุด ดังนี้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยไดใหความรูและสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา แกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนา
รวมทั้งไดจัดทํา ”ขาวประกันคุณภาพการศึกษา รายวัน และรายเดือน” เพื่อเผยแพร
ความรูและรายงานความคืบหนาในเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
1. ผลทีไ่ ดจากการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ปจจัยและตัวชีว้ ดั ทีเ่ ปน
จุดเดนมหาวิทยาลัยจะรักษามาตรฐานและเสริมใหเดนยิง่ ขึน้
สวนปจจัยและตัวชีว้ ดั ที่
เปนจุดดอยมหาวิทยาลัยจะนํามาวางแผนและพัฒนาใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด ที่
ผานมา ไดแก การจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหมีจํานวนหนังสือเพื่อการคนควา
สื่อสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการศึกษา สนับสนุนการขอตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารย และการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของคณาจารย
2. การประเมินผูส อนโดยนักศึกษาจะมีการจัดอบรมใหความรูแ กคณาจารยทมี่ ผี ล
การประเมินไมเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดในเรื่องที่เกี่ยวของ และจัด
อบรมเรื่องการเรียนการสอนใหแกอาจารยใหม
3. การประชุมเพื่อการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาค
การศึกษาจัดประชุม เพื่อหาขอสรุป และทราบปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
พิจารณาแกไขเพื่อมิใหเกิดปญหาอีกในภาคการศึกษาถัดไป
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มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

