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บทสรุปผูบริหาร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพของตนเองมาตั้งแตปการศึกษา 2548 และ
ในปการศึกษา 2552 ไดทําการประกันคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 11 องคประกอบ 50 ตัวบงชี้ ซึ่งมีผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ปรากฏตามเอกสารใน
บทที่ 2 และสรุปผลจุดเดน/แนวทางเสริม จุดดอย/แนวทางพัฒนา ตามรายละเอียดในเอกสารบทที่ 3 รวมทั้งมีขอมูล
ประกอบปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาได
ดังนี้
1. ในภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาอยูในระดับดีมาก คือ ไดคะแนน 2.70
จากคะแนนเต็ม 3.00
(ต่ํากวา 1.50 = การดําเนินการยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00 = ไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 = ไดคุณภาพในระดับดี และ 2.51-3.00 = ไดคุณภาพในระดับดีมาก)
2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 50 ตัวบงชี้พบวา
ก. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการไดมาตรฐานหรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(ได 3 คะแนน) จํานวนทั้งสิ้น 39 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 1.1
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
2. ตัวบงชี้ 2.1
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
3. ตัวบงชี้ 2.2
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ตัวบงชี้ 2.3
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
5. ตัวบงชี้ 2.5
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
6. ตัวบงชี้ 2.7
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
7. ตัวบงชี้ 2.8
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
8. ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณ
ั ฑิต
9. ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
10. ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
11. ตัวบงชี้ 3.1
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
12. ตัวบงชี้ 3.2
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
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13. ตัวบงชี้ 4.1
14. ตัวบงชี้ 4.2
15. ตัวบงชี้ 4.3
16. ตัวบงชี้ 4.4

17. ตัวบงชี้ 4.5
18. ตัวบงชี้ 4.6
19. ตัวบงชี้ 5.1
20. ตัวบงชี้ 5.2

21. ตัวบงชี้ 5.3

22. ตัวบงชี้ 5.4
23. ตัวบงชี้ 6.1
24. ตัวบงชี้ 7.2
25. ตัวบงชี้ 7.4
26. ตัวบงชี้ 7.5
27. ตัวบงชี้ 7.6
28. ตัวบงชี้ 7.7
29. ตัวบงชี้ 7.8
30. ตัวบงชี้ 7.9
31. ตัวบงชี้ 8.1
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มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิ พเผยแพร ไดรบั การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และ
มี peer review ตออาจารยประจําทุกระดับ
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ข

32. ตัวบงชี้ 8.2
33. ตัวบงชี้ 9.1
34. ตัวบงชี้ 9.3
35. ตัวบงชี้ 10.2
36. ตัวบงชี้ 11.1
37. ตัวบงชี้ 11.2
38. ตัวบงชี้ 11.3
39. ตัวบงชี้ 11.4

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม
เปาหมายของสํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี

ข. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับมาตรฐาน
(ได 2 คะแนน) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 1.2
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
2. ตัวบงชี้ 2.6
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
3. ตัวบงชี้ 2.9
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
4. ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
5. ตัวบงชี้ 2.14 ข รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอรุน
6. ตัวบงชี้ 2.15 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
ตอรุน
7. ตัวบงชี้ 2.16 ข คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. ตัวบงชี้ 7.1
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
สามารถผลักดันสํานักวิชาใหแขงขันไดในระดับสากล
9. ตัวบงชี้ 7.3
มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู
10. ตัวบงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ค. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน (ได 1 คะแนน)
จํานวน ทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 2.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
2. ตัวบงชี้ 2.14 ก รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอรุน
3. ตัวบงชี้ 2.16 ก คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
SAR2552-0
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3. จากรายละเอียดดังกลาว คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชา ไดวิเคราะห จุดเดน/
แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงานไวดวยแลวในสวนที่ 3
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินตัวบงชี้ ถาเปน 0 =ไมมีผลการดําเนินการ, 1=ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 2=ใกลเคียงกับมาตรฐาน ,
3=ไดมาตรฐาน
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สวนที่ 1

บทนํา
1. ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อมุงที่จะ
สร า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ เน น จั ด การศึ ก ษาระดั บ สู ง ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองความตองการผลผลิตทางดานกําลังคนที่มีความรูดานเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นพั นธกิจพิเ ศษอีก อยางหนึ่ งที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุร นารีตั้ง เปาไว คือการ
ถายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยคนควาและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยไมเพียงแต
การพัฒนาระดับทองถิ่นเทานั้น แตยังมุงเนนการพึ่งพาตนเองทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป 2536 เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรโดยเนนการพัฒนาดานการเกษตรอุตสาหกรรม ในแผนที่วางไวคือการมุงไปสูการเกษตร
แบบ Precision agriculture ที่จะนําไปสูการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เนนการตรวจวัดและวิเคราะห
กระบวนการผลิตอยางละเอียด เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดวยตนทุนที่ต่ําที่สดุ
ดวยเปาหมายที่ตั้งไว สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสํานักวิชาเนนหนักในสอง
ด า นคื อ เน น ความสํ าคั ญ ด า นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐาน อาทิ เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส คณิ ต ศาสตร แ ละด า น
วิทยาศาสตรทันสมัยและเนนใหบัณฑิตไดมีความรูและความสามารถในการเปนผูประกอบการไมใชเพียงแค
เปนพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เนนขางตนจะเปนแนวทางใหบัณฑิตประสบความสําเร็จในชีวิตและสราง
ประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป
2. ปณิธาน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุงมั่นเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยเนน
การนําองคความรูและนวัตกรรมใหมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. วิสัยทัศน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มุงผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ใหมีภมู ิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4. พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้
ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ
วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น
ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โครงสรางองคกรและการบริหาร
สํานักวิชามีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสํานักวิชามีอํานาจหนาที่พิจารณา
ดําเนินการดานบริหาร และวิชาการของสํานักวิชา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย มีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ

“รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” มีหนวยงานยอยประกอบดวย สํานักงานคณบดี ทําหนาที่ใหบริการดานการธุรการของสํานักวิชา มี
สาขาวิชา 4 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทําหนาที่ บริหารจัดการดานวิชาการและการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีสถานวิจัยเพื่อประสานงานการวิจัยของสํานักวิชา และมีฟารมมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ สนั บสนุ น การเรีย นการสอนของสํานั กวิ ชา และมีห นวยวิสาหกิ จเปน หนวยงานจั ดหารายได แ ละ
ดําเนินการเชิงธุรกิจ จัดโครงสรางองคกรของสํานักวิชาดังนี้
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แผนภูมิโครงสรางองคกร

สํานักงานคณบดี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

สถานวิจัยสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ฟารม
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา

คณบดี

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

หัวหนาสถานวิจัย
สํานักวิชาฯ
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หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

3

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผูจัดการฟารม
มหาวิทยาลัย

6. บุคลากร
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 73 คน จําแนกเปนสาย
วิชาการจํานวน 39 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จํานวน 31 คน และมีลูกจางชั่วคราว/ผูชวย
สอน จํานวน 3 คน สามารถจําแนกตามสายไดดังรายละเอียดในตาราง
จํานวนบุคลากร

รวม

1. สายวิชาการ

39

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป

12

4. ฟารมมหาวิทยาลัย

19

5. ผูชวยสอน / ผูชวยวิจัย

3

รวม
หมายเหตุ

วุฒิการศึกษา
ต่ํากวา
ป.ตรี

1

ป.ตรี

ตําแหนงทางวิชาการ

ป.โท

ป.เอก

อาจารย

ผศ.

รศ.

ศ.

1

38

11

19

8

1

39

11

19

8

1

10

2

15

3

3

73

1

29

6

: รวมลาศึกษาตอ

7. จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 967 คน จําแนกเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 793 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 174 คน โดยแบงเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 115 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 59 คน นอกจากนี้ยังมีผูสําเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2551 ดังแสดงในตาราง
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. เทคโนโลยีชวี ภาพ
4. เทคโนโลยีอาหาร
รวม
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ผูสําเร็จการศึกษา (ยอนหลัง 1 ป)

ป.ตรี

บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
รวม ป.ตรี
รวม
ป.โท ป.เอก รวม
ป.โท ป.เอก รวม

247
303
243

29
22
41
23

9
12
19
19

38
34
60
42

29
52
44

2
3
6
4

3
1
2
1

5
4
8
5

34
56
8
49

793 115

59

174 967 125

15

7

22

147

4

285
337
60
285

8. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร มีรายชื่อหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. ระดับปริญญาโท
2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.4 Master of Science Program in Biotechnology (International Program)
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
3.2 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3.3 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.4 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (International Program)
9. ผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชาไดดําเนินงานตามพันธกิจดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ภาค 1
259

ภาค 2
250

ภาค 3
241

ภาค 1
27

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

309

303

294

31

25

21

10

11

12

เทคโนโลยีอาหาร

272

248

242

25

24

21

20

20

19

เทคโนโลยีชีวภาพ

-

-

-

40

38

40

19

19

18

840

801

777

123

114

111

56

59

58

รวม
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ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
27
29
7
9
9

2. ดานการวิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
2.1 มีโครงการวิจัยทั้งสิ้น 100 โครงการ เปนเงิน 84,499,755 บาท ในขณะที่มีคณาจารย
จํานวน 39 คน และมีการบริหารเงินวิจัยแบบรวมศูนย
2.2 มีผลงานจากคณาจารยในรอบ 5 ปท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 2
ผลงาน และอยูระหวางยื่นขอจดทะเบียนมีเลขคําขอ จํานวน 16 ผลงาน
3. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
สํานักวิชามีหนวยบริการวิชาการแกชุมชน และฟารมมหาวิทยาลัย ที่ใหบริการดานการฝกอบรมดาน
การเกษตร โดยการนําผลงานวิจัยของคณาจารยในสํานักวิชาเผยแพร แกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนภายนอก โดยจัดโครงการฝกอบรมทั้งสิ้น 91 กิจกรรม มีผูเขารับการอบรมทั้งสิน้ 7,051 คน
4. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น
สํานักวิชาไดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามที่ฝายกิจการนักศึกษาจัดจํานวน 648 คน
จากนักศึกษา 832 คน คิดเปน รอยละ 77.88
5. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1 จัดงานประกวดโค ครัง้ ที่ 6 ระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 2553 จัดใหมกี ิจกรรมดังนี้
1. การสาธิตการแตงกีบ,ตีเบอร,สูญเขา
2. การสาธิตการยายฝากตัวออน
3. การสาธิตการรีดน้ําเชื้อโคและจําหนายน้ําเชื้อ
5.2 กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยหนวยบริการวิชาการ
แกชุมชน และฟารมมหาวิทยาลัย ไดแก
1. ความรูเรื่องดิน ปุย และการจัดการธาตุอาหารพืช เพือ่ การเพิ่มผลผลิต
2. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพือ่ การพึ่งพาตนเอง
3. การจัดการสวนองุน และการแปรรูปองุน
4. การเลี้ยงและการจัดการดานปศุสัตว
5. การผลิตปลานิลแปลงเพศ
6. เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะ แกะ และโคเนื้อ
7. การผลิตขาวอินทรียใหได 100 ถังตอไร ดวยระบบ SRI และแหนแดง
8. การเลี้ยงสุกร และไกพื้นเมือง สําหรับเกษตรกรรายยอย
9. การทําเกษตรประณีต 1 ไร
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5.3 โครงการที่สนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย ITAP (สวทช.) เครือขาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ไดแก
1. การพัฒนากระบวนการผลิตปุยชีวภาพและปุยอินทรียช ีวภาพในเชิงธุรกิจ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑสาหรายเสนแกว
3. การปรับปรุงโรงงานผลิตสาหรายเสนแกวเพือ่ ขอรับการรับรอง GMP
4. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
5. ความคงตัวของโปรตีนซิรซิ ินบนผา polyester และ cotton ตอการซักตามมาตรฐานของกลุม
ประเทศยุโรป
6. การปรับปรุงคุณภาพมันสําปะหลังใหเปนวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดโปรตีนสูงโดยการหมักแบบแข็ง
7. การศึกษากระบวนการผลิตมอลโตเดกซทรินจากแปงมันสําปะหลังในระดับหองปฏิบัติการ

----------------------------------------
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
: มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการดํ าเนิ นงานตามแผนให ครบทุ กภารกิ จ
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ ตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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9
9
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
1.
2.
3.
4.
5.

ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิชามีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน และภารกิจของสํานักวิชา
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ของ
มหาวิทยาลัย
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย KPIs ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ
มีการดําเนินการตามแผนงานครบทุกภารกิจ
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยในปงบประมาณ 2552
สํานักวิชามีผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการประจําปได 95.47% ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของผลผลิต
เทียบกับเปาหมาย แลวกําหนดน้ําหนักความสําคัญในแตละแผนงาน โดยมีผลการปฏิบัติงานและ
น้ําหนักความสําคัญในแตละแผนงานตามภารกิจ ดังนี้
5.1 แผนงานจัดการศึกษา มีการปฏิบัติงานตามแผนได 93.37% (น้ําหนักความสําคัญ 35%)
5.2 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม มีการปฏิบัติงานตามแผนได 100 (น้ําหนักความสําคัญ 20%)
5.3 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานตามแผนได 77.88% (น้ําหนักความสําคัญ 10%)
5.4 แผนงานวิจัยและพัฒนา มีการปฏิบัติงานตามแผนได 100.00% (น้ําหนักความสําคัญ 35%)

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ระดับ 7
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.1

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

3

ระดับ 7

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย (°)
9

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

: รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2552
(ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2552 ภาพรวมสํานักวิชามีจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมาย 12 ตัวบงชี้
จากทั้งหมด 10 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 83.33
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 83.33

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
2

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย (°)

≥ รอยละ 80

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
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9

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1

: มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
8. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
9. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
10. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
11. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอย
ละของหลั กสู ตรที่ไ มเ ปน ไปตามเกณฑมาตรฐาน รอ ยละของบทความจาก
วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
12. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
13. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
14. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ
ปริญ ญาเอก) ที่ เปด สอนมีจํานวนมากกว ารอ ยละ 50 ของจํานวนหลั กสูต ร
ทั้งหมด
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มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9
9
9
9
9

หมายเหตุ

เกณฑมาตรฐานระดับ 6
หลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐาน หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนในรอบป ก ารศึ ก ษาที่ ทํ า
การประเมิน ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
เกณฑมาตรฐานระดับ 7
การนั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก. ให นั บ หลั ก สู ต รที่ มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นในรอบป
การศึกษาที่ทําการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชา มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดเตรียมความพรอมดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งเชน ดานหองสมุด ระบบ
สารสนเทศ หองปฏิบัติการอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณการศึกษาอื่น ๆ ฯลฯ
3. มีการกําหนดเปาประสงคการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร ตามตัวบงชี้ของ สกอ. เชน
1) รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
2) รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททัง้ หมด
3) รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด
4) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
5. ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชามีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร แยกเปน
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และ ปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร
รวมหลักสูตรที่ไดมาตรฐานของสํานักวิชา รอยละ 100 และสํานักวิชาไดดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานครบทั้ง 7 ขอ
6. ในการปรับปรุงหลักสูตรนัน้ สาขาวิชาไดดําเนินการในรูปคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่
ประกอบดวยกรรมการภายในสาขาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเนนการวิจัย นักศึกษาทุกคนตองทําวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธ
ตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

3

ระดับ 7

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย.
53)
ตารางที่ 2.1.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 2.1.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 2.1.4 ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ทํ า งานตรงสาขาที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา (บั ณ ฑิ ต ป
การศึกษา 2551) (แหลงที่มา : สวนแผนงาน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

: มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร

9

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มคี วามยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร
หมายเหตุ

9
9
9
9
9
9

เกณฑมาตรฐานระดับ 5
มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและการ
สอนของอาจารยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห
พัฒนาการของผูเรียนประกอบ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา โดยจัดใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล มี รายวิ ชาประเภทบรรยายและภาคปฏิบั ติ ในห องปฏิ บั ติ การ รวมทั้งมี การฝ กประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง การดูงานและทัศนศึกษา มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน
มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียง
พอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองทั้งในหองสมุดและนอกหองสมุดผานระบบเครือขายinternet
และ intranet ทั้งแบบผานสายและแบบไรสาย
2. มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริงและไดกําหนดใหสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
นักศึกษาตองออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานในสถานประกอบการ
3. มีการเรียนการสอน โดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร เชน นําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน
แบบฝกหัด ชิ้นงาน ไวบน Website ของสาขาวิชาตาง ๆ ของโครงการศึกษาไรพรมแดน และของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
6. มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
7. รายวิชาในหลักสูตรมีรายวิชาประเภทปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน ซึ่งทําใหนักศึกษา มีสวนรวมในการ
เรียนการสอน

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

3

ระดับ 7

9
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รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.2.1

จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจําแนกตามประเภทรายวิชา ปการศึกษา
2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 2.2.2
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) ปการศึกษา
2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตารางที่ 2.2.3
วันและเวลาที่ใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ปการศึกษา 2552
(พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา)
ตารางที่ 2.2.4
วันและเวลาที่ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ ป
การศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : ศูนยคอมพิวเตอร)
ตารางที่ 2.2.5 ก ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอการสอนของอาจารย (ดู ค ะแนนเฉลี่ ย
ผลการประเมิ น การสอนของอาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษา) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย)
ตารางที่ 2.2.5 ข ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารย (ดู ค ะแนนเฉลี่ ย
ผลการประเมิ น การสอนของอาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษา) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย)
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่ ง บุ ค คล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวมปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

1. มีร ะบบและกลไกที่ กํ า หนดใหผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู รู ใ นชุ ม ชนมาช ว ยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร

9

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน
การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มี ก ารจั ด โครงการ กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาทั้ ง ที่ กํ า หนดและไม กํ า หนดใน
หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีนโยบายกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวยในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร และ
รวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เชน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหสํานักวิชามีคณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรทีป่ ระกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน
2. สํานักวิชา จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริงโดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย สัมมนา มีการนํานักศึกษานักศึกษาไปดูงานตามโรงงานหรือแปลงเกษตรของ
เอกชน และทัศนศึกษานอกสถานที่
3. กําหนดใหสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนสวนหนึง่ ในหลักสูตร โดยจัดใหมีภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ตองออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อชวยเพิ่มเติมประสบการณดาน
วิชาชีพ(professional experience) แกนักศึกษา สงเสริมทักษะนักศึกษาดานการนําทฤษฎีไปสู
ภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
เพือ่ ประเมินคุณภาพการสอนของผูทรงคุณวุฒิ
5. มีผูทรงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและเอกชนจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการฟารมมหาวิทยาลัย
รวมจํานวน 4 ทาน ทีช่ วยเหลือและพัฒนาการบริหารทรัพยากร และติดตามประเมินการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวที่การปรับปรุงตาง ๆ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

3

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 2.4

: จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
> +10% หรือ < -10 %
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
6 - 9.99 % และ -6 - (-9.99)%
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) - 5.99 %
ของเกณฑมาตรฐาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 16.38 คิดเปน
–18.10% ของเกณฑมาตรฐาน สกอ.
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา
ปรับคา *

รวม 2
ระดับ

365.95

256.52

622.47

FTES รวม ตอ
อาจารยประจํา
(FTEF)

จํานวนอาจารยประจํา
เต็มเวลา (FTEF)***
38.50
เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย
รอยละของความแตกตาง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

16.38 : 1
20 : 1
-18.10
1

รอยละของความแตกตาง =
[{จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสํานักวิชา – เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย}x100]/เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
= [{16.38-20}x100]/20
= -18.10%
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

-18.10%

1

-25% ถึง 0 %
ของเกณฑมาตรฐาน

°

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.4.1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.5

: สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 40 - 59 และ
รอยละ 1 - 39 หรือ วุฒิปริญญาเอก
อยูระหวางรอยละ 40 - 59 แต วุฒิ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ปการศึกษา 2552 สํานักวิชามีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 39 คน โดยมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก 38 คน คิด
เปนรอยละ 97.44 ปริญญาโท 1 คน คิดเปนรอยละ 2.56
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ปริญญาเอก 97.44%
ปริญญาโท 2.56%

3

ปริญญาเอก
≥ 90%

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.5.1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.6

: สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
ศ. รวมกันอยูระหวาง
รศ. และ ศ. รวมกันอยู ระหวาง
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือ
รอยละ 1 - 44
รอยละ 45 - 69 และ
เทากับรอยละ70 และ
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
เทากับหรือมากกวารอยละ 30
เทากับหรือมากกวารอยละ 30
ละ 45 - 69
หรือ
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
นอยกวารอยละ 30
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 70 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชามีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 39 คน มีอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 1 คน คิดเปน รอยละ 2.56 รองศาสตราจารย 8 คน คิดเปนรอยละ 20.51 ผูชวยศาสตราจารย 19 คน
คิดเปนรอยละ 48.72 และยังไมดํารงตําแหนงทางวิชาการ 11 คน คิดเปนรอยละ 28.21
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ศ.+รศ.+ผศ. 71.79%
รศ.+ศ. 23.07%

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
2

เปาหมายที่ตั้งไว
ศ.+รศ.+ผศ. ≥ 70%
รศ. ขึ้นไป < 30%

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)
9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.6.1 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ปการศึกษา
2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณ
อักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

9

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

9

4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

9

5. มี ก ารดํ า เนิ น การวางแผน ป อ งกั น หรื อ หาแนวทางแก ไ ขการกระทํ า ผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพ

9

9

หมายเหตุ
1. ใหพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วาดวยมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนดเปนอยางนอย
2. เกณฑมาตรฐานระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทําแผนปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนที่กําหนด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรของสํานักวิชาปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ที่ไดกําหนดการ ดังนี้
มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย และมีคูมือจรรยาบรรณอาจารยที่เผยแพรแกอาจารยทุกคนใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
มี กระบวนการส งเสริ มให ผู เกี่ ยวข องได ปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณ เช น จั ดให มี รางวั ลแก พนั กงานดี เด นของ
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และจัดใหมีการอบรม จิตใจ โดยจัดโครงการปฏิบัติธรรมเปน
ประจํา
มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยผูบังคับบัญชาระดับสูงและกลาง และระบบการประเมินผล
ทางดานการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานใหตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีการตั้งกรรมการสอบสวน ลงโทษเปนราย
กรณีไป แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ
มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

3

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม
ๆ ในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยวิ จั ย ด า นนวั ต กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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9
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.

2.
3.
4.
5.

ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชา มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยในสํานักวิชา มีการวิจัยและพัฒนาในวิทยาการ
ดานตาง ๆ ของสาขาวิชาอยางตอเนื่องและครบวงจร เชน มีงานวิจัยสถาบัน และมีกองทุนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ใหการสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการ
เรียนการสอน
มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน โดยจัดใหมีการ
เสวนาและจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยอบรมคณาจารยในดานตาง ๆ
คณาจารยเขารวมกิจกรรมทางดานการพัฒนาการเรียนการสอน ที่จัดขึ้นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยูเปนประจํา
สํานักวิชามีการสรางเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัย ดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ เชน ความรวมมือวิจัยยางพารา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตกับสถาบันในตางประเทศ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย (°)

ดําเนินการครบทุกขอ

3

4 ขอ

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.8.1 ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการสอน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
(แหลงที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย)
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ตัวบงชี้ที่ 2.9

:

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 - รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ป เทากับ 79.41%
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 79.41

2

≥ รอยละ 80

°

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.9.1

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
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ตัวบงชี้ที่ 2.10 :

ชนิดของตัวบงชี้

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ ก.พ.

คะแนน 2
รอยละ 75 - รอยละ 99 ไดรบั
เงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ ก.พ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

หมายเหตุ : เกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ 7,940 บาท (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม
2551)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
เทากับรอยละ 89.47
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 89.47 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

2

≥ รอยละ 80

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.10.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 :

ชนิดของตัวบงชี้

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณ
ั ฑิต
(บัณฑิต ปการศึกษา 2550)
: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 - 2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 - 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ระดับของความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใ ชบัณฑิต ของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2550
เทากับ คะแนน 3.77 จากคะแนนเต็ม 5.00
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คะแนนความพึงพอใจ
3.77

3

คะแนนความพึง
พอใจ ≥ 3.50

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.11.1 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต และอาจารย ที่ปรึกษา
(บัณฑิต ปการศึกษา 2550)
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ตัวบงชี้ที่ 2.12

: รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 - รอยละ 0.015

คะแนน 2
รอยละ 0.016 - รอยละ 0.029

คะแนน 3
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
และ
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ
หรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2

สูตรการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ปการศึกษา 2552 และศิษยเกา (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา)
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2552
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ปการศึกษา 2552 และศิษยเกา (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา)
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
หรือ
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ปการศึกษา 2552 และศิษยเกา (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2547-2551)
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2552
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ปการศึกษา 2552 และศิษยเกา (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2547-2551)
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
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X 100

ผลการดําเนินงาน
รายการ
1. รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรบั รางวัลในรอบ 5 ป
(นศ. และศิษยเกาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา)
1.1 จํานวนรางวัล
1.2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและผูสําเร็จการศึกษา
(ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
• จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552
• ผูสําเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ปการศึกษา 2551
- ปการศึกษา 2550
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2547
2. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษย
เกาที่ไดรบั รางวัลจากผลงานวิจัยและวิทยานิพนธในรอบ 5
ป
2.1 จํานวนรางวัลงานวิจัยและวิทยานิพนธ
2.2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและผูสําเร็จการศึกษา (เฉพาะ
นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา)
• จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบัน
ปการศึกษา 2552
• ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ปการศึกษา 2551
- ปการศึกษา 2550
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2547
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ปการศึกษา 2552

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

0.73

3

14
1,909
1,149
760
147
148
110
179
176
2.99

10
335
228
107
22
23
20
27
15

3

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
1.นศ.และศิษยเกา ทั้ง
ป. ตรี และ
บัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
รางวัล รอยละ 0.73

2.นศ. บัณฑิตศึกษา
และศิษยเกา ที่ไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธ
รอยละ 2.99
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.12.1

ตารางที่ 2.12.2

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3 คะแนน

เปาหมายที่ตั้งไว
1.นศ.และศิษยเกา
ทั้งป. ตรี และ
บัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
รางวัล มากกวา
รอยละ 0.030

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)
9

2.นศ. บัณฑิตศึกษา
และศิษยเกา ที่ไดรับ
รางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธมากกวา
รอยละ 0.060
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป
ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผา นมา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 :

ชนิดของตัวบงชี้

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 50 - รอยละ 69

คะแนน 2
รอยละ 70 - รอยละ 89

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 90

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เทากับ 100.00%
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 100.00

3

≥ รอยละ 90

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.13.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.14 :

ชนิดของตัวบงชี้

รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 2
รอยละ 10 - รอยละ 29

คะแนน 3
นอยกวารอยละ 10

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 2
รอยละ 10 - รอยละ 29

คะแนน 3
นอยกวารอยละ 10

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุนดังนี้
ก. ระดับปริญญาตรี รอยละ 37.90 (นับรุนปการศึกษา 2549)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 25.00 (ปริญญาโท นับรุนปการศึกษา 2548)
(ปริญญาเอก นับรุนปการศึกษา 2547)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
รอยละ 37.90
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
รอยละ 25.00

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

1

≤ รอยละ 29

°

2

≤ รอยละ 29

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.14.1 รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 2.14.2 รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.15 :

ชนิดของตัวบงชี้

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรตอรุน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 40

คะแนน 2
รอยละ 40 - รอยละ 69

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีรุนปการศึกษา 2549 สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
ของหลักสูตรตอรุน รอยละ 43.95
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 43.95

2

≥ รอยละ 60

°

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.15.1 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรตอรุน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 2.16 :

ชนิดของตัวบงชี้

คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
ต่ํากวา 2.25

คะแนน 2
2.25 - 2.75

คะแนน 3
สูงกวา 2.75

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
ต่ํากวา 3.25

คะแนน 2
3.25 - 3.75

คะแนน 3
สูงกวา 3.75

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แยกตามระดับ
การศึกษา ดังนี้
ก. ระดับปริญญาตรี GPAX = 2.23
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา GPAX = 3.64
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
GPAX 2.23
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
GPAX 3.64

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

GPAX ≥ 2.50

1

GPAX ≥ 3.50

2

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.16.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 2.16.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
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°
9

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
: มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก

มีการดําเนินการ 7 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

9

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

9

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา

9

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
และศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป

9

8. นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก ารมาพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารแก
นักศึกษาและศิษยเกา

9
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9

9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

เปนการดําเนินการในแบบภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนไปตามแผนการงาน/โครงการของฝายกิจการนักศึกษา
, ศสพ., สมาคม มทส. และมีขอมูลการดําเนินการดังนี้
การดําเนินการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2551 นักศึกษามีความตองการบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาการเรียนรู และไดใหขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานที่ใหบริการในสวนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
โดยจั ด ระบบบริ ก ารต า ง ๆ สื่ อ เทคโนโลยี ศู น ย ก ารเรี ย นรู ข องหอพั ก ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก าร
โดยมีหองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หองทบทวนรายวิชา ฯลฯ
มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สถานที่ออกกําลังกาย ไดแก การ
บริการหองออกกําลังกาย และการจัดระบบการจัดจําหนายอาหารในบริเวณหอพักนักศึกษาและ
บริเวณใกลเคียง
มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคาํ ปรึกษาที่สวนกิจการนักศึกษา และศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
การจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา เชน คูมอื นักศึกษาดานกิจกรรม โครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ระบบแจงขาวสาร SMS ผานโทรศัพทเคลือ่ นที่ ฯลฯ
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการเรียน “หลังจบ
การศึกษา” โครงการเตรียมตัวสูโลกอาชีพ ชมรมเพื่อนเกษตร ฯลฯ
มีการประเมินคุณภาพของการบริการ รวมทัง้ การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ทีจ่ ัด และนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 8

3

ระดับ 8

9
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ตัวบงชี้ที่ 3.2

: มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
มีการดําเนินการครบทุกขอ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
การดําเนินการ
1. มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อง
9
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให
9
ครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการ
2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรม ทั้ ง ที่ จั ด โดย
มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา

9

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง
9
ตอเนื่อง
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกชั้นป มีการจัดในรูปแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาของสํานักวิชาไดเขารวม
กิจกรรมตามที่ฝายกิจการนักศึกษาจัดจํานวน 556 คน จากนักศึกษาทั้งสิ้น 748 คน ได คิดเปนรอยละ 74.33
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
คะแนนอิงเกณฑ
บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
เปาหมายที่ตั้งไว
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ไมบรรลุเปาหมาย (°)
ระดับ 4
3
ระดับ 4
9
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 – เม.ย. 53)
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
: มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย

9

5. มี ร ะบบสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจและยกย อ งนั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม

9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ผลงานของสํานักวิชาตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิชาจัดทําระบบบริหารเงินแบบรวมศูนย เพื่อชวยนักวิจัยของสํานักวิชาในการควบคุมเงิน และมี
ผลงานวิจัยตามเปาหมาย สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ
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2. การจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ที่ ใ ช
ประโยชนไดจริง ของสํานักวิชาในบางสวน และใชของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหลัก
3. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ซึ่งดําเนินการโดยมีองคคณะบุคคลที่พิจารณาจัดสรรทั้งงบประมาณแผนดิน กองทุน และ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
เขาประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูและแลกเปลี่ยนวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนการ
บริการสืบคนขอมูลผานทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
เชน การสงเสริมใหมีระบบมิตรา
จารยและนักวิจัยพี่เลี้ยง( รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง และ รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล) การจัดสรรเงินอุดหนุน
การวิจัย เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งสถานพัฒนาคณาจารย การ
จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งการสนับสนุนการทํางาน
รวมกันในลักษณะหนวยวิจัย / กลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย
5. มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ การจัดใหมี
รางวัลพนักงานดีเดนดานการวิจัย ดานการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม และดานผลงานสิ่งประดิษฐเปน
ประจําทุกป
6. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมโดยมีเทคโนธานีเปนหนวยประสานงานหลัก เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของนักศึกษา บุคลากร คณาจารย และบุคคลภายนอกโดยมีคณาจารยของมหาวิทยาลัยให
คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงาน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

5 ขอ

9

40

ตัวบงชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบงชี้

: มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 เม.ย. 53)
: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งนั ก วิ จั ย กั บ องค ก าร
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย
เจาของผลงาน

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ผลงานของสํานักวิชาตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ
นําไปใช ป ระโยชน โดยมหาวิ ทยาลั ย จัด สรรงบประมาณสนับสนุ น การเข าร วมประชุม สั ม มนาวิ ชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานของคณาจารยและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเผยแพร
ผลงานทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และทาง internet
โดยมีหนวยงานที่ชวยดําเนินการเชน สวน
ประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี ฟารมมหาวิทยาลัย และหนวยบริการวิชาการแกชุมชน เปน
ตน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยสืบคนไดจาก Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เชน การเปนสถาบันแมขายเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และเปนหนวย
ประสานงานเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่ที่ 4
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งนั ก วิ จั ย กั บ องค ก ารภายนอก
มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อการนําผลงานไปใชประโยชน โดยมีเทคโนธานี เปน หนวยงานประสานระหวางคณาจารย
นักวิจัย และสํานักวิชา กับหนวยงานภายนอก
5. มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “สํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา” (SUT-IPMO) เพื่อสนับสนุน และ
สงเสริมการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสูการใชงานเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ดําเนินการครบทุกขอ

3

4 ขอ

9
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวาง 1 – 54,999 บาท

คะแนน 2
55,000 บาท – 79,999 บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2552 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เทากับ 977,206.00 บาท/คน และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําเทากับ 1,246,471.76 บาท/คน ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 2,223,677.76 บาท/คน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว *

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

2,223,677.76 บาท

3

มากกวา 100,000 บาท

9

* หมายถึง สํานักวิชาฯ เปนผูกําหนดเปาหมายสําหรับตัวบงชี้นี้
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตารางที่ 4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตารางที่ 4.3.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตารางที่ 4.3.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตารางที่ 4.3.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
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ตัวบงชี้ที่ 4.4

: รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติ และในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 29

รอยละ 30 - รอยละ 39

มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปปฏิทิน 2552 มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 263.16 %
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 263.16

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

≥ รอยละ 40

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ นานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
ตารางที่ 4.4.2 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
ตารางที่ 4.4.3 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาในรอบ 5 ปที่ผานมา ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
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ตัวบงชี้ที่ 4.5

: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 - รอยละ 19

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปปฏิทิน 2552 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐาน
ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําเทากับ รอยละ 208.97
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 208.97

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

≥ รอยละ 20

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.5.1 รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
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ตัวบงชี้ที่ 4.6

: จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี peer review
ตออาจารยประจํา
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
นอยกวา 0.25 เรื่อง

คะแนน 2
0.25 - 0.59 เรือ่ ง

คะแนน 3
ตั้งแต 0.60 เรือ่ ง ขึน้ ไป

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปปฏิทิน 2552 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี
Peer review ตออาจารยประจําเทากับ 1.14 เรื่อง
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

1.14 เรื่อง

3

≥ 0.60 เรื่อง

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.6.1 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี
peer review ตออาจารยประจํา ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนด

9
9

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

9

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทีก่ ําหนด

9

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม

9

6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น
ๆ ของมหาวิทยาลัย
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9
°

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชามีผลการดําเนินงานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
มีการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด โดยมีการปฏิบัติงานตามแผน
สํานักวิชาสงเสริมใหคณาจารยใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยถือเปนภาระงานได และคณาจารยใน
สํานักวิชาไดรับเชิญจากหนวยงานอื่น ๆ และภาคเอกชนใหไปเปนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิทางดาน
วิชาการ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการ ในครั้งตอไป
มีหนวยบริการวิชาการของสํานักวิชารวมกับ หนวยงานบริการวิชาการฟารมมหาวิทยาลัย มีการสํารวจ
กรอกแบบสอบถาม ถึงความตองการในการใหบริการวิชาการแกชุมชน หลังการใหบริการวิชาการ มีการ
ประเมินผล นําผลการประเมินมาปรับปรุงอยูเสมอ
มีแผนปฏิบัติการประจําป ที่เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 6

3

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

: รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 - รอยละ 24

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 25

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 รอยละของอาจารยประจําขอสํานักวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน
ที่ปรึ กษา เป นกรรมการวิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิ ชาการ กรรมการวิชาชี พในระดั บชาติ หรื อระดั บ
นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ 76.32
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 76.32

3

≥ รอยละ 25

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.2.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 5.3

: รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 - รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอย
ละ 1,142.11
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 1,142.11

3

≥ รอยละ 30

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.3.1 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 5.4

: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
1. กรณีใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 65 - รอยละ 74

รอยละ 75 - รอยละ 84

มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

2. กรณีใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการของมหาวิทยาลัย ใหนําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรม มาคํานวณเปนภาพรวม โดยใชสมการดังนี้
p

ความพึงพอใจ =

∑xn
i =1
p

i i

∑n
i =1

i

= คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
n i = จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
i
= 1 ถึง p
p
= จํานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด

xi

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1.51 - 2.50

2.51 - 3.50

3.51 ขึ้นไป

หมายเหตุ 1. หากไดต่ํากวา 1.51 ไดคะแนน 0
2. มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยางนอย 80%
ของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ (หากวัดระดับความพึงพอใจไมถึง 80 % ของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทั้งหมด จะใหไดเพียง 1 คะแนน ถึงแมวาผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ จะได 3.51 ขึ้นไป ก็ตาม)
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ (ดานการบริการแกสังคม) เทากับรอยละ 89.67 หรือคิดเปน
ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.48 จากคะแนนเต็ม 5.00
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คะแนนเฉลี่ย 4.48

3

คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.51

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.4.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ

9

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

9

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ

9

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศ
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนือ่ ง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิ
มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มี
ความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับ
ตาง ๆ
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9

°

°

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.
2.

3.
4.

สํานักวิชาฯ มีผลงานการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปน
ภารกิจหนึ่งของสํานักวิชา
มีการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจและมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เชน กิจกรรมบายศรีสูขวัญแกนักศึกษา ตามประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานลอย
กระทงชุมชน การไปทําบุญรวมกันที่วัดของนักศึกษา
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ เชนการเรียนการสอน
มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนอยาง
เพียงพอ เชน การจัดใหมีหอ งไทยศึกษานิทัศน ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแสดงภูมิ ปญญาไทย

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 4

3

ระดับ 4

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 6.1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
: คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถ ผลักดันสํานักวิชาใหแขงขันไดในระดับสากล
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช ามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานักวิชา
2. คณะกรรมการประจําสํานักวิชามีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสํานักวิชามากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอยางต่ํารอยละ 80 ของ
แผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ
80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจําสํานักวิชาอยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม
4. คณะกรรมการประจําสํานักวิ ชาจัดใหมีการประเมิ นผลงานของคณบดีหรื อ
ผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการประจําสํานักวิชามีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
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มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9

°
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ประเด็น/รายการ
ขอมูลการดําเนินการ
1. คณะกรรมการประจําสํานักวิชามี 1.คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช ามี อํ า นาจและหน า ที่ พิ จ ารณา
บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ดําเนินการบริหารและวิชาการของสํานักวิชา และปฏิบัติหนาที่อื่น
ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานักวิชา ตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย โดย
เครงคัด
อาทิ งาน/โครงการ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชากอน เสนอไปยังหนวยงานหลักของ
มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการประจําสํานักวิชา มี 2.สํานักวิชาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสํานัก
วิชา เชน ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปทุก
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสํานักวิชามากกวาปละ ไตรมาส โดยมีการรายงานไปยังสวนแผนงาน ตามโครงการและตัวชี้วัดที่
หนวยงานรับผิดชอบ
2 ครั้ง
และสํานักไดมีการประชุมจริง
3.มีการประชุมคณะกรรมการประจํา 3. มีแผนการใหจัดประชุมทุกเดือน
สํ า นั ก วิ ช าอย า งต่ํ า ร อ ยละ 80 ของ ทั้งหมด 13 ครั้ง กรรมการเขาประชุมเฉลี่ยรอยละ 79.49 และสามารถการ
แผน
ในการประชุมแตละครั้งมี สงเอกสารใหกรรมการลวงหนา 7 วัน ในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล
กรรมการเข า ร ว มโดยเฉลี่ ย ไม น อ ย -เรื่ องบางเรื่ องจั ดส งเวี ยนให กรรมการพิ จารณาแทนการเรี ยกประชุ ม
กวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให กรรมการสํานักวิชา เพื่อประหยัดเวลา
กรรมการประจําสํานักวิชาอยางนอย
7 วันกอนการประชุมในรูปของไฟล
4. คณะกรรมการประจําสํานักวิชามี 4.เวียนแจงสรุปมติการประชุมใหบุคลากรในหนวยงานทราบ โดย
การดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิ- เผยแพร ลงใน Website ของสํานักวิชา (http://iat.sut.ac.th/) ทุกครั้ง
บาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช ที่มีการประชุม
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

มีการดําเนินการ 4 ขอ

2

4 ขอ

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.1.1 สรุปครั้ง วัน เดือน ป และเวลา ที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
การศึกษา 2552 (พ.ค. 52 – เม.ย. 53)
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ประจําป

ตัวบงชี้ที่ 7.2

: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักวิชาและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับในสํานักวิชา
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
1. กระบวนการสรรหาผูบริหารของสํานักวิชาดําเนินการตามระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใชภาวะผูนําของผูบริหารสํานักวิชาเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมาย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและดําเนินการตามแผน เชน การจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับตาง ๆ การสงผูบริหารระดับตาง ๆ เขารับการอบรมสัมมนา การจัด
สัมมนาเพื่อพัฒนาผูบริหารระดับตาง ๆ รวมทั้งการเขารวมอบรมสัมมนาตามความสมัครใจของผูบริหาร
หรือหนวยงาน เพื่อการพัฒนาหนวยงาน เปนตน
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 4

3

ระดับ 4

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

: มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานักวิชาทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู

9
9
9
°

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

°

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
สํานักวิชามีคณะทํางานการจัดการองคความรูของสํานักวิชา คณะทํางานไดสงผูแทนเขารวมกิจกรรม การ
จัดการองคความรู รวมการประชุมกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ รวมสัมมนา Mini UKM เพือ่ กําหนดแผนการจัดการ
ความรูและพัฒนากระบวนการจัดการความรู โดยผูแ ทนเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 ครัง้ ครั้งละ 2 คน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ คะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐาน
การประเมิน
ระดับ 3
2

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 3

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา ไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

3 ขอแรก

3 - 4 ขอแรก

อยางนอย 5 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น รู ป ธรรม ภายใต ก าร
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงาน
ทางวิ ช าการ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรการสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มี ร ะบบส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให มี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
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9

9

9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
1. มีการทําแผนระยะสั้นและยาวเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนผูที่เกษียณอายุ รักษาบุคลากรไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีการเขารวมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง มีบุคลากรลาศึกษาในระดับหลังปริญญาเอก
1 คน บุคลากรสายวิชาการทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีงานวิจัยและผลงานจนเปนที่ประจักษ
3. มีการประชาสัมพันธผลงานของสาขาวิชาทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมีการ
เผยแพรผานสือ่ วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
4. บุคลากรสายวิชาการเกือบทุกคนมีตําแหนงทางวิชาการ ไดรับ/เลื่อนตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นอีก จํานวน 3
คนและกําลังขอตําแหนงทางวิชาการอีก จํานวน 1 คน
5. บุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลการเสนอผลงานทางวิชาการ
6. มีการประเมินความพึ่งพอใจเพื่อใชปรับปรุงระบบการบริหารงานตางๆ อยูเปนประจํา
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 6

3

ระดับ 6

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัยปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล

9

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

°

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

°

6. มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ผ า นระบบเครื อ ข า ยกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

°
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
สํานักวิชาเปนหนวยงานยอยของมหาวิทยาลัย การใชงานฐานขอมูลจึงใชรวมกับของมหาวิทยาลัยตาม
แนวทางการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของฐานขอมูลเพื่อการบริหารเปนดังนี้
1.แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคําสั่งที่ 455/2548 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 โดยมีหนาที่ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูล (MIS) ของ มทส . เพือ่ ชวยสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และ
การบริหารของผูบริหารทุกระดับใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการคลัง คาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ 2551
3. มีระบบตรวจสอบขอมูลที่เชื่อถือได มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และทันตอเหตุการณในการ
นําไปใช
4. สํานักวิชามีฐานขอมูลยอยเพื่อการบริหาร อาทิเชน ระบบงานทะเบียนใบลา Online
สวทก. และรายงานการใชเงินเพื่อการอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ บุคคลากร สวทก. โดยสามารถ
เรียกใชงานผานทาง http://iat.sut.ac.th
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 3

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1.มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

2.มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

3.มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล

9

4.มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

°

5.มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

°

6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
°
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
สํานักวิชาเปนหนวยงานยอยของมหาวิทยาลัย การใชงานฐานขอมูลจึงใชรวมกับของมหาวิทยาลัยตามแนว
ทางการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของฐานขอมูลเพื่อการการเรียนการสอนเปน
ดังนี้
1. มีระบบฐานขอมูลดานการเรียนการสอน ผานศูนยบริการการศึกษาที่เกี่ยวกับขอมูลนักศึกษา
2. มีระบบฐานขอมูลดานการเรียนการสอนผานระบบ E-learning ของศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา, ระบบฐานขอมูลเอกสาร ตํารา ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
3. การประเมินศักยภาพและความปลอดภัยของขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูดูแลประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 3

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ค. ฐานขอมูลเพื่อการวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล

9

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

°

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

°

6. มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ผ า นระบบเครื อ ข า ยกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

°

65

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
สํานักวิชาเปนหนวยงานยอยของมหาวิทยาลัย การใชงานฐานขอมูลจึงใชรวมกับของมหาวิทยาลัยตาม
แนวทางการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของฐานขอมูลเพื่อการวิจัยเปนดังนี้
1.สถาบันวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และสถาบันฯ ไดดําเนินการจัดจางทําระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัย ในลักษณะของ Web database โดย
ใน Phase แรก มีระบบการจัดเก็บ สืบคน และรายงาน และใน Phase 2 ปรับปรุง/พัฒนาระบบฐานขอมูลให
ครอบคลุม และตรงตามความต องการของผูใช มากยิ่ งขึ้น เพื่ อประสิทธิ ภาพสู งสุดในการดําเนินงานวิจั ยของ
มหาวิทยาลัย
2.การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล มีการกําหนดรหัสในการเขาใชระบบฐานขอมูล และมีการ
กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใชแตละคน
3.สํานักวิชามีฐานขอมูลยอยเพื่อการบริหารงานวิจัย คือ โปรแกรมระบบงานทะเบียนประวัติผลงานทาง
วิชาการ Online โดยสามารถเรียกใชงานผานทาง http://iat.sut.ac.th
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 3

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.6

: ระดั บ ความสํ าเร็ จ ในการเป ด โอกาสให บุ ค คลภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ
อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่
รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง (ชองทางตาง ๆ ไดแก จากเอกสารตีพิมพ,
แผนพับ, จดหมายขาว, ประกาศ, เว็บไซต, การโฆษณา, โลโก, การจัดนิทรรศการ,
การแถลงขาว)

9

9

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

9

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

9

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :

1.

2.

3.

4.
5.

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีการเผยแพรขอมูลของสํานักโดยผานทาง Web Site http://iat.sut.ac.th, แผนพับ และเอกสาร
ประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชารวมกับสวนประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย มีการจัดนิทรรศการ
เผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเชน การจัดงานแสดงและ
ประกวดโค หนวยบริการวิชาการแกชุมชนรวมจัดงานกับหนวยงานภายนอกในนามของสํานักวิชา
มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฟารมมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกเดือน เพือ่ กํากับนโยบาย
การบริหารงานวิสาหกิจ และการใหบริการดานการเรียนการสอน และประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ
บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาสํานักวิชาในรูปแบบคณะกรรมการตาง ๆ
- คณะกรรมการบริหารฟารมมหาวิทยาลัยประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน คณบดีสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปนรองประธาน ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนผูแทนภาค
ประชาชน 4 ทาน เปนกรรมการ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และหัวหนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เปนกรรมการ และผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการและเลขานุการ
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ประกอบดวยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารยประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนกรรมการ
และเลขานุการ
- มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประกอบดวย คณาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
คณาจารยประจําสาขาวิชาตาง ๆ ของสํานักวิชา และหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
เปนกรรมการและเลขานุการ
มีผูรับผิดชอบในการนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของบุคคลภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน มา
พิจารณาประกอบการบริหารงาน
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน เชน มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

3

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.7

: รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99

รอยละ 1 - รอยละ 1.99

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท ี่ไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการ วิจยั
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมได
ขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีคณาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 7 คน จากจํานวนคณาจารยประจําเทียบเทา 39 คน ดังนั้นรอยละ
ของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ รอยละ 17.95
โดยรางวัลที่ไดรับเปนรางวัลดานงานวิจัยทั้งสิ้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

1. ≥ รอยละ 2.00
2. ≥ รอยละ 50

รอยละ 17.95

3

ของผูท ี่ไดรับรางวัล
ในขอ 1 เปนรางวัล
ดานการวิจัย
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9

หมายเหตุ

: สํ านั ก วิ ช า ได รั บ รางวั ล การประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย ป 2552 โดย สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย (สกว.) ผลการประเมินเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
1.ระดับสํานักวิชา
ไดระดับ 4
2.เทคโนโลยีการผลิตพืช
ไดระดับ 3
3.เทคโนโลยีการผลิตสัตว
ไดระดับ 4
4.เทคโนโลยีอาหาร
ไดระดับ 5
5.เทคโนโลยีชวี ภาพ
ไดระดับ 3

สํานักวิชาฯ ไดรับรางวัลจาก สกว. เปนเงินสนับสนุน เพื่อใชในกิจกรรมสงเสริมการพัฒนางานวิจัย
หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.7.1

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 7.8

: มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดั บ สู ง และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก วิ ช าร ว มเป น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความล ม เหลวหรื อ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ เ ป า หมายในการบริ ห ารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
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9

9

9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยคณบดีเปนกรรมการ
2. สํ า นั ก วิ ช า มี ค ณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด ว ย รองคณบดี เ ป น ประธานคณะทํ า งาน มี ผู แ ทน
รับผิดชอบภารกิจของสํานักวิชาในทุกภารกิจ
3. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยสํานักวิชา
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ระบุลําดับความเสี่ยงในดานตาง ๆ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ แลวเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
4. มีก ารจัด ทํา แผนการปรับ ปรุง ระบบควบคุม ภายใน ประจํา ปง บประมาณ 2551 ระดับ องคก ร โดยแผน
ดังกลาว กําหนดผูรับผิดชอบ การปรับปรุง และกรอบระยะเวลาในการปรับปรุง เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
5. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
6. มีการสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ทั้งระดับองคกรและระดับหนวยงานเปนประจํา
ทุกปงบประมาณ เพื่อนํารายงานดังกลาวสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปงบประมาณ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.9

: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานักวิชา

9

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิชา

9

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักวิชา
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสํานักวิชาหรือเทียบเทา
โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับสํานัก
วิชาหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม
คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ

9
9
9
9

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

9

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
1. ไมมีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสํานักวิชาเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนที่ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ทุกประการ
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย โดยใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
การติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยที่มีการทํางานแบบ online ผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร SUT net
ที่ทุกหนวยงานสามารถเขาถึงและใชงานไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไดกําหนดใหมีการรายงานผลในทุกสิ้นไตรมาส
(4 ครั้ง/ป)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ คะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐาน
การประเมิน
ระดับ 8

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

9

3
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
: มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มี แ ผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก วิ ชาและ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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9
9
9
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ ดังนัน้ การจัดสรรเงินงบประมาณไปยัง
สํานักวิชาตาง ๆ จึงตองดําเนินการไปตามกรอบนโยบายทางการเงิน และทิศทางของมหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดหา
จะมีหนวยงานกลางเปนผูดําเนินการให ทรัพยากรจํานวนมากใชรวมกัน มีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นสํานักวิชาจึงมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สํานักวิชาดําเนินการตามแผนกลยุทธทางการเงินของสถาบัน
2. จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ เชน เงินสดยอย เงินเสริมสรางความเข็มแข็งทางการวิจัย
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององคการ เชน สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) ฯลฯ
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด (มหาวิทยาลัยใชระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด)
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ คะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐาน
การประเมิน
ระดับ 7
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 8.1.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตารางที่ 8.1.4 คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 8.1.6 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) และปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 8.2

: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

9

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

9

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย

9

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย

9

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอืน่

°

หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นใหแสดงหลักฐานการประหยัดงบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สํานักวิชามีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ มีการวิเคราะหความตองการ
ใชทรัพยากรรวมกันภายในสํานักวิชาและนอกสํานักวิชา ซึ่งอยูภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัยในการใช
ทรัพยากรภายในรวมกันอยางมีคุณภาพตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
1. คณะกรรมการประจําสํานักวิชา วิเคราะหความตองการใชครุภัณฑทางการศึกษา วัสดุ และทรัพยากร
รวมกันกับผูแทนสาขาวิชา
2. มีการใชเครื่องมือวิเคราะห ทดลองรวมกันกับสาขาอื่น เชน เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสัตว
3. มีการสงนักศึกษาไปใชเครื่องมือวิเคราะห ทดลอง จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน กรมวิชาการ
เกษตรและอาหาร
4. มีหนวยบริการวิชาการแกชุมชน และฟารมมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานเชื่อมตอของสํานักวิชา ในการ
ถายทอดความรูและผลงานวิจัยของคณาจารยในสํานักวิชา และประสานงานการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แตยังไมมีผลเปนตัวเลขของการประหยัดงบประมาณในการใชทรัพยากร
รวมกัน

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 4

3

ระดับ 4

9
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสํานักวิชา
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิชา และนโยบายผูบริหารสูงสุด
ของสํานักวิชา ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานักวิชา
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

9

9

9

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยาง
นอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

9

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย

9

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

°
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9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํานักวิชามีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
สํานักวิชามีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชา ที่เปนองคคณะบุคคลอันประกอบดวย
คณาจารยจากสาขาวิชา ผูแทนจากฟารมหาวิทยาลัย และสถานวิจัย ทําหนาที่ดูแลงานดานการประกันคุณภาพ
ของสํานักวิชามาตั้งแตปการศึกษา 2548
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และมีการ
ประชุมดานการประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคณ
ุ ภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ในคูมือการประกันคุณภาพของสํานักวิชา
สํานักวิชามีคณะกรรมการสํานักฯ ทําหนาที่กํากับดูแลงานดานการประกันคุณภาพ
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา
มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะในสวนที่เปนจุดออน
มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

9
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ตัวบงชี้ที่ 9.3

: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
พัฒนาการของสํานักวิชา

9

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด

9

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง

9

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

°
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :

1.
2.
3.

4.

สํานักวิชามีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาตั้งแตปการศึกษา 2548
มีก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของสํ านั ก วิ ช า และของ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ของสํานักวิชา เสนอตอมหาวิทยาลัยมาตั้งแตป
การศึกษา 2548 และนําผลการประเมินแจงใหบุคลากรภายในสํานักวิชาทราบในการประชุมสัมมนาสํานักสัญจร
ประจําปการศึกษา
สํานักวิชานําผลการประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหหนวยงานภายในสํานักวิชาทราบ และแกไขปรับปรุงในสวน
ที่เปนจุดออน อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรใหอยูในเกณฑมาตรฐานของ สกอ. เปนตน

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 4

9
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบงชี้ที่ 10.1
: การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 1 - 2 ขอ

มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี (9) หรือ ไมมี (°)

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

การดําเนินการ

1. วางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามแนวนโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล

9

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด

9

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ

°

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
(3D)

9

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

°
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สํานักวิชา ดําเนินการดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) คือ
1. มีวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด เชน โครงการเชือ่ มความสัมพันธจากรุนสูรนุ เปนกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม สรางความ
สามัคคี
3. สาขาวิชาตาง ๆ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ดําเนินการได 3 ขอ

2

3 ขอ

9
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ตัวบงชี้ที่ 10.2

: ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน

หมายเหตุ : โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ไดแก
1. ดานการสงเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY)
2. ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (DECENCY)
3. ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สํานักวิชา สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของนักศึกษาในสาขาวิชา โดยมีกิจกรรมเสริมสราง
ความสามัคคี ปลูกฝงเจตคติ และจิตสํานักที่ดี สรางความภาคภูมิใจในสํานักและสาขาวิชา มีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยกิจกรรม เปนการใหคําปรึกษาการเรียนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สอดแทรกเรื่องภัยสิ่งเสพติด
กิจกรรมทางศาสนา เชนทําบุญเลี้ยงพระ บําเพ็ญประโยชนบริเวณวัด สงเสริมความวัฒนธรรมไทย
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ดําเนินการครบทั้ง 3 ดาน

3

ครบทั้ง 3 ดาน

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 10.2.1 จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ตารางที่ 10.2.2 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ที่ 11.1 :
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตามเปาหมายของ
สํานักวิชา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 4 - 5 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนงานของการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มีการดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด

9
9

3. มีการประเมินผลการดําเนินงาน

9

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
5. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

9
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9

9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชามีผลงานดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ผานระดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานของการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มีการดําเนินงานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตามแผนที่กําหนด
3. สํานักวิชาสงเสริมใหคณาจารยดําเนินงานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยถือเปนภาระ
งานได และคณาจารยในสํานักวิชาไดรับเชิญจากหนวยงานอื่น ๆ และภาคเอกชนใหไปเปนวิทยากรและ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ในครั้งตอไป
5. มีหนวยบริการวิชาการของสํานักวิชารวมกับ หนวยงานบริการวิชาการฟารมมหาวิทยาลัย มีการสํารวจ
กรอกแบบสอบถาม ถึงความตองการในการใหบริการดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการใหบริการ มีการประเมินผล นําผลการประเมินมาปรับปรุงอยูเสมอ
6. มีแผนปฏิบัติการประจําป ที่เชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
3

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 6

9
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ตัวบงชี้ที่ 11.2 :

ชนิดของตัวบงชี้

ร อยละของอาจารย ประจํ าที่ มี ส วนร วมในการปรั บแปลง ถ ายทอด และพั ฒนาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 - รอยละ 24

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 25

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2552 สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มี อ าจารย ป ระจํ า ที่ มี ส ว นร ว มในการปรั บ แปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จํานวน 21 คน จากจํานวนอาจารยประจํา ซึ่งนับรวมอาจารยที่ลาศึกษา
ตอ (โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะมีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลาย
กิจกรรม) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 53.58
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 53.85

3

≥ รอยละ 25

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.2.1 รอยละของอาจารยประจํ าที่ มีสวนร วมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 11.3

: ร อ ยละของกิ จ กรรมหรื อ โครงการการปรั บ แปลง ถ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 - รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จํานวน 104 กิจกรรม เมื่อคิดเทียบกับจํานวนคณาจารยประจําที่ ซึ่งไมนับรวมอาจารย
ที่ลาศึกษาตอ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 273.68
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 273.68

3

≥ รอยละ 30

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.3.1 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตัวบงชี้ที่ 11.4

: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
1. กรณีใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 65 - รอยละ 74

รอยละ 75 - รอยละ 84

มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

2. กรณีใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ใหนําผลการสํารวจ ความพึงพอใจ
เปนรายโครงการ/กิจกรรม มาคํานวณเปนภาพรวม โดยใชสมการดังนี้
p

ความพึงพอใจ =

∑xn
i =1
p

i i

∑n
i =1

i

= คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
n i = จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
i
= 1 ถึง p
p
= จํานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด

xi

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1.51 - 2.50

2.51 - 3.50

3.51 ขึ้นไป

หมายเหตุ 1. หากไดต่ํากวา 1.51 ไดคะแนน 0
2. มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยางนอย 80%
ของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ (หากวัดระดับความพึงพอใจไมถึง 80 % ของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทั้งหมด จะใหไดเพียง 1 คะแนน ถึงแมวาผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ จะได 3.51 ขึ้นไป ก็ตาม)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 87.80

3

≥ รอยละ 85

9

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.4.1 ร อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารในการปรั บ แปลง ถ ายทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
เปาหมาย

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย

ผลการ
ดําเนินงาน*

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)

ระดับ 7

ระดับ 7

3

≥ 80%

83.33%

2
2.50

ระดับ 7
ระดับ 7

ระดับ 7
ระดับ 7

3
3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

-25 % ถึง 0 %

-18.10%

1

ป.เอก ≥ 90%
ศ.+ รศ.+ ผศ
≥ 70% และ
รศ.+ศ. < 30%

ป.เอก 97.44%
ป.โท 2.56%
ศ.+ รศ.+ ผศ.=
71.79% และ
รศ.+ศ.= 23.07%

ตัวบงชี้ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 5
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ตัวบงชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4 ขอ
ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
≥ 80%
*

*

3

2

ระดับ 5
ดําเนินการครบ
ทุกขอ

3

79.41%

2

3

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุ
เปนระดับ
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เปาหมาย*

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ตัวบงชี้ 2.14 รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ 2.15 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน
ตัวบงชี้ 2.16 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2

80%

89.47%

≥ คะแนน 3.50 3.77
ป.ตรี และบัณฑิต ป.ตรี และบัณฑิต
> 0.03%
0.73%

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)
2
3

3

บัณฑิต > 0.06% บัณฑิต 2.99%

≥ 90%

100.00%

3

≤ 29%
≤ 29%

37.90%
25.00%

1
2

≥ 60%

43.59%

2

GPAX 2.23

1

GPAX ≥ 3.50
GPAX 3.64
ตัวบงชี้ สกอ. + มทส.
18 ตัวบงชี้ยอย
ตัวบงชี้ สกอ.
ตัวบงชี้ 2.1 -2.13

2

GPAX ≥ 2.50

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ระดับ 8
ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ระดับ 4
ประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

*

ผลการ
ดําเนินงาน*

2.33
2.62

ระดับ 8

3

ระดับ 4

3
3.00

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุ
เปนระดับ
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องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.6 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่
ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี peer review
ตออาจารยประจําทุกระดับ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4

เปาหมาย*

4 ขอ

ดําเนินการครบ
ทุกขอ
ดําเนินการครบ
ทุกขอ

3

≥ 100,000
บาท

2,223,677.76
บาท

3

≥ 40%

263.16%

3

≥ 20%

208.97%

3

≥ 0.60 เรื่อง
1.14 เรื่อง
ตัวบงชี้ สกอ. + มทส.
ตัวบงชี้ 4.1 - 4.6
ตัวบงชี้ สกอ.
ตัวบงชี้ 4.1 - 4.5

3

5 ขอ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก
ระดับ 5
สังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เ ป น ก ร ร ม ก า ร วิ ท ย า นิ พ น ธ ภ า ย น อ ก
มหาวิ ท ยาลั ย เป น กรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
≥ 25%
นานาชาติตออาจารยประจํา
*

ผลการ
ดําเนินงาน*

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)
3

3.00
3.00

ระดับ 6

3

76.32%

3

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม (ตอ)
ตัวบงชี้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
≥ 30%
ประจํา
ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
≥ 85%
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ระดับ 4
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดัน
4 ขอ
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา ระดับ 4
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู
ระดับ 3
ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
ระดับ 6
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ระดับ 3
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
ระดับ 3
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน
ระดับ 3
ค. ฐานขอมูลเพื่อการวิจัย
ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระดับ 5
สํานักวิชา

*

*

ผลการ
ดําเนินงาน*

1,142.11%
89.67% หรือ
ระดับ 4.48

ระดับ 4

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)

3
3
3.00

3
3.00

มีการดําเนินการ
4 ขอ
ระดับ 4

2
3

ดําเนินการได
ระดับ 3

2

ระดับ 6

3

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

3
3
3

ระดับ 5

3
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*

ผลการ
ดําเนินงาน*

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
ตัวบงชี้ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผล
งานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
≥ 2%
17.95%
นานาชาติ
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
ระดับ 5
ระดับ 5
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
ระดับ 5 – ระดับ 7 ระดับ 8
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวบงชี้ สกอ. + มทส.
11 ตัวบงชี้ยอย รวม 7.5ก – 7.5ค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ สกอ.
ตัวบงชี้ 7.1 – 7.9
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
ระดับ 7
ระดับ 7
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกัน
ระดับ 4
ระดับ 4
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหาร
ระดับ 5
ระดับ 6
การศึกษา
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 4
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ดําเนินการได
3 ขอ
3 ขอ
ตัวบงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ดําเนินการครบ
ความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม ครบทั้ง 3 ดาน ทั้ง 3 ดาน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 10

*

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)

3
3
3
2.82
2.78

3
3
3.00

3
3
3.00

2
3
2.50
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

*

ผลการ
ดําเนินงาน*

องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
ตัวบงชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเปาหมายของ
ระดับ 6
ระดับ 6
สํานักวิชา
ตัวบงชี้ 11.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
53.85%
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่ ≥ 25%
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
273.68%
≥ 30%
แปลง ถายทอด และพัฒนา เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
87.80%
≥ 85%
ในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ สกอ. + มทส.
(54 ตัวบงชี้ยอย)
นับรวมองคประกอบที่ 11
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.
ของทุกองคประกอบ
(43 ตัวบงชี้)
ไมนับรวมตัวบงชี้ 2.14-2.16,4.6
และ 11.1 - 11.4

*

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑของ
หนวยงาน)

3
3
3
3
3.00

2.70
2.77
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ในปการศึกษา 2552
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลในปการศึกษา 2550 และ 2551 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังนี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา

ป 2550

ผลการดําเนินงาน
ป 2551

แผนปฏิบัติการ
ประจําปมีความ
สอดคลองกับ
ปณิธานและ
วิสัยทัศนใน
ระดับ 5
80 %

แผนปฏิบัติการ
ประจําปมีความ
สอดคลองกับ
ปณิธานและ
วิสัยทัศนใน
ระดับ 5
88.89 %

สาขาวิชามีการ
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
เปนประจําทุกหนึ่ง
รอบการศึกษา
จากหลักสูตร
ทั้งหมด11
หลักสูตร คิดเปน
100 %

สาขาวิชามีการ
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
เปนประจําทุกหนึ่ง
รอบการศึกษา
จากหลักสูตร
ทั้งหมด11 หลักสูตร
คิดเปน 100 %
อยูระหวางการ
ปรับปรุง 6
หลักสูตร

- 14.28

- 14.05

ป 2552

แผนปฏิบัติการ
ประจําปมีความ
สอดคลองกับ
ปณิธานและ
วิสัยทัศนใน
ระดับ 5
83.33 %

สาขาวิชามีการ
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
เปนประจําทุกหนึ่ง
รอบการศึกษา
จากหลักสูตร
ทั้งหมด11
หลักสูตร คิดเปน
100 %
อยูระหวางการ
ปรับปรุง 6
หลักสูตร
ดําเนินการครบ ดําเนินการครบทุก ดําเนินการครบ
ทุกขอ (ระดับ 7) ขอ (ระดับ 7)
ทุกขอ (ระดับ 7)
ดําเนินการครบ ดําเนินการครบทุก ดําเนินการครบ
ทุกขอ(ระดับ 5) ขอ(ระดับ 5)
ทุกขอ(ระดับ 5)
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ป 2550

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
= 2.78%
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
ปริญญาเอก
= 97.22%
ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย = 33.33%
ผูชวยศาสตราจารย
และศาสตราจารย
= 47.22%
รองศาสตราจารย
= 16.67%
ศาสตราจารย
= 2.78%
ตัวบงชี้ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
มีการดําเนินการ
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ครบทุกขอ
(ระดับ 5)
ตัวบงชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา มีการดําเนินการ
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4 ขอ (ระดับ 2)
ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
89.74%
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
100%
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
3.68
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
1.15%
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ

100

ผลการดําเนินงาน
ป 2551
ปริญญาโท
= 2.53%
ปริญญาเอก
= 97.47%
อาจารย
= 31.65%
ผูชวยศาสตราจารย
= 45.57%
รองศาสตราจารย
= 20.25%
ศาสตราจารย
= 2.53%
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
(ระดับ 5)
มีการดําเนินการ
4 ขอ (ระดับ 2)
91.86%

ป 2552
ปริญญาโท
= 2.56%
ปริญญาเอก
= 97.44%
อาจารย
= 28.21%
ผูชวยศาสตราจารย
= 48.72%
รองศาสตราจารย
= 20.51%
ศาสตราจารย
= 2.56%
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
(ระดับ 5)
มีการดําเนินการ
4 ขอ (ระดับ 2)
79.41%

89.71%

89.47%

3.50

3.77

0.64%

0.73%

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ตัวบงชี้ 2.14 รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ 2.15 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน
ตัวบงชี้ 2.16 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

ป 2550

ผลการดําเนินงาน
ป 2551

ป 2552

97.06%

100.00%

100.00%

23.49%
28.95%
61.45%

33.03%
28.21%
45.41%

37.90%
25.00%
43.95%

GPAX 2.25
GPAX 3.63

GPAX 2.23
GPAX 3.64

ระดับ 7
ระดับ 4

ระดับ 7
ระดับ 4

ระดับ 8
ระดับ 4

ครบทุกขอ
(ระดับ 3)
ครบทุกขอ
(ระดับ 3)

ครบทุกขอ
(ระดับ 3)
ครบทุกขอ
(ระดับ 3)

ครบทุกขอ
(ระดับ 3)
ครบทุกขอ
(ระดับ 3)

1,035,981.51
บาท

194.12%
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GPAX 2.23
GPAX 3.60

1,775,758.99 บาท

134.62%

2,223,677.76
บาท

263.16%

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ตอ)
ตัวบงชี้ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.6 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่
ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี peer
review ตออาจารยประจําทุกระดับ

ป 2550

ผลการดําเนินงาน
ป 2551

ป 2552

36.11%

188.61%

208.97%

เฉลี่ยคนละ 0.94 เฉลี่ยคนละ 0.88 เฉลี่ยคนละ 1.14
เรื่อง (32:34)
เรื่อง
เรื่อง
(34เรื่อง:38.5คน) (43.5เรือ่ ง:38
คน)

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก
ระดับ 6
สังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
55.56%
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
458.82%
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
87.43%
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
มีนักศึกษาของ
ศิลปวัฒนธรรม
สํานักวิชาเขา
รวมกิจกรรม
จํานวน 576 คน
จากนักศึกษา
704 คน คิดเปน
81.82%
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ระดับ 6

ระดับ 6

58.23%

76.32%

807.79%

1,142.11%

90.20%

89.67%

มีนักศึกษาของ
สํานักวิชาเขารวม
กิจกรรมจํานวน
556 คน จาก
นักศึกษา 748 คน
คิดเปน 74.33%

มีนักศึกษาของ
สํานักวิชาเขา
รวมกิจกรรม
จํานวน 648 คน
จากนักศึกษา
823 คน คิดเปน
77.88%

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน
ค. ฐานขอมูลเพื่อการวิจัย
ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ป 2550

ผลการดําเนินงาน
ป 2551

ป 2552

ดําเนินการ 4 ขอ ดําเนินการ 4 ขอ
(ระดับ 4)
(ระดับ 4)

ดําเนินการ 4 ขอ
(ระดับ 4)

ดําเนินการ 3
ขอแรก

ดําเนินการ
ครบทุกขอ

ดําเนินการ
ครบทุกขอ

ยังไมได
ดําเนินการ

ดําเนินการได 3
ระดับ

ดําเนินการได 3
ระดับ

- อาจารยประจํา
ที่เขารวม
ประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
100%
-บุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ
ในวิชาชีพใน
ประเทศ 100%

- อาจารยประจําที่
เขารวมประชุม
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 100%
-บุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ
ในวิชาชีพใน
ประเทศ 100%

- อาจารยประจํา
ที่เขารวม
ประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
97.37%
-บุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ
ในวิชาชีพใน
ประเทศ 100%

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ดําเนินการ
ครบทุกขอ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ดําเนินการ
ครบทุกขอ

5.56%

2.53%

17.95%
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

ป 2550

ผลการดําเนินงาน
ป 2551

ป 2552

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
ระดับ 8
ระดับ 8
ระดับ 8
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7
คาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
มหาวิทยาลัยรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ 6
ระดับ 6
ระดับ 6
ที่เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
การศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
na
na
2
ตัวบงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
na
na
3
ความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
ตัวบงชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด
ระดับ 6
ระดับ 6
na
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเปาหมายของ
สํานักวิชา
ตัวบงชี้ 11.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
58.23%
53.85%
na
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
223.38%
273.68%
na
แปลง ถายทอด และพัฒนา เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
88.58%
87.80%
na
ผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
หมายเหตุ : ในตารางที่ระบุ “na” หมายความวา ไมไดดําเนินการเก็บขอมูลในตัวชี้วัดนั้นๆ /ไมมีการประเมิน
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ขอมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 (เฉพาะสํานักวิชา)

รายการ

หนวย

ขอมูล
ขอมูล
สําหรับตัวบงชี้ พืน้ ฐาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
• จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปงบประมาณ

(ตัวบงชี้)

1.2

12

• จํานวนตัวบงชี้ของแผน ปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย

(ตัวบงชี้)

1.2

10

• จํานวนหลักสูตรที่เปด สอนทั้งหมด
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

2.1
2.1
2.1
2.1

11
3
4
4

• จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน และคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน และคุณวุฒิอาจารยเปนไป ตามเกณฑ
มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

(หลักสูตร)

2.1

11

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

3
4
4

(หลักสูตร)

2.1
2.1
2.1
2.1

11

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

2.1
2.1
2.1

3
4
4

(หลักสูตร)

2.1

8

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

2.1
2.1

4
4

(หลักสูตร)

2.1

8

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

2.1
2.1

4
4

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามที่ระบุในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
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ขอมูล
ขอมูล
หนวย
สําหรับตัวบงชี้ พืน้ ฐาน

รายการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรือ่ งคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
• จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมี
การปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกรภายนอก
มีสวนรวม
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา
เปนปริญญาตรี
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดที่ไมมีตําแหนง วิชาการ
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจํา ระดับบัณฑิตศึกษาที่มี คุณสมบัติครบถวนที่จะ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
• จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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(คน)
(คาเฉลี่ย
1 - 5)

2.1
2.2

44

(หลักสูตร)

2.2
2.2
2.3

3.39
3.46
6

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(FTES)

2.3
2.3
2.3
2.12
2.12
2.12
2.12
2.4

2
2
2
967
793
115
59
622.47

2.4,2.5,
(คน) 2.6,4.3,
4.4,4.5,
4.6,5.2,
5.3,7.7
2.4,4.3,
4.4,4.6,
(คน)
5.3
(คน)
2.5
(คน)
2.5
(คน)
2.5
(คน)
2.6
(คน)
2.6
(คน)
2.6
(คน)
2.6
(คน)
2.13

1
1
38
11
19
8
1
39

(คน)

39

2.13

39

หนวย

รายการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
• จํานวนผลงานวิจัยและ/ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
(ใหวงเล็บจํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย)
• จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศกึ ษาตอระดับบัณฑิต ศึกษา
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ อาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา

(ชื่อเรื่อง)
(คน)

2.8
2.9

na
91(125)

(คน)
(คน)
(คน)

2.9
2.9
2.9,
2.10

na
23
54

2.10

34

2.10

32

2.10

4

2.11

3.77

2.12

14

2.12

10

2.12

760

2.12
2.12
2.12
(สมศ. 1.5)

653
107
14

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลัง
(คน)
สําเร็จการศึกษา
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูง กวาเกณฑหลังสําเร็จ
(คน)
การศึกษา
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํา กวาเกณฑหลังสําเร็จ
(คน)
การศึกษา
• ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบณ
ั ฑิต (เทียบ
(คาเฉลี่ย
จากคา 5 ระดับ)
1 - 5)
• จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
(คน)
มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
• จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่
(คน)
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกยองระดับชาติหรือ นานาชาติจากผลงานวิจัย และหรือวิทยานิพนธ
• จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปที่ ผานมาทั้งหมดทุกระดับ (คน)
การศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
(คน)
- ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา
(คน)
• จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุก ระดับการศึกษาที่ไดรับ
(คน)
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ
- ดานวิชาการ วิชาชีพ - ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ - ดานศิลปะและ วัฒนธรรม
- ดานสิ่งแวดลอม
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ขอมูล
ขอมูล
สําหรับตัวบงชี้
พื้นฐาน

ขอมูล
ขอมูล
หนวย
สําหรับตัวบงชี้ พืน้ ฐาน

รายการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
• จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือ นานาชาติ
- ดานวิชาการ วิชาชีพ -ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ -ดานศิลปะและ วัฒนธรรม
- ดานสิ่งแวดลอม
• จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
• จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
• จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตร
• คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
• ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ)
• จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
(สํานักไมมีขอมูลยอยตามกิจกรรม เพราะจัดโดยฝายกิจการนักศึกษา)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
• จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
• จํานวนอาจารยประจําที่ ไดรับทุนวิจัย
- จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

108

(รางวัล)

2.12
(สมศ. 1.6)

14

(คน)

2.14,
2.15

(คน)

2.14

(คน)

2.15

288
248
40
104
94
10
109

(คาเฉลี่ย
1 - 4)

2.16

(คาเฉลี่ย
1 - 5)
(โครงการ/
กิจกรรม)

3.1

na

3.2

na

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(คน)
(คน)
(คน)

2.23
3.64

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
(สมศ. 2.5)
4.3
(สมศ. 2.4)

84,499,755.00
47,365,927.00
37,133,828.00

28
33

รายการ

หนวย

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ตอ)
• จํานวนการเผยแพรผลงาน วิจัยและงานสรางสรรค
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
- จํานวนผลงานที่จดสิทธิ บัตรและอนุสิทธิบัตร
- จํานวนผลงานที่นําไป ใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ
• จํานวนบทความวิจัยที่ ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล
• จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ
และมี peer review
• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย
• จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
• จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ
• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ (จากผลสํารวจของ
ก.พ.ร. กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
• จํานวนบุคลากรประจํา สายสนับสนุนทั้งหมด
• จํานวนอาจารยประจําที่ เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ *
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
- ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ
• จํานวนบุคลากรประจํา สายสนับสนุนที่ไดรับการ พั ฒ นาความรู แ ละ
ทักษะ วิชาชีพ **
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
- ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ
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ขอมูล
ขอมูล
สําหรับตัวบงชี้ พืน้ ฐาน

(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)

4.4
4.4
4.4
4.4
4.4

(ชื่อเรื่อง)

4.5

8.5
35
81.5

(ชื่อเรื่อง)

4.6

43.5

4.3, 4.4,
4.5,7.7
4.3,4.4

-

(คน)
(โครงการ/
กิจกรรม)
(รอยละ)

5.2
5.3

29
434

5.4

89.67
4.48

(โครงการ/
กิจกรรม)

6.1

1

(คน)
(คน)

7.4
7.4

12
38

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

7.4
7.4
7.4
7.4

32
20
12

(คน)
(คน)
(คน)

7.4

12
-

(คน)
(คน)

ขอมูล
ขอมูล
หนวย สําหรับตัวบงชี้
พื้นฐาน

รายการ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
• จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรบั รางวัลผลงานทางวิชาการ
(คน)
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานการวิจัย
(คน)
- ดานศิลปวัฒนธรรม
(คน)
(คน)
- ดานอื่น ๆ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
• รายรับจากการบริการ วิชาการและวิชาชีพ
(บาท)
• คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
(บาท)
• คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(บาท)
• คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ)
(บาท)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ
(ระดับ)
5 ระดับ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
• ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน (ดาน)
เกิดพฤติกรรม
องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
• จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด
(คน)
และพัฒนาเทคโนโลยี
• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด
(โครงการ/
และพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรม)
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
(รอยละ)
--------------------------
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7.7
7.7
7.7
7.7

7
-

8.1
8.1
8.1
8.1

473,240.00

9.3

4

10.1,10.2

3

11.2

21

11.3

104

11.4

87.80

843,703.00

na
2,480,000

สวนที่ 3
จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในบทที่ 2 สรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขใน
ภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1. จุดเดน
1) มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
2) มีการดําเนินงานตามแผนครบตามภารกิจ
3) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการทุก ๆ ไตรมาส
4) มีการนําผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงงาน/โครงการตลอดป
5) มีผลการดําเนินงานตามแผนงานบริการแกสังคม และแผนงานวิจัยสูงมาก
2. แนวทางเสริม
ควรจัดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุม คาของแผนงาน/
โครงการเปนประจําทุกป
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. จุดเดน
1) จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทาํ หนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คิดเปนรอยละ 100 จึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 90
2) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก มีการออกแบบ
การเรียน การสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3) มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึง่ บุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
4) บัณฑิตระดับปริญญาตรีไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. รอยละ 89.47
5) นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับ 3.77 เทากับเกณฑที่กําหนดไว
6) มีจํานวนนักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ และดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตทั้งระดับชาติและและดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติสูงกวาเกณฑสูงสุดที่กําหนดไว
7) มีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติสูงกวา
เกณฑสูงสุดที่กําหนดไว
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2.

3.

4.

แนวทางเสริม
1) ควรสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของการเปนบัณฑิตตามวิชาชีพ
2) ควรสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตใหมีคุณภาพมากขึ้น
3) กระตุนและเรงรัดใหทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันรอบการศึกษาที่กําหนดโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่กําลังอยูระหวางกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
4) มีการสงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งมี
องคกรภายนอกเขามามีสวนรวม
จุดดอย
1) จํานวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพตอรุนคอนขางสูง
รอยละ 37.90 และ รอยละ 25.00 ตามลําดับ
2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุนคอนขาง
ต่ําคือรอยละ 43.95
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยคอนขางต่ํา
4) ไมมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา
1) ควรหาขอเท็จจริงการพนสภาพและการสําเร็จศึกษาไมเปนไปตามเวลากําหนดของหลักสูตรของ
นักศึกษา และหาแนวทางแกไขเพื่อลดจํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ
2) ควรหามาตรการจูงใจใหนักเรียนและบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี มาเขาศึกษาในสํานักวิชา
ใหมากขึ้น เนนการใหทุนศึกษาตอฟรี ทุนผูชวยวิจัย และทุนผูชวยสอนมากขึ้น
3) กระตุนใหมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. จุดเดน
มีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. จุดเดน
1) มีกลไกการพัฒนาระบบการวิจัยดีเยี่ยม
2) มีระบบการบริหารจัดการความรูดานการวิจัยอยางดี
3) เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก ตออาจารยประจําสูงมาก คือเฉลี่ย 2.22 ลานบาทตอคน
โดยมีคณาจารยที่ไดรับทุนจากภายในและภายนอก สูงถึงรอยละ 86.64 และ รอยละ 73.68 ตามลําดับ
4) งานวิจัยมากกวารอยละ 100 ถูกนําไปใชประโยชนโดยการตีพิมพเผยแพร
5) งานวิจัยสวนใหญไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีการตรวจสอบ
2. แนวทางเสริม
1) สนับสนุนคณาจารยรุนใหมใหทําวิจัย โดยอาจลดภาระงานสอนใหคณาจารยรนุ เการับภาระงานสอนให
มากขึ้น
2) พัฒนา Website ของสํานักวิชาใหดียิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งพัฒนา Website สํานักวิชาเปนภาษาอังกฤษ
3) สนับสนุนใหคณาจารยขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
4) ควรมีการจัดอบรมและเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการนําผลงานวิจัยสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาใหแกคณาจารย
5) มีหนวยงานคอยชวยเหลือ ในการแกไขตรวจสอบภาษาในการเขียนบทความผลงานการวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
1. จุดเดน
1) สํานักวิชามีหนวยบริการวิชาการและฟารม ทําหนาในการถายทอดวิชาการของสํานักวิชา
2) คณาจารยไดนําความรูและประสบการณจากงานวิจัยบริการวิชาการแกชุมชน พรอมทั้งรับ
ปญหาหรือกรณีศึกษาจากการบริการวิชาการแกชุมชน มาเปนหัวของานวิจัยตอไป
3) ในปการศึกษา 2552 คณาจารยในสํานักวิชาไดใหบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1,142.11
4) ผูเขารับการอบรม มีความพึงพอใจตอกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 89.67
5) ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 ของการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดมีการดําเนินงานครบถวน
และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไดระดับคะแนนสูงสุดคือ ระดับ 3 ในทุกตัวบงชี้
2. แนวทางเสริม
ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสํานักวิชา
3. จุดดอย
1) ยังไมสามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการใหบริการวิชาการไดเนื่องจากคณาจารยมี
ภาระการสอนและงานวิจัยมาก
2) มีการจัดอบรมนอกสถานทีน่ อ ย เนือ่ งจากการเดินทางของวิทยากร และสถานที่ตั้งของแปลงสาธิต
ทําให มีผูเขามาอบรมนอย
3) จํานวนคณาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการยังนอยกวารอยละ 80
4. แนวทางแกไข
ควรกระตุนใหคณาจารย เขารวมในการบริการวิชาการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จุดดอย
นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดเปนจํานวนนอย
2. แนวทางแกไข
ควรกระตุนและประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือสํานักวิชาควรจัด
กิจกรรมโดยใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้น
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. จุดเดน
ระบบการบริหารจัดการมีโครงสรางและรูปแบบการบังคับบัญชาที่กําหนดไวโดยมหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน และผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
และตามประกาศของอธิการบดี
2. แนวทางเสริม
1) ควรติดตามผลการปฏิบัติงานดานการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) สนับสนุนปจจัยและสภาพแวดลอมในการบริหารจัดการใหเพิ่มมากขึน้ อาทิ พัฒนาฐานขอมูลที่มี
ความทันสมัยและสามารถนําไปใชบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. จุดเดน
การเงินและงบประมาณของสํานักวิชาไดปฏิบัติตามนโยบายแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ขั้นตอนการดําเนินการภายในสํานักวิชาจึงอยูภายใตกรอบการปฏิบัติที่กําหนดไว
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. จุดเดน
สํานักวิชาไดดําเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการและคูมือการประกันคุณภาพ
ภายในของสํานักวิชา
2. แนวทางเสริม
จากนโยบายการบริหารแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ทําใหสํานักวิชาไมมีขอมูลครบถวนตามเกณฑ
ประเมินทั้งนี้มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลในสวนนัน้ ใหกับสํานักวิชา (โดยจัดทําระบบฐานขอมูล
ประกันคุณภาพ ตามองคประกอบและตัวบงชี้ในลักษณะ Web Base เพื่อใหทุกหนวยงาน ปอนขอมูลเปน
ระยะ ดังเชนการรายงานงวดตามไตรมาส ของสวนแผนงาน และเมื่อสิ้นปการก็ทําการประมวลผล ออก
รายงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ )
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
1.จุดดอย
สํานักวิชายังไมไดกําหนดผูรบั ผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางชัดเจน
2.แนวทางแกไข
1) ควรกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2) ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
1. จุดเดน
1) สํานักวิชามีหนวยบริการวิชาการชุมชนและฟารม ทําหนาปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการวิชาการของสํานักวิชา
2) คณาจารยไดนําความรูและประสบการณดานงานวิชาการ และงานวิจัย มาใชในการปรับแปลงถายทอด
เทคโนโลยี พรอมทั้งรับปญหาหรือกรณีศึกษาจากการปรับแปลงฯ มาเปนหัวของานวิจัยตอไป
3) ในปการศึกษา 2552 คณาจารยในสํานักวิชาไดรวมกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 273.68
4) ผูเขารับบริการการปรับแปลง ถายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ
คิดเปนรอยละ 87.80
5) ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 11 ของการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ไดมีการดําเนินงาน
ครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไดระดับคะแนนสูงสุดคือ ระดับ 3 ในทุกตัวบงชี้
2. แนวทางเสริม
ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหวางการจัดกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีแกสังคม
กับภารกิจอื่น ๆ ของสํานักวิชา
3. จุดดอย
1) ยังไมสามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ได เนื่องจากคณาจารยมีภาระการสอนและงานวิจัยมาก
2) จํานวนคณาจารยที่มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ยังนอยกวารอยละ 60
4. แนวทางแกไข
ควรกระตุนใหคณาจารย เขารวมในกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
-----------------------
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ตารางที่ 1.1.1 : การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
แผนงาน

ตัวบงชี้ที่

รายละเอียดตัวบงชี้

เปาหมาย ผลผลิต

1. แผนงานจัดการศึกษา

รอยละของ น้ําหนัก
ผลผลิตเทียบ ความ
กับเปาหมาย * สําคัญ (%)

93.37

1.1

นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552

270

297

100.00

1.2

นักศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552

841

793

94.29

1.3

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551

112

125

100.00

1.4

นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552

67

94

100.00

1.5

นักศึกษาในระบบระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 264

174

65.91

1.6

ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2551 21

22

100.00

2. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

100.00

2.1

จํานวนการบริการวิชาการ

35

91

100.00

2.2

จํานวนผูรับบริการวิชาการ

4,000

7,051

100.00

3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.1
4. แผนงานวิจัยและพัฒนา

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
ั

77.88
832

648

100.00

จํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1 : 1

100 :38

100.00

4.2

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ทําวิจัยตอจํานวน 38

38

100.00

100.5 : 38

100.00

4.3

1:1

20

10

77.88

4.1

อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิจัยหรือ
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติตออาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง

35

35

ภาพรวมระดับสํานักวิชา
95.47
หมายเหตุ * หมายถึง หากผลผลิตเกินเปาหมาย ถือวาบรรลุเปาหมาย ไดรอยละ 100 มิใชรอยละคาจริงของผลผลิตเมื่อเทียบกับเปาหมาย
** แผนการปรับแปลงและถายทอด สํานักวิชาไมไดดําเนินการ เทคโนธานี เปนผูดําเนินการ

T1.1.1

ตารางที่ 1.2.1 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2552
(ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ตัว
แผนงาน
บงชี้ที่

รายละเอียดตัวบงชี้

รอยละของ ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลผลิต ผลผลิตเทียบ (1 = บรรลุเปา ≥ รอยละ 90,
กับเปาหมาย * 0 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 90)

1. แผนงานจัดการศึกษา

93.37

6 ตัวบงชี้

1.1 นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552

270

297

100.00

1

1.2 นักศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552

841

793

94.29

1

1.3 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551

112

125

100.00

1

1.4 นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552

67

94

100.00

1

1.5 นักศึกษาในระบบระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552

264

174

65.91

0

1.6 ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2551

21

22

100.00

1

100.00

2 ตัวบงชี้

2. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
2.1 จํานวนการบริการวิชาการ

35

91

100.00

1

2.2 จํานวนผูรับบริการวิชาการ

4,000

7,051

100.00

1

77.88

1 ตัวบงชี้

77.88

0

100.00

3 ตัวบงชี้

3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

832

648

4. แผนงานวิจัยและพัฒนา
4.1 จํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

1:1

100 :38

100.00

1

4.2 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ทําวิจัยตอจํานวน

38

38

100.00

1

1:1

100.5 : 38

100.00

1

จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

10

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด
รอยละของการบรรลุเปาหมาย
้ การประเมิน
คะแนนอิงเกณฑ

12
83.33
2

อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
4.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิจัยหรือ
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติตออาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง

หมาย * หมายถึง หากผลผลิตเกินเปาหมาย ถือวาบรรลุเปาหมาย ไดรอยละ 100 มิใชรอยละคาจริงของผลผลิตเมื่อเทียบกับเปาหมาย
***งานปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี สํานักวิชาไมไดเปนผูดําเนินการ

T1.2.1

สว. 2.1.1

ตารางที่ 2.1.1 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
จํานวนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

1

เทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูต
รที่
เปด
สอน
้ 1

2

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

1

3

เทคโนโลยีชีวภาพ

4

เทคโนโลยีอาหาร

ลําดับที่

สาขาวิชา/หลักสูตร

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปนหลักสูตรใหม
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน
ยังไม
อยูใน
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ
ใดๆ

ปรับปรุง

จํานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

เปนหลักสูตรปรับปรุง หลักสูต
รที่
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน
เปด
อยูใน
ยังไม
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ สอน
ปรับปรุง
ใดๆ
้ 2
1

1
ไมมีหลักสูตรปริญญาตรี

1
3

แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการ

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.1\2.1.1 (รวม)

1
1

2

2
2
2
8

เปนหลักสูตรใหม
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน
อยูใน
ยังไม
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ

2

ใดๆ

ปรับปรุง

จํานวนหลักสูตร รวม 2 ระดับ

เปนหลักสูตรปรับปรุง หลักสูต
รที่
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน
เปด
อยูใน
ยังไม
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ สอน
ปรับปรุง
ใดๆ
้ 3

2
2
2

2
4

2

3
2
3
11

เปนหลักสูตรใหม
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน

เปนหลักสูตรปรับปรุง
ยังไมเกิน เกินรอบประเมิน

อยูใน
ยังไม
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ

อยูใน
ยังไม
รอบ
ประเมิน ดําเนินการ กระบวนการ

2

ใดๆ

ปรับปรุง

ใดๆ

2

2

3
5

ปรับปรุง

1
1
2

4

รอยละของ

รวม
หลักสูตร
หลักสูตร
ทีไ่ ด
ที่ได
มาตรฐาน
มาตรฐาน *

3
3
2
3
11

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

* หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน = หลักสูตร (ใหม,ปรับปรุง) ที่ยังไมเกินรอบประเมิน + หลักสูตร (ใหม,ปรับปรุง) ที่เกินรอบประเมินแลว แตอยูในกระบวนการปรับปรุง
ขอมูล ณ วันที 30 เมษายน 2553

สว. - เอกสารแนบ 2.1.1
รายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทหลักสูตร (โปรดใสเครื่องหมาย 9)
หลักสูตรใหม
หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรที่เปดสอน
ลําดับที่

รายชื่อหลักสูตร

ป พ.ศ.

ยังไมเกินรอบ
ประเมิน

เกินรอบประเมิน
ยังไม
อยูในกระบวนการ
ดําเนินการใดๆ
ปรับปรุง

ยังไมเกินรอบ
ประเมิน

เกินรอบประเมิน
ยังไม
อยูในกระบวนการ
ดําเนินการใดๆ
ปรับปรุง

- ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2546
2546
2550

3
3
3

…

1
2
3
4
5

1

รวม

2

- ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
มหาบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2552
2550
2542
2550

3
3
3
3

…

1
2
3
4
5

1

รวม

2

1

- ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชศาสตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ดุษฎีบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2552
2550
2542
2550

3
3
3
3

…

1
2
3
4
5

รวม
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1

2

1

สว. 2.1.2
ตารางที่ 2.1.2 : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
ลําดับที่
สาขาวิชา/สํานักวิชา
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ
จํานวนวิทยานิพนธ *
รอยละ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ **
1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
4
4
100.00
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
10
10
100.00
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
6
6
100.00
4
เทคโนโลยีอาหาร
3
2
66.67
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
23
22
95.65
หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ
** หมายถึง จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่มีการตีพิมพเผยแพร
ในปการศึกษาใด ๆ ก็ตาม และหากวาบทความมีการตีพิมพเผยแพร มากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1 Mr. Suraj Chhetri

2

นายรณชีพ ลี้ประเสริฐ

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ

- Identification of Accelerated
Aging Conditions for Seed Vigor
Test in Rice (Oryza sativa L.).

- Identification of Accelerated
Aging Conditions for Seed Vigor
Test in Rice (Oryza sativa L.).

- J. RNR Bhutan

-การใชพาราควอตกระตุนใหพริก
แสดงอาการของโรคกุงแหง

- การประเมินแหลงเชื้อเริมตนของ
Colletotrichum gloeosporioides

-ในการประชุมวิชาการ
เลมที่ 9
อารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 9

Vol. 8

(in press).

นานาชาติ

24-26 พ.ย.2552

หนา 58-59 ระดับชาติ

29 ส.ค.2552

หนา 245 ระดับชาติ

Penz. ที่ทําใหเกิดโรคกุงแหงในพริก วันที่ 24-26 พ.ย.2552
ณ โรงแรมสุนีย แกรนด
อําเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3

นางสาวจิราวรรณ ศรีใส

-ความสัมพันธุระหวางการทําลายของ - ปฏิกิริยาของสายพันธุออยตอการ

-การวิจัยบัณฑิตศึกษาสูการ

ปลวกกับองคประกอบผลผลิตในออย เขาทําลายของหนอนกอ ปลวก และ พัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2
สายพันธุตางๆ

โรคออยในสภาพพื้นที่ปลูกตางกัน

จัดโดยเครือขายอุดมศึกษา
ภาคใตตอนบนรวมกับมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี

4

นางสาวจุฑามาศ ตรงชื่น

-การแสดงออกของยีนแอลกอฮอล

- การโคลนและถายยีนแอลกอฮอล

ดีไฮโดรจีเนสของมะเขือเทศในเซลลยีสต ดีไฮโดรจีเนสชนิดสายสั้น
(Le-scADHs) ในมะเขือเทศ
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- งานประชุมวิชาการเกษตร

ฉบับพิเศษ ก.ย.-ธ.ค.2551 หนา 206- ระดับชาติ

แหงชาติ ประจําป 2551

ปที่ 11

8-10 ก.ย.2551 จ.พิษณุโลก

210

สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

1

นางสาวกีรณา อยูหัตถ

2

นายภาคภูมิ เสาวภาคย

3

นางสาวอัจฉรา อินทํานุ

4

นางสาวเมฆ ขวัญแกว

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

Immune Response against
การศึกษาความสามารถในการ
Infectious Bursal Disease in
สรางภูมิคุมกันและคาอัตรา
Dang Thai Indigenous Chicken พันธุกรรมในการตานทานโรคตอม
เบอรซาอักเสบติดตอในไกพื้น
เมืองไทยสายพันธุแดง
การศึกษาโมเดลรีเกรซชันสุมเพื่อ
การกําหนดจํานวนสัมประสิทธิ์
ประเมินพันธุกรรมลักษณะความ
ฟงกชันการใหน้ํานมในโมเดลรี
เกรซชันสุมเพื่อประเมินพันธุกรรม คงทนของการใหน้ํานมในโคนม
ปริมาณน้ํานมวันทดสอบในโคนม ลูกผสมโฮลสไตน-ฟรีเชียนที่ใหลูก
ลูกผสมโฮลสไตนที่ใหลูกครั้งแรก ครั้งแรก
การศึกษาลักษณะทางการผลิต
การเปรียบเทียบขนาดครอก
และการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ อัตราการเจริญเติบโตในชวงกอน
ไทยโดยการผสมขามกับสุกรปา
และหลังหยานม พฤติกรรม
ระหวางลูกผสมสุกรพันธุไทยกับ
สุกรปาและสุกรพันธุไทย
Silage production from cassava การศึกษาการนําเปลือกมัน
peel as energy source
สําปะหลังเปนแหลงพลังงานใน
การผลิตอาหารหยาบหมักสําหรับ
โคนมตอปริมาณน้ํานม และ
คุณภาพน้ํานม
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ชื่อวารสาร

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ

Process September 22-26,
The 13th Animal
Science Congress of ding 2008
the Asian-Australasian
Association of Animal
Production Societies
เกษตรนเรศวร
ฉบับ 11 (ฉบับพิเศษ):
พิเศษ

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3.

Processding

Second International
Conference on
Sustainable Animal
Agriculture in
Developing Countries
(SAADC2009)

Process November 8-11, 2013
ding

465

ระดับนานาชาติ

397-402 ระดับชาติ

160-170 ระดับชาติ

-

ระดับนานาชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

5

นายพิทักษพงษ แพงสาย

ผลของการเสริมไบโอตินในอาหาร ผลของการเสริมไบโอตินในอาหาร วารสารวิชาการ ม.อบ.
โคนมระยะแรกของการใหนมตอ โคนมตอผลผลิตน้ํานม
ผลผลิตและองคประกอบของน้ํานม องคประกอบและกรดไขมัน
ของน้ํานม

6

นางสาวสุปรีณา ศรีใสคํา

Effects of
Utilization of Neem Foliage and
Defaunation Reagent in Meat
Goat Diets on Rumen Ecology
and Productive Performances

7

นางสาวจรณี จิตสัจจพงศ

Effect of chitin constituent in
shrimp meal on nutrient
digestibility, hematology and
immune response in broilers
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ผลของการใชใบและกานสะเดา
ในอาหารแพะเนื้อตอกระบวนการ
หมักในกระเพาะหมัก
และสมรรถนะการผลิต

THE 15TH TRIUNIVERSITY
INTERNATIONAL
JOINT SEMINAR AND
SYMPOSIUM 2008 (Triu)
ผลของเปลือกกุงปนตอสมรรถนะ Second International
การผลิต การเปลี่ยนแปลง
Conference on
ประชากรจุลินทรีย และการ
Sustainable Animal
ตอบสนองภูมิคุมกันของไกเนื้อ Agriculture in
Developing Countries
(SAADC2009)

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ

Accepted

-

ระดับชาติ

Process November 19-24,
ding 2008

-

ระดับนานาชาติ

Process November 8-11, 2009
ding

-

ระดับนานาชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ

8

นายเอกพล พูนชัย

9

นางสาวศิรินทรทิพย ไตรย
ขันธ

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

Process November 8-11, 2009
ding

-

ระดับนานาชาติ

Process January 21-22, 2009
ding

-

ระดับชาติ

Preceddings of the 2nd Process January 21-22, 2010
SUT Graduate
ding
Conference (2009)

-

ระดับชาติ

Second International
Conference on
Sustainable Animal
Agriculture in
Developing Countries
(SAADC2009)
การทดแทนกากถั่วเหลืองดวย
ผลของการใชกระถินปนในอาหาร Preceddings of the 2nd
กระถินปนในสูตรอาหารขนตอการ ขนตอปริมาณการกินได การยอย SUT Graduate
กินได และการยอยไดของโภชนะ ไดของโภชนะ และกระบวนการ Conference (2009)
ในแพะเนื้อระยะกําลังเจริญเติบโต หมักในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อ
Effect of glutamine
supplementation on growth
performance and intestinal
microbial population of weaned
pigs

ผลของการเสริมกลูตามีนตอ
สมรรถนะการเจริญเติบโต การ
พัฒนาทอทางเดินอาหาร และ
การตอบสนองภูมิคุมกันในสุกร
หยานม

10 นางสาววันวิสา หาระโคตร ผลของการทดแทนกากถั่วเหลือง การเสริมถั่วคาวาลเคดในอาหาร
ดวยถั่วคาวาลเดดแหงตอการกินได แพะเนื้อระยะกําลังเจริญเติบโต
คาการยอยไดของโภชนะ และ
อัตราการเจริญเติบโตในแพะเนื้อรุน

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1

นายบัญชา บูรณะบัญญัติ

CLONING, PURIFICATION AND
Secretion of recombinant Bacillus CHARACTERIZATION OF
hydrolytic enzymes using
BACILLUS MANNANASES (การ
Escherichia coli expression
โคลน การทําใหบริสุทธิ์ และการศึกษา
คุณสมบัติของเอนไซมมานาเนสจากบา
systems
ซิลัส)
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J Biotechnol

133

2008

50-57

ระดับนานาชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
2 นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนา

3

นางสาวกุณฑลี รางนอย

4

นางสาวนารีรัตน มาอน

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

Microinjection of serum-starved
mitochondria derived from somatic
cells affects parthenogenetic
development of bovine and murine
oocytes

EFFECTS OF TRICHOSTATIN A ON
FULL-TERM DEVELOPMENT OF
CLONED BOVINE AND GAUR
EMBRYOS (ผลของ Trichostatin A
ตอการเจริญเติบโตจนครบกําหนด
คลอดของตัวออนโคโคลนนิ่งและตัว
ออนกระทิงโคลนนิ่ง)

Mitochondrion

Effect of donor cell types on
developmental potential of cattle
(Bos taurus) and swamp buffalo
(Bubalus bubalis) cloned embryos

Selection of monoclonal
A compact phage display human antibodies specific to aflatoxin
scFv library for selection of
from phage display antibody
antibodies to a wide variety of
library (การคัดเลือกโมโนโคลนอล
antigens
แอนติบอดีตออะฟลาทอกซินจาก
คลังแอนติบอดีบนผิวเฟจ)
Immobilization of PGPR to
increase efficiency of plant
Immobilization of PGPR to increase growth promotiON in hydroponics
efficiency of plant growth
system (การตรึงเซลลแบคทีเรีย
promoting in hydroponics system กลุม PGPR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชในระบบไฮโดรโพนิกส)
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เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ
10
2010
137-142
ระดับนานาชาติ

J Reprod Dev

September 1, 2009
doi:10.1
262

BMC Biotechnology

Proceeding of
Agricultural
Biotechnology
International conference
for Better Living and a
Clean Environment (ABIG
2009) at Queen Sirikit
National Convention

9

ระดับนานาชาติ
jrd.09135A

2009

6

ระดับนานาชาติ

September 22-25, 2009

252
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สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
5 นางสาววันวิสาข สุภาพ

6

ชื่อบทความ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร
Proceeding of Annual
CLONING, PURIFICATION AND
Meetin and International
CHARACTERIZATION OF
CLONING AND EXPRESSION OF
BACILLUS MANNANASES (การโคลน Conference of the Thai
PHYCOCYANIN FROM
Society for Biotechnology
การทําใหบริสุทธิ์ และการศึกษา
CYANOBACTERIA
คุณสมบัติของเอนไซมมานาเนสจากบา TSB 2008:
"Biotechnology for Global
ซิลัส)
Care" Taksila Hotel
DEVELOPMENT OF
นางสาวดาราวรรณ รวมกุศล
BIOLOGICAL PROBES FROM
MICROFLORA TO ASSURE
Proceeding of The 15th
TRACEABILITY OF TILAPIA
National Graduated
Identification of bacteria specific to FROM SURANAREE
tilapia from Suranaree University UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Research Conference,
of Technology (SUT) farm
(SUT) FARM (การใชเชื้อประจํา
Rajaphat Nakhon
ถิ่นเพื่อพัฒนาเครื่องหมาย
Ratchasima
ตรวจสอบยอนกลับปลานิลจาก
ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี (มทส))

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ
October 14th - 17th
ระดับนานาชาติ

2008
14-15th Dec 2009

ระดับชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1

นายราเชนทร ดวงศรี

Phycocyanin Extraction from

EXTRACTION AND STABILITY

Spirulina platensis and the Extract OF PHYCOCYANIN FROM
Spirulina sp.
Stability under Various pHs and
Temperatures.

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.2\เอกสารแนบ2.1.2

Asian Journal of Food
and Agro-Industry

2(04)

2009

819-826. ระดับนานาชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.2
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
2 นางสาวพจนีย แกวคําแสน กรรมวิธีการผลิต Sericin-Lutein
Complex และ Lutein จากไหม

ชื่อวิทยานิพนธ
EXTRACTION, STABILITY AND

ชื่อวารสาร
สิทธิบัตรไทย

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/นานาชาติ
เลขที่คําขอ 0801002234
ระดับชาติ

ANTIOXIDANT ACTIVITIES

วันที่ยื่นคําขอ 24 เม.ย.51

OF LUTEIN FROM YELLOW SILK

วันที่รับคําขอ 6 พ.ค.51

COCOONS OF SILKWORM
(Bombyx mori)
3

นางสาวสุรียพร บุญนา

-

EFFECT OF AGING CONDITIONS AND DEHYDRATION METHODS ON
RESISTANT STARCH FORMATION
OF RICE STARCH
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-

-

-

-

สว. 2.1.3
ตารางที่ 2.1.3 : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
ลําดับที่
สาขาวิชา/สํานักวิชา
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ
จํานวนวิทยานิพนธ *
รอยละ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ **
1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
6
6
100.00
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
1
1
100.00
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
7
7
100.00
4
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
14
14
100.00
หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ
** หมายถึง จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่มีการตีพิมพเผยแพร
ในปการศึกษาใด ๆ ก็ตาม และหากวาบทความมีการตีพิมพเผยแพร มากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.3\2.1.3(สวทก.)

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
1 นายสัจจา บรรจงศิริ
- การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการ
พัฒนาศูนยขาวชุมชน
2

Mrs. Huang Zesu

- Heterosis for seed yield, oil
content and other characters
in rapeseed (Brassica napus L.)

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

- รูปแบบการพัฒนาศูนยขาวชุมชน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
21(2)

- INHERITANCE OF SEED YIELD, Journal of Northeast
OIL CONTENT, CHARACTERS Agricultural University
RELATED TO OIL QUALITY AND

106-121 ระดับชาติ

(Accept)

ระดับนานาชาติ

(in press)

ระดับนานาชาติ

(in press)

ระดับชาติ

AGRONOMIC CHARACTERS,
AND ASSOCIATIONS AMONG
THE CHARACTERS IN
RAPESEED (Brassica napus L.)
3

นางสาวสุจินต เจนวีรวัฒน

- Interpopulation Hybrid

- MODIFIED RECIPROCAL

- Thai Journal of

Development in Maize Using

RECURRENT SELECTION

Agricultural Science

Modified Reciprocal Recurrent

IN SUWAN 1 AND KS 6 MAIZE

Selection

POPULATIONS

- Potential Lines and Hybrids
Developed from Modified
Reciprocal Recurrent Selection
in Maize
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- Kasetsart Journal
(Nat. Sci.)

42(3)

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
4 Miss Yongxiang Liu
- Isolation, Screening and
Confirmative Identification of High
Hypocrellin A-Producting
Shiraia bambusicola Isolates

ชื่อวิทยานิพนธ
- BIOLOGICAL

ชื่อวารสาร
-วารสารแกนเกษตร

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
4 ประจําป 37
ระดับชาติ

CHARACTERISTICS OF A

ตอบรับการตีพิมพ

BAMBOO FUNGUS,
Shiraia bambusicola , AND
SCREENING FOR HYPOCRELLIN
HIGH YIELDING ISOLATES

- A simple Method for Obtaining

-Journal of Fungal

Single-spore Isolates of

Research

6

49-51

ระดับนานาชาติ

Shiraia bambusicola
5

นางสาวจุฑามาศ เพียซาย

- ความเสถียรของผลผลิตของ

- การตอบสนองของทานตะวันตอ

-วารสารหาดใหญวิชาการ

2

ปที่ 7 (ตอบรับการตีพิมพ)

ระดับชาติ

ทานตะวันพันธุสังเคราะหและลูกผสม สภาพแวดลอมและธาตุอาหาร
บางชนิด
- การปรับปรุงพันธุทานตะวันโดย

-ในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การ

งา ทานตะวัน ละหุง และ

พัฒนาพันธุสังเคราะหเปอรเซ็นต

คําฝอยแหงชาติ ครั้งที่ 4

16-18 พ.ย.2548

109-111 ระดับชาติ

23-25 พ.ค. 2550

84-90

น้ํามันสูง
-การพัฒนาและศักยภาพของ

-ในการประชุมวิชาการ

ทานตะวันพันธุสังเคราะห

งา ทานตะวัน ละหุง และ
คําฝอยแหงชาติ ครั้งที่ 5
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ระดับชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
ชื่อวิทยานิพนธ
6 นายปริญญา ขจัดพาล
- Correlation of total dry matter
- ลักษณะที่เกี่ยวของกับศักยภาพ
(TDM) with seed yield in mungbean การใหผลผลิตและการพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลบงชี้ลักษณะ
การตานทานโรคราแปงในถั่วเขียว

ชื่อวารสาร
- ในการประชุมวิชาการ

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ

The 3 rd Technology and
Innovation for Sustainable
Development International
Conference (TISD2010)
วันที่ 4-6 มีนาคม 2553
ณ Royal Mekong Nongkhai
Hotel. จ.หนองคาย

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว

1

นางสาวภัทรภร ทัศพงษ

Effects of Dietary Protein on
Nitrogen Metabolism and
Protein Requirements for
Maintenance of Growing Thai
Swamp Buffalo (Bubalus
bubalis) Calves

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.3\เอกสารแนบ2.1.3

STUDY ON PROTEIN
REQUIREMENTS OF
GROWING MALE THAI
SWAMP BUFFALOES

Journal of Animal and
Veterinary Advances

9(6)

2010

10191025

นานาชาติ

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 นางสาวพฤกษา หลาวงษา Molecular and phenotypic
characterization of potential plant
growth promoting Pseudomonas
from rice and maize rhizospheres. .

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.3\เอกสารแนบ2.1.3

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

World Journal of
MOLECULAR BASIS OF
Microbiology and
PSEUDOMONAS-HOST
Biotechnology
INTERACTIONS IN
BIOCONTROL OF
PHYTOPATHOGENS (หลักการ
พื้นฐานทางความสัมพันธระดับ
โมเลกุลระหวาง Pseudomonas และ
พืชอาศัยในการควบคมเชื้อกอโรค

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
24 (9)

1877-1884

1

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
2 นางสาวรุจิเรข นอยเสงี่ยม
Heavy metal tolerant
Metaloterrenisus boonkerdii gen.
nov. sp. nov., a new genus in
family Bradyrhizobiaceae isolated
from soil in Thailand (In a
process of revision)
Site-specific integration and
transfer of Mesorhizobium loti
symbiosis island to
Bradyrhizobiaceae bacteria and
effects on the symbiotic ability (In
Symbiotic genes , , transfer from
M. loti to Bradyrhizobiaceae
strains and their effects on their
symbiotic , , ability
3

นส.วิภาภรณ วรรณธนาเลิศ

Relationship among latex content
and sweet potato weevil (Cylas
formicarius F.) infestation in
different varieties of sweet potato
(Ipomoea batatas L.)

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.1.3\เอกสารแนบ2.1.3

ชื่อวิทยานิพนธ
Symbiosis genes transfer of
Bradyrhizobiaceae isolated from
Thai soil (การถายโอนชุดยีนที่
ควบคุมภาวะซึ่งกันและกันของ
แบคทีเรียกลุม
Bradyrhizobiaceae ที่คัดแยกจาก
ดินในประเทศไทย)

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร
the RGJ-Ph.D. Congress
April 1-3, 2010
2
XI “Research Towards
Sustainability”, Jomtien
Palm Beach Hotel &
Resort, Pattaya,
Chonburi, Thailand

FUNCTIONAL GENOMIC OF
Agri Sci J
RICE (Oryza sativa L.)
β-GLUCOSIDASE (บทบาทหนาที่
ของยีนเบตากลูโคซิเดสในขาว)

34

2003

(1-3
(suppl.))4
15-418

3

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
ชื่อบทความ
ชื่อวิทยานิพนธ
4 นายชุติ เหลาธรรมธร
Monkey hybrid stem cells develop ESTABLISHMENT OF
cellular features of Huntington's EMBRYONIC STEM CELL LINES
disease
FROM TRANSGENIC RHESUS
MONKEY BLASTOCYST (การผลิต
เซลลตนกําเนิดตัวออนลิงวอก
ดัดแปลงพันธุกรรมจากตัวออน
ระยะบลาสโตซีส)
Abnormalities in the transcription
of reprogramming genes related to
global epigenetic events of cloned
endangered felid embryos
Effect of donor cell types on
developmental potential of cattle
(Bos taurus ) and swamp buffalo
(Bubalus bubalis ) cloned embryos.
Development of interspecies
cloned monkey embryo
reconstructed with bovine
Quality analysis of buffalo
blastocysts derived from oocytes
vitrified before or after enucleation
and reconstructed with somatic
cell nuclei
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ชื่อวารสาร
BMC Cell Biology

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
11
2010
12
4
(doi:10.11
86/14712121-1112)

Reprod Fertil Dev.

22

2010

613-24

J Reprod Dev.

56

2010

49-54

J. Reprod. Dev.

54

2008

306-313

Theriogenology

67

2007

893-900

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ

5

6

นายมนตชัย มนัสสิลา

นางสาวนันทนิจ จารุเศรณีย

ชื่อบทความ
Factors effecting cryosurvival of
nuclear-transferred bovine and
swamp buffalo blastocysts: the
effects of hatching stage, linoleic
acid albumin in culture medium
and ficoll supplementation solution

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร
Theriogenology

1196

Characerization and Monitoring of INVESTIGATION OF GENE
Selected Rhizobial Strains Isolated RESPONSE IN ACID
From Tree Legumes in Thailand TOLERANCE SOYBEAN
BRADYRHIZOBIUM (การศึกษา
ยีนที่ตอบสนองตอการทนกรดของ

African Journal of
Biotechnology

Isolation of specific binding
peptides by phage display
technology (การคนหาเปบไทดที่จับ
อยางจําเพาะโดยใชเทคโนโลยีการ
แสดงเปบไทดบนผิวฟาจ)

31st Congress on
Science and Technology
of Thailand, Technopolis,
Suranaree University of
Technology, Nakhon
Ratchasima, Thaialnd
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เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
64
2005
1185-

APPLICATION OF PHAGE
DISPLAY TECHNOLOGY FOR
THE STUDY OF
CHOLANGIOCARCINOMA
ASSOCIATED WITH
CONSUMPTION OF FLUKE
INFECTED FOOD (การใช
เทคโนโลยีฟาจในการศึกษา
โรคมะเร็งทอน้ําดีที่สัมพันธกับการ
บริโภคอาหารที่ปนเปอนดวยพยาธิ
ใ ไ  ั )

6(12)

2007

1393-

5

1402
18th-20th Oct. 2005

6

สว. - เอกสารแนบ 2.1.3
รายชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ
7

นางอรลัดา เจือจันทร

ชื่อบทความ
Milk intolerance problem and
approach problems resolved
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ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อวารสาร

Characterization, Cloning,
Kasetsuranaree 08
Expression and Application of
Bacterial Beta-galactosidase
(การศึกษาคุณสมบัติ การโคลน การ
แสดงออก และการประยุกตใชของ
เอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดสจาก
แบคทีเรีย)

เลมที่ วัน/เดือน/ป ของวารสาร เลขหนา ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
2008

91-99

7

สผ. 2.1.4

ตารางที่ 2.1.4 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)

ลําดับที่

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3 เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตอบแบบ
จํานวน
สํารวจ
บัณฑิต
(ไม
นับที่
ปการศึกษา
ศึ
ก
ษาต
อ
2551
เกณฑทหาร

บัณฑิต ปการศึกษา 2551
บัณฑิตไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ที่ไดงานทํา
รวมทั้งหมด
ที่ไดงานทํา
และศึกษาตอ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

บัณฑิตที่ระบุ
การไดงานทํา
ตรงสาขา

บัณฑิตที่ไดงานทํา
ตรงสาขา

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

(A)

(B)

(C1) (C1/B*100) (C2) (C2/B*100) (C3) (C3/B*100)

(D)

(D/C3*100)

(E)

(E/D*100)

29
52
44
125

14
26
28
68

11
17
22
50

9
12
23
44

81.82
63.16
95.83
81.48

4
5
17
26

44.44
41.67
73.91
59.09

78.57
65.38
78.57
73.53

2
2
4

7.69
7.14
5.88

11
19
24
54

78.57
73.08
85.71
79.41

แหลงที่มา : รายงานภาวะการมีงานทําบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 (สํารวจขอมูลผานระบบออนไลน)
ผูใหขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน (ดร.บุรทิน ขําภิรัฐ)
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ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553

สว. 2.2.1

ตารางที่ 2.2.1 : จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจําแนกตามประเภทรายวิชา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

1
2
3

สํานักวิชา/สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร

แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.2.1\2.2.1(รวม)

จํานวนหนวยกิต
จํานวน
ภาค
Senior
หนวยกิต
สัมมนา
บรรยาย ปฏิบัติ
สนาม
project
รวม
175
179
183

98
132
140

57
26
24

3
3
3

1
1
2

2
3
-

เลือก
เสรี

สหกิจ
ศึกษา

8
8
8

6
6
6

ศบส., ศนท. 2.2.2

ตารางที่ 2.2.2 : จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับ
ที่

จํานวนรายวิชาที่อยูบนเครือขายคอมพิวเตอร
สํานักวิชา

1) เอกสารประกอบการสอน 2) การจัดการเรียนการสอนผาน 3) Video On Demand
ที่อยูบนเครือขาย
เครือขาย (SUT e Learning)
(ขอมูลจาก ศบส.)
(ขอมูลจาก ศบส.)

รวม *

(ขอมูลจาก ศนท.)

1

วิทยาศาสตร

25

32

4

48

2

เทคโนโลยีสังคม

20

117

1

128

3

เทคโนโลยีการเกษตร

7

6

1

14

4

วิศวกรรมศาสตร

28

81

1

107

5

แพทยศาสตร

6

14

1

21

6

พยาบาลศาสตร

0

5

-

5

86

255

4**

323

ภาพรวม

หมายเหตุ : * หมายถึง หากรายวิชาที่อยูบนเครือขายคอมพิวเตอร มีตั้งแต 2 รูปแบบ ขึ้นไป คือ 1) เอกสารประกอบการสอน
ที่อยูบนเครือขาย 2) SUTe-Learning และ 3) Video on demand ก็ใหนับเปน 1 รายวิชาเทานั้น
ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 26 รายวิชา จําแนกตามสํานักวิชา ดังนี้ 1. สวว. มี 13 รายวิชา 2. สวทส. มี 10 รายวิชา
3. สววศ. มี 3 รายวิชา
** หมายถึง รายวิชา PRE-COOPERATIVE EDUCATION ในภาพรวมใหนับเปน 1 รายวิชาเทานั้น
หากแยกตามสํานักวิชาจะถือวาอยูทั้ง 5 สํานักวิชา คือ สวว., สวทส., สวทก., สววศ. และ สวพ.

แหลงที่มา : ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
และศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ศบส., ศนท. 2.2.2 - 3. สวทก.

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (จํานวน 11 รายวิชา)
1. รายชื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่อยูบนเครือขาย
(ขอมูลจาก ศบส.) จํานวน 7 รายวิชา
ลําดับ
รหัสวิชา
ที่

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

302291
302342
303326
305221
305222
305332
305333

รายชื่อวิชา
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

CROP PRODUCTION FARM PRACTICUM การฝกงานฟารมผลิตพืช
PLANT PESTS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีศัตรูพืช
AQUACULTURE
การผลิตสัตวน้ํา
FOOD CHEMISTRY
เคมีอาหาร
FOOD CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
FOOD CHEMISTRY LABORATORY II
ปฏิบัติการเคมีอาหาร 2
FOOD CHEMISTRY LABORATORY III ปฏิบัติการเคมีอาหาร 3

2. การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย (SUTe-Learning)
(ขอมูลจาก ศนท.) จํานวน 3 รายวิชา
ลําดับ
รหัสวิชา
ที่

1)
2)
3)
4)

5) 305341
6) 305343

แหลงที่มา : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.) และศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.)
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302212
302489
304301
304512

3. Video on Demand (ขอมูลจาก ศบส.)
จํานวน 1 รายวิชา

รายชื่อวิชา
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

ลําดับ
รหัสวิชา
ที่

รายชื่อวิชา
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

หลักการผลิตพืช
PRINCIPLE CORP PRODUCTION
1) 302490, PRE-COOPERATIVE EDUCATION เตรียมสหกิจศึกษา
สัมมนา
SEMINAR
303490,
INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
305490
ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยี
MOLECULAR BIOLOGY AND
RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY การตัดตอ ดีเอ็นเอ
วิศวกรรมอาหาร 1
FOOD ENGINEERING 1
วิศวกรรมอาหาร 2
FOOD ENGINEERING 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ศบส. 2.2.3

ตารางที่ 2.2.3 : วันและเวลาที่ใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
วันทําการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา
- วันจันทร ถึง วันศุกร
- วันเสาร ถึง วันอาทิตย
- วันหยุดนักขัตฤกษ
กอนสอบ 2 สับดาห และระหวางสอบ
- วันจันทร ถึง วันศุกร
- วันเสาร ถึง วันอาทิตย
- วันหยุดนักขัตฤกษ
ระหวางปดภาคการศึกษา
- วันจันทร ถึง วันศุกร
- วันเสาร ถึง วันอาทิตย
- วันหยุดนักขัตฤกษ

ชวงเวลาที่ใหบริการ
08.00 - 20.00 น.
09.00 - 17.00 น.
09.00 - 17.00 น.
08.00 - 24.00 น.
09.00 - 24.00 น.
09.00 - 24.00 น.
08.30 - 16.30 น.
ปดบริการ
ปดบริการ

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเขาใชฐานขอมูลออนไลนหรือฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารฯ จัดทําขึ้นเองไดตลอด 24 ชั่วโมง
ผานการใหบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยศูนยบรรณสารฯ มีหองบริการสืบคนสารสนเทศและเตรียมเอกสา
(Online Information Access Room) ที่ชั้น 1 ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรไวสําหรับใหบริการอินเทอรเน็ต
จํานวน 80 เครื่อง ตั้งแตเวลา 8.30-24.00 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ มีหองบริการอานหนังสือ 24 ชั่วโมง
แหลงที่มา : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ตารางที่ 2.2.4 : วันและเวลาที่ใหบริการของหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และฝกปฏิบตั ิ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
วันทําการ

ชวงเวลาที่
ใหบริการ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ใหบริการ

วันจันทร ถึง วันศุกร
วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 20.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 - 4 ณ อาคารเรียนรวม 1

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 20.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 - 8 ณ อาคารเรียนรวม 2

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 16.30 น. หองสัมมนาบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิจัย ชั้น 1 ศูนยคอมพิวเตอร

วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ

ปดบริการ

กอนสอบ
วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 20.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 - 4 ณ อาคารเรียนรวม 1

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 20.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 - 8 ณ อาคารเรียนรวม 2

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.00 - 16.30 น. หองสัมมนาบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิจัย ชัน้ 1 ศูนยคอมพิวเตอร

วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ

ปดบริการ

ระหวางสอบ
วันจันทร ถึง วันศุกร

08.30 - 16.30 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 - 4 ณ อาคารเรียนรวม 1

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.30 - 16.30 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 - 8 ณ อาคารเรียนรวม 2

วันจันทร ถึง วันศุกร

08.30 - 16.30 น. หองสัมมนาบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิจัย ชัน้ 1 ศูนยคอมพิวเตอร

วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ

ปดบริการ

แหลงที่มา : ฝายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
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สพค. 2.2.5 ก

ตารางที่ 2.2.5 ก : ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอการสอนของอาจารย
(ดูคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : * หมายถึง ไมมีรายวิชาของสาขาวิชาเปดสอน
แหลงที่มา : ฐานขอมูลประเมินการสอน
ผูใหขอมูล : งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table2.2.5a\2.2.5 ก

ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
3.42
3.35
3.40
3.50
3.50
3.44
*
3.37
3.63
3.18
3.12
3.22
3.41
3.37
3.38

เฉลี่ยทั้งป
3.39
3.48
3.42
3.18
3.39

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สพค. 2.2.5 ข

ตารางที่ 2.2.5 ข : ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิคศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารย
(ดูคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/สํานักวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : ** หมายถึง ไมมีนักศึกษาเขาทําการประเมิน
*** หมายถึง เปดสอนเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ
แหลงที่มา : ฐานขอมูลประเมินการสอน
ผูใหขอมูล : งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย
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ผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
3.41
3.76
3.54
3.52
4.00
3.49
3.38
3.44
3.76
3.45
3.20
3.48
3.41
3.41
3.58

เฉลี่ยทั้งป
3.50
3.52
3.47
3.30
3.46

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สผ. 2.4.1

ตารางที่ 2.4.1 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
จํานวนอาจารย FTES รวม ตอ
เกณฑ
ประจําเต็มเวลา อาจารยประจํา มาตรฐาน
(FTEF)***
(FTEF)
FTES : FTEF

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ลําดับที่

สํานักวิชา/
กลุมสาขาวิชา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรพิเศษ

รวม

รอยละความ
แตกตาง

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา
ปรับคา *

รวม
2 ระดับ

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา
ปรับคา *

รวม
2 ระดับ

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา
ปรับคา *

รวม
2 ระดับ

A

B

C

D=(B-C)/Cx100

คะแนนอิงการ
ประเมินระดับ
กลุมสาขาวิชา

1

วิทยาศาสตร

2,315.33

384.37

2,699.70

-

-

-

2,315.33

384.37

2,699.70

66.0

40.90 : 1

20 : 1

104.52

1

2

เทคโนโลยีสังคม

2,489.79

177.40

2,667.19

-

-

-

2,489.79

177.40

2,667.19

46.5

57.36 : 1

25 : 1

129.44

1

3

เทคโนโลยีการเกษตร

365.95

256.52

622.47

-

-

-

365.95

256.52

622.47

38.0

16.38 : 1

20 : 1

-18.10

1

4

วิศวกรรมศาสตร

4,693.49

601.48

5,294.97

179.82

315.04

494.86

4,873.31

916.52

5,789.83

120.0

48.25 : 1

20 : 1

141.24

1

5

แพทยศาสตร **

497.00

497.00

-

-

497.00

497.00

15.0

33.13 : 1

8:1

314.17

1

6

พยาบาลศาสตร **

432.28

432.28

-

-

432.28

432.28

7.0

61.75 : 1

8:1

671.93

1

292.5

43.45 : 1

20.17 : 1

115.39

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

10,793.85 1,419.77 12,213.62

179.82

315.04

494.86

หมายเหตุ 1. สูตรการคํานวณ FTES ตลอดปการศึกษา (ระบบไตรภาค)

FTES (ระดบปรญญาตร)
(ระดับปริญญาตรี)

=

FTES (ระดับบัณฑิตศึกษา)

=

หนวยกต
(ระดับปริญญาตรี : 15 หน
วยกิต ตตอภาคการศกษา)
อภาคการศึกษา)
SCH/45 (ระดบปรญญาตร

10,973.67 1,734.81 12,708.47

จํานวนสํานักวิชาที่ไดคะแนน 3

0

จํานวนสํานักวิชาทั้งหมด

6

รอยละของสานกวชาทไดคะแนน
รอยละของสํานักวิชาที่ไดคะแนน 3

0

SCH/30 (ระดับบัณฑิตศึกษา : 10 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา)
คะแนนอิงเกณฑการประเมินระดับสถาบัน
2. * หมายถึง FTES ระดับบัณฑิตศึกษาไดปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว โดยคูณดวยตัวปรับคา ดังนี้
สํานักวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร คูณดวย 2 (FTES ระดับบัณฑิตศึกษาทีปรับคาแลว = FTES บัณฑิต x 2)
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม คูณดวย 1.8 (FTES ระดับบัณฑิตศึกษาทีปรับคาแลว = FTES บัณฑิต x 1.8)
3. ** หมายถึง สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ยังไมมีรายวิชาทีใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา
4. *** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา โดยไมนับรวมอาจารยท่ลี าศึกษาตอ เปนอาจารยท่มี ีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต 9 เดือน ขึ้นไป กรณีท่มี ีระยะเวลาทํางาน
6-8 เดือน คิดเปน 0.5 คน หากไมถึง 6 เดือน คิดเปน 0 คน
5. สูตรในการคํานวณระดับกลุมสาขาวิชา/ สํานักวิชา

เกณฑมาตรฐานของ FTEF ตออาจารยประจําระดับสถาบัน =

[(เกณฑมาตรฐานของ FTES : อาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 1) X (FTES ของกลุมสาขาที่ 1)] + [(เกณฑมาตรฐานของ FTES : อาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2) X (FTES ของกลุมสาขาที่ 2)] +
[(เกณฑมาตรฐานของ FTES : อาจารยประจําของกลุมสาขาที่…n) X (FTES ของกลุมสาขาที่…n)]
ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน

6. สูตรในการคํานวณ (รอยละความแตกตาง)
รอยละความแตกตาง = จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสํานักวิชา - เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
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1

X 100

สผ. 2.4.1

เกณฑการประเมินระดับกลุมสาขาวิชา/สํานักวิชา
คะแนน 2
6 - 9.99% และ -6 - (-9.99)%
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 1
≥ + 10% หรือ ≤ -10%
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) - 5.99%
ของเกณฑมาตรฐาน

7. สูตรในการคํานวณระดับสถาบัน
จํานวนคณะ/สํานักวิชาหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน
X 100
จํานวนคณะ/สํานักวิชาหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด
เกณฑการประเมินระดับสถาบัน
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 80

คะแนน 2
รอยละ 80-99

คะแนน 3
รอยละ 100

แหลงที่มา : 1) ขอมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2552 2) อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา ไดจากฐานขอมูลสวนการเจาหนาที่
ผูใหข อมูล : งานวิจิ ัยสถาบั
ส นั และสารสนเทศ
ส ส ศ สวนแผนงาน (ดร.บุ
( รทินิ ขําํ ภิิรัฐ)
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ขอมูล ณ วันั ที่ี 30 เมษายน 2553

สกจ. 2.5.1

1/1

ตารางที่ 2.5.1 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่ สาขาวิชา/สํานักวิชา
1
2
3
4

คุณวุฒิ

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

ปริญญาเอก
อาจารยประจํา*
(คน)
จํานวน (คน) รอยละ
9
11
10
9
39.0

9
11
10
8
38.0
3

100.00
100.00
100.00
88.89
97.44

ปริญญาโท
จํานวน (คน) รอยละ
1
1

11.11
2.56

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยที่มีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที่มีระยะเวลาการทํางาน 6 - 8 เดือน คิดเปน 0.5 คน
หากไมถึง 6 เดือนคิดเปน 0 คน และจํานวนอาจารยประจํา ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
แหลงที่มา : ฐานขอมูลบุคลากรสวนการเจาหนาที่
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สกจ. 2.6.1

ตารางที่ 2.6.1 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ตําแหนงทางวิชาการ

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารยประจํา* ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย

(คน)
9
11
10
9
39.0

อาจารย

จํานวน (คน)

รอยละ

จํานวน (คน)

รอยละ

จํานวน (คน)

รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

-

-

2

22.22

4

44.44

3

-

-

2

18.18

5

45.45

1

10.00

2

20.00

5

-

-

2

22.22

5

1.0

2.56

รวม (ศ.+รศ.+ผศ.)
จํานวน (คน)

รอยละ

33.33

6

66.67

4

36.36

7

63.64

50.00

2

20.00

8

80.00

55.56

2

22.22

7

77.78

8.0 20.51 19.0 48.72 11.0
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

28.21 28.0 71.79
2

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยที่มีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที่มีระยะเวลาการทํางาน 6 - 8 เดือน คิดเปน 0.5 คน
หากไมถึง 6 เดือนคิดเปน 0 คน และจํานวนอาจารยประจํา ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
แหลงที่มา : ฐานขอมูลบุคลากรสวนการเจาหนาที่
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สพค. 2.8.1
ตารางที่ 2.8.1 : ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพการสอน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
กิจกรรม
การบรรยาย
1. สัมมนาอาจารยใหม : การพัฒนาสู
อาจารยมืออาชีพ

การอบรม
1. จิตวิทยาการสอนระดับอุดมศึกษา

2. การทําพาวเวอรพอยทที่ดี
3. การเตรียมการสอนและการเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

วิทยากร

วันที่

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (คน)

- อธิการบดี (ศ. ดร.ประสาท สืบคา) 22 - 23 ธ.ค. 2552
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)
- ศ. ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รศ. ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
- หัวหนาสถานพัฒนาคณาจารย
(ผศ. ดร.แสงระวี ประดิษฐานนท)
- รศ. ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- อ. ดร.เทวรัตน ทิพยวิมล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
- อ.วีรพล จันธิมา
สาขาวิชาชีววิทยา
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
- ผูแทนหนวยงาน (การแนะนํา
หนวยงาน)

35

อ. ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
สถาบันรามจิตติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร
รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร

26 พ.ค. 2552

43

1 มิ.ย. 2552

4

10 มิ.ย. 2552

4
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สพค. 2.8.1

วิทยากร

วันที่

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (คน)

รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร
พญ.ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย และ
นางนิตยา เศรษฐจันทร
โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร
นครราชสีมา
รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร
รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร

24 มิ.ย. 2552

4

4 ม.ค. 2553

9

21 ม.ค. 2553

2

23 ก.พ. 2553

3

29 ก.ค. 2552

4

28 ต.ค. 2552

31

9 ก.พ. 2553

6

15 ก.พ. 2553

12

14 ม.ค. 2553

-

กิจกรรม
การอบรม (ตอ)
4. การเตรียมการสอนและการเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
5. จิตวิทยาวัยรุน : เทคนิคการใหคําปรึกษา
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา

6. การเขียนแผนการสอนและวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
7. การวัดและประเมินผล
การเสวนา
1. การเปนอาจารยที่ปรึกษา

Dr. David Jan Cowen
Indiana University Purdue
University Indianapolis
2. การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย - ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ราชบัณฑิต บัณฑิตยสถาน
- ผศ. ดร.ทวี เลิศปญญาวิทย
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
3. กลยุทธการสอน
รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร
4. การสอนวิศวกรรมศาสตรอยางมี
- ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร
ประสิทธิภาพ
ราชบัณฑิต บัณฑิตยสถาน
- อ. ดร.วิศิษฎพร วัฒนวาทิน
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
การใหคาํ ปรึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ
1. การใหคําปรึกษา

รศ. ดร.วราภรณ เอี้ยวสกุล
สํานักวิชาแพทยศาสตร

แหลงที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สผ. 2.9.1

ตารางที่ 2.9.1 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
บัณฑิต ปการศึกษา 2551
ลําดับ
ที่

สาขาวิชา/ หลักสูตร/ สํานักวิชา

บัณฑิตที่ตอบ
จํานวน
แบบสํารวจ
บัณฑิต
ปการศึกษา
2551

ที่ไดงานทํา

ที่ไดงานทําและ
ศึกษาตอ

ศึกษาตอ

ยังไมได
งานทํา / อยู
ระหวางรองาน

บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ บัณฑิตที่ไดงานทํา
ทั้งหมด
(ไมนับที่ศึกษาตอ
เกณฑทหาร และ
(ตามสูตรการ
อุปสมบท)
คํานวณของ สกอ.)

(M)
(A)
(B)
(C)
(D)
L=M-C
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1
2
3

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

(N)

(M)

29
52
44
125

22
38
31
91

(M/N*100)

(A)

75.86
73.08
70.45
72.80

11
17
22
50

(A/M*100)

(B)

50.00
44.74
70.97
54.95

2
2
4

(B/M*100)

(C)

5.26
6.45
4.40

8
12
3
23

(C/M*100)

(D)

36.36
31.58
9.68
25.27

3 13.64
14
63.64
7 18.42
26
68.42
4 12.90
28
90.32
14 15.38
68
74.73
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

หมายเหตุ : การเกณฑทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท ไมนับวามีงานทํา และใหนับเฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้น ๆ เทานั้น
แหลงที่มา : รายงานภาวะการมีงานทําบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 (สํารวจขอมูลผานระบบออนไลน)
ผูใหขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน (ดร.บุรทิน ขําภิรฐั )
สูตรการคํานวณ
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
x 100
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา - จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑทหาร

=

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 - รอยละ 79
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

(D/M*100)

L=M-C

(L/M*100)

E=A+B
จํานวน รอยละ
E=A+B

(E/L*100)

11
19
24
54

78.57
73.08
85.71
79.41
2

ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553

สผ. 2.9.1 (เอกสารแนบ)

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป จําแนกตามประเภทของงานที่ทํา (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
บัณฑิต ปการศึกษา 2551

ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา
ที่

ประเภทของงานที่ทํา

ตอบแบบสํารวจ
จํานวน
(ไมนับที่ศึกษา
บัณฑิต ตอบแบบสํารวจ ตอ เกณฑทหาร
ปการศึกษา
และอุปสมบท)
2551
(M)
(L= M-C)

ที่ไดงานทํา
ทั้งหมด

ที่ระบุประเภท
งานที่ทํา

(A)

(B)

รอยละ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ**
(สกอ.)**

1
2
3

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขาราชการ/
เจาหนาที่
หนวยงานของรัฐ
(B1)

รัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท/
องคกรธุรกิจเอกชน

(B2)

(B3)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

รอยละ

ดําเนินธุรกิจ
อิสระ/
เจาของกิจการ
(B4)

พนักงาน
องคการ
ตางประเทศ/
(B5)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ศึกษาตอ

ยังไมได
งานทํา / อยู
ระหวางรองาน

(C)

(D)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

(N)

(M)

(M/N*100)

L=M-C

(L/M*100)

(A)

(A/M*100)

(A/L*100)

(B)

(B/A*100)

(B1)

(B1/B*100)

(B2)

(B2/B*100)

(B3)

(B3/B*100)

(B4)

(B4/B*100)

(B5)

(B5/B*100)

(C)

(C/M*100)

(D)

(D/M*100)

29
52
44
125

22
38
31
91

75.86
73.08
70.45
72.80

14
26
28
68

63.64
68.42
90.32
74.73

11
19
24
54

50.00
50.00
77.42
59.34

78.57
73.08
85.71
79.41

9
18
23
50

81.82
94.74
95.83
92.59

5
1
7
13

55.56
5.56
30.43
26.00

3
1
2
6

33.33
5.56
8.70
12.00

1
14
12
27

11.11
77.78
52.17
54.00

2
2
4

11.11
8.70
8.00

-

-

8
12
3
23

36.36
31.58
9.68
25.27

3
7
4
14

13.64
18.42
12.90
15.38

หมายเหตุ : (1) การเกณฑทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท ไมนับวามีงานทํา และใหนับเฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้น ๆ เทานั้น (2) ** คํานวนจากผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด (3) *** คํานวนจากผูตอบแบบสํารวจโดยไมนับที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร และอุปสมบท
แหลงที่มา : รายงานภาวะการมีงานทําบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 (สํารวจขอมูลผานระบบออนไลน)
ผูใหขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน (ดร.บุรทิน ขําภิรฐั )
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ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553

สผ. 2.10.1

ตารางที่ 2.10.1 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
จํานวนบัณฑิต ปการศึกษา 2551
ที่ไดงานทํา

ลําดับที่ สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

1
2
3

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

ที่ตอบ
แบบ
สํารวจ
5
14
19
38

ที่ไดงานทํา
(ไมนับที่ไดงานต่ํากวาวุฒิ ป.ตรี
(รวม
รวมถึงไมไดรับและไมระบุเงินเดือน)
ประกอบ เงินเดือนต่ํากวา
เงินเดือน
เงินเดือนสูงกวา
อาชีพอิสระ) 7,940 บาท
เทากับ
7,940 บาท
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

11
19
24
54
2

1
1
2
4

20.00
7.14
10.53
10.53

1
1
2

20.00
7.14
5.26

3
12
17
32

60.00
85.71
89.47
84.21

บัณฑิตที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
(7,940 บาท)
จํานวน

4
13
17
34

รอยละ

80.00
92.86
89.47
89.47

: เกณฑเงินเดือนรายไดเริมตนคิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ 7,940 บาท (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551)
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือรายรับ หรือรายได ทีไดรับเปนประจําทุกเดือน
:
รายงานภาวะการมี
งานทําบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 (สํารวจขอมูลผานระบบออนไลน)
แหลงที่มา : .
ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553
ผูใหขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน (ดร.บุรทิน ขําภิรัฐ)
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สผ. 2.11.1

ตารางที่ 2.11.1 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต และอาจารยที่ปรึกษา (กรณีศึกษาตอ)
(บัณฑิต ปการศึกษา 2550)

ลําดับที่

บัณฑิตสํานักวิชา

1

วิทยาศาสตร

2

บัณฑิต ปการศึกษา 2550
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจาก
นายจาง ผูประกอบการ
อาจารยที่ปรึกษา
ผูใชบัณฑิต
(กรณีศึกษาตอ)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย 2 ประเภท

-

-

-

-

-

เทคโนโลยีสังคม

51

3.68

1

4.21

3.69

3

เทคโนโลยีการเกษตร

42

3.67

9

4.25

3.77

4

วิศวกรรมศาสตร

294

3.59

14

4.06

3.61

5

แพทยศาสตร
(กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)

54

3.72

1

4.22

3.73

441

3.62

25

4.14

3.65

เฉลี่ยภาพรวมมหาวิทยาลัย
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

3

หมายเหตุ 1. พิสัยคะแนนความพึงพอใจเทากับ 1 - 5
2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ประการ ไดแก ทักษะมนุษย ทักษะองคการ ทักษะขาวสาร และทักษะเทคโนโลยี และคุณสมบัติหลัก 3 ดานของบัณฑิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก
1) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชานั้น ๆ 2) ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
แหลงที่มา : รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การติดตามผลบัณฑิต มทส. รุนปการศึกษา 2550
ผูใหขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน (ดร.บุรทิน ขําภิรัฐ)
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ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ตารางความพึงพอใจของนายจางและอาจารยท่ปี รึกษา (กรณีศึกษาตอ) ตอบัณฑิตปการศึกษา 2550
สํานักวิชา/หลักสูตร
2. เทคโนโลยีการเกษตร
2.1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2.2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.3 เทคโนโลยีอาหาร
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนายจาง
n
42
9
13
20
441

ความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษา

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักทั้งสองกลุม

ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ทักษะ
รวมสี่ทักษะ n
รวมสี่ทักษะ
รวมสี่ทักษะ
มนุษย องคการ ขาวสาร เทคโนโลยี
มนุษย องคการ ขาวสาร เทคโนโลยี
มนุษย องคการ ขาวสาร เทคโนโลยี
3.86
3.58
3.59
3.65
3.67
9 4.44
4.22
4.14
4.21
4.25
3.96
3.69
3.68
3.75
3.77
3.64
3.34
3.33
3.39
3.42
2 4.02
3.71
3.67
3.86
3.82
3.71
3.41
3.39
3.48
3.49
3.66
3.41
3.48
3.56
3.53
3 4.36
4.06
3.91
3.96
4.07
3.79
3.53
3.56
3.63
3.63
4.09
3.79
3.77
3.83
3.87
4 4.70
4.59
4.54
4.56
4.60
4.19
3.92
3.90
3.95
3.99
3.82
3.51
3.56
3.61
3.62
25 4.35
4.09
4.00
4.13
4.14
3.85
3.54
3.59
3.64
3.65

หมายเหตุ: (1) พิสัยคะแนน 1-5, 1=พึงพอใจนอยทีสุด, 5=พึงพอใจมากทีสุด (2) สํานักวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา (3) - หมายถึง ไมมีผูใหขอมูล
แหลงทีมา : รายงานวิจัยสถาบัน เรือง การติดตามผลบัณฑิต มทส. รุนปการศึกษา 2550
ผูใหขอมูล: ดร. บุรทิน ขําภิรฐั

สว. 2.12.1

ตารางที่ 2.12.1 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ผี านมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ระดับปริญญาตรี

รวม 2 ระดับ

ระดับบัณฑิตศึกษา

นศ.ปจจุบัน

ศิษยเกา

รวม

-

1
-

1
-

1
1

1
1
2
ระดับปริญญาตรี

5
3
8
3
1
4
8
4
12
ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาปจจุบันในระบบ และผูสําเร็จการศึกษา

1,574

335

1,909

- นักศึกษาปจจุบันในระบบ ปการศึกษา 2552
- ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547-2551
- ปการศึกษา 2551
- ปการศึกษา 2550
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2547

921
653
125
125
90
152
161

228
107
22
23
20
27
15

1,149
760
147
148
110
179
176

รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับรางวัล

0.13

3.58

0.73

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

3

1
2
3
4

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นศ.ปจจุบัน

ศิษยเกา

รวม

ศิษยเกา

รวม

1
3
1
5
รวม 2 ระดับ

1
8
5
14

นศ.ปจจุบัน

5
4
9

หมายเหตุ : 1. การนับ สามารถนับซ้ําได หากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูน้นั ไดรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง
2. หากผูไดรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณนั้นเปนศิษยเกาหลายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัล
หรือการประกาศเกียรติคุณนั้นได
3. รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพฯ ที่ผานการแขงขัน
หรือไดรับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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สว. - เอกสารแนบ 2.12.1 ป.ตรี

รายชื่อนักศึกษาและศิษยเการะดับปริญญาตรี ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- ศิษยเกา
1 นางสาวมนัสวี สุริยวนากุล

ปที่จบการศึกษา

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

การนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง การพัฒนา SCAR primers
สําหรับตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
(Fusarium oxysporum F.sp. Iycopersici)

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

ในการประชุมวิชาการอารักขาพืช
แหงชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดยสมาคม
อาขาพืชไทย สมาคมกีฏและสัตว
วิทยาแหงประเทศไทย สมาคมนัก
โรคพืชแหงชาติ สมาคมวิทยาการ

24-26 พ.ย. 52

วัชพืชแหงประเทสไทย สมาคมวิศวกรรม
เกษตรแหงประเทศไทย
วันที่ 24-26 พ.ย. 2552 ณ โรงแรม
สุนีย แกรนด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- นักศึกษาปจจุบัน
1

นายพงษพรรณ ภูดี
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รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร ชั้นปท่ี 1

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ
นีละนิธิ

23 สิงหาคม 2552

สว. - เอกสารแนบ 2.12.1 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- นักศึกษาปจจุบัน
1 นางสาวผองพรรณ ทรงวัฒนา

2

นางสาวขวัญฤดี แกวมุงคุณ

3

นายอนวัช แสงมาลี
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ปที่จบการศึกษา

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลงานที่มีการนําเสนอดีเดน กลุมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ เรื่อง "การ
ทดสอบความตานทานตอโรคแคงเกอรในมะนาว
ลูกผสมพันธุพิจิตร (M33) และพันธุพอแม แบบ
โปสเตอร ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15 (14-15 ธันวาคม 52)

21-ธ.ค.-52

ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การอนุรักษโค
พันธุขาวลําพูนโดยการทําโคลนนิ่ง
ผลงานดีเดนดานวิชาการ ในพิธีปราศรัยของ
อธิการบดีป 2551 "Excellent Poster Presentation
Awarded by Asian Reproductive Biotechnology
Society (ARBs) in 4th ARBs meeting in
Singapore, 24-28, November 2007
Excellent Poster Presentation Asian
Reproductive Biotechnology Society The fourth
Annual Conference November 24-24, 2007

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17-มี.ค.-52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27-ก.ค.-51

National University of
Singapore, Singapore

November 28, 2007

สว. - เอกสารแนบ 2.12.1 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

4

นายสุรชัย รัตนสุข

5

นางสาววิภาภรณ วรรณธนาเลิศ

- ศิษยเกา
1 นางสาวจันทรเจา ลอทองพานิชย

ปที่จบการศึกษา

2549

2

นายเทพปญญา เจริญรัตน

2548

3

นายสุเมธ อิ่มสุนทรักษา

2548
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ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

Award for poster presentation has excellently
presented in topic Comparision of Primers used
for Bovin Sex Determination, The Organizing
Committees of the Twentieth Annual Meeting
and International Conference of the Thai Society
for Biotechnology, TSB 2008, October 14th17th,2008
Outstanding Poster Presentation The 19th
Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology October 9-12, 2007

Thai Society for
Biotechnology (BIOTECH)

17-ต.ค.-51

Thammasat University,
Pathumthani, Thailand

October 12, 2007

Excellent Poster Presentation Asian
Reproductive Biotechnology Society The fourth
Annual Conference November 24-24, 2007
ผูสรางชื่อเสียงทางดานการวิจัย 2 รางวัล
ประกอบดวยประเภท บทความวิจัย และ วิทยานิพนธ
งาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
2550"
ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเจริญเติบโต
ของตัวออนกระทิงโคลนนิ่งโดยใชไขโคเปนไซโตพ
ลาสผูรับ"

National University of
Singapore, Singapore

November 28, 2007

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

31 สิงหาคม 2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

30-ม.ค.-49

สว. - เอกสารแนบ 2.12.1 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ปที่จบการศึกษา

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- นักศึกษาปจจุบัน
นางสาวทัศนีวรรณ สีสัน

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ
นีละนิธิ

2

นางสาววรวิกัลยา เกียรติ์พงษลาภ

Excellent Poster Presentation
งานประชุมวิชาการ Starch
24-25 กันยายน 2552
ในการนําเสนอผลงานเรื่อง Comparative Effect of Dif Update 2009: The 5th
Cycling on Resistant Starch Formation
International Conference on
Starch Technology

3

นางสาวนัทธีวรรณ อุดมศิลป

รางวัลวิทยานิพนธดีมาก จากการประกวดวิทยานิพนธร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหเรื่อง บทบาทของแบคทีเรียแล็กติกตอองคประกอบทาง กรรมเกษตร
(Role of Lactic Acid Bacteria on Chemical Compositions of Fish
Sauce)
ในงาน Food Innovation Asia Conference 2009 (งานประชุมวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 11)

18-19 มิถุนายน 2552

รางวัลที่ 2 จากการประกวดผลงานวิจัยแบบโปสเตอร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหเรื่อง Rhoeological and Differential Scanning Calor กรรมเกษตร
Sarcoplasmic Proteins at Various pHs.
ในงาน Food Innovation Asia Conference 2009 (งานประชุมวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 11)

18-19 มิถุนายน 2552

...

1

23 สิงหาคม 2552

- ศิษยเกา
1

นางสาวปญจภรณ ทัดพิชญางกูร

...
D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.12.1\เอกสารแนบ-บัณฑิต

2551

สว. 2.12.2

ตารางที่ 2.12.2 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ลําดับที่
1
2
3
4

ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา ป 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาปจจุบัน

ศิษยเกา

รวม

5
2
7

2
1
3

7
3
10

หมายเหตุ : 1. การนับ สามารถนับซ้ําได หากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง
2. หากผูไดรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณนั้นเปนศิษยเกาหลายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัล
หรือการประกาศเกียรติคุณนั้นได
3. รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพฯ ที่ผานการแขงขัน
หรือไดรับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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สว. - เอกสารแนบ 2.12.2 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษา ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- นักศึกษาปจจุบัน
1

นางสาวผองพรรณ ทรงวัฒนา

"การทดสอบความตานทานตอโรคแคงเกอรในมะนาว
ลูกผสมพันธุพิจิตร (M33) และพันธุพอแม" ในการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15
(14-15 ธันวาคม 52)

2

นางสาวขวัญฤดี แกวมุงคุณ

เรื่อง การอนุรักษโคพันธุขาวลําพูนโดยการทําโคลนนิ่ง

3

นายอนวัช แสงมาลี

"Excellent Poster Presentation Awarded by Asian
Reproductive Biotechnology Society (ARBs) in 4th
ARBs meeting in Singapore

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.12.2\เอกสารแนบ-บัณฑิต

ผลงานที่มีการนําเสนอดีเดน กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ เรื่อง "การทดสอบความตานทาน
ตอโรคแคงเกอรในมะนาวลูกผสมพันธุพิจิตร
(M33) และพันธุพอแม แบบ โปสเตอร ใน
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15 (14-15
นครราชสีมา
ธันวาคม 52)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การ
อนุรักษโคพันธุขาวลําพูนโดยการทําโคลนนิ่ง
ผลงานดีเดนดานวิชาการ ในพิธีปราศรัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีป 2551 "Excellent Poster
Presentation Awarded by Asian
Reproductive Biotechnology Society
(ARBs) in 4th ARBs meeting in
Singapore, 24-28, November 2007

21-ธ.ค.-52

17-มี.ค.-52

27-ก.ค.-51

สว. - เอกสารแนบ 2.12.2 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษา ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

4

นายสุรชัย รัตนสุข

5

นางสาววิภาภรณ วรรณธนาเลิศ

ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

Excellent Poster Presentation Asian
Excellent Poster Presentation Asian Reproductive
Biotechnology Society The fourth Annual Conference Reproductive Biotechnology Society
The fourth Annual Conference
November 24-24, 2007
November 24-24, 2007
Award for poster presentation has
Award for poster presentation has excellently
presented in topic Comparision of Primers used for excellently presented in topic
Comparision of Primers used for Bovin
Bovin Sex Determination, The Organizing
Sex Determination, The Organizing
Committees of the Twentieth Annual Meeting and
Committees of the Twentieth Annual
International Conference of the Thai Society for
Biotechnology, TSB 2008, October 14th-17th,2008 Meeting and International Conference of
the Thai Society for Biotechnology, TSB
2008, October 14th-17th,2008
Outstanding Poster Presentation The
Outstanding Poster Presentation The 19th Annual
19th Annual Meeting of the Thai Society
Meeting of the Thai Society for Biotechnology
for Biotechnology October 9-12, 2007
October 9-12, 2007

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

National University of
Singapore, Singapore

November 28, 2007

Thai Society for
Biotechnology (BIOTECH)

17-ต.ค.-51

Thammasat University,
Pathumthani, Thailand

October 12, 2007

National University of
Singapore, Singapore

November 28, 2007

- ศิษยเกา
1

นางสาวจันทรเจา ลอทองพานิชย
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Excellent Poster Presentation Asian
Excellent Poster Presentation Asian Reproductive
Biotechnology Society The fourth Annual Conference Reproductive Biotechnology Society
The fourth Annual Conference
November 24-24, 2007
November 24-24, 2007

สว. - เอกสารแนบ 2.12.2 บัณฑิต

รายชื่อนักศึกษา ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่
2

ชื่อ-นามสกุล
นายสุเมธ อิ่มสุนทรักษา

ชื่อผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

เรื่อง การเจริญเติบโตของตัวออนกระทิงโคลนนิ่งโดยใชไข ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทาง
โคเปนไซโตพลาสผูรับ"
วิชาการ ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การ
เจริญเติบโตของตัวออนกระทิงโคลนนิ่งโดย
ใชไขโคเปนไซโตพลาสผูรับ"

หนวยงานที่ให

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

30-ม.ค.-49

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- นักศึกษาปจจุบัน
1

นางสาวนัทธีวรรณ อุดมศิลป

การประกวดวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
เรื่อง บทบาทของแบคทีเรียแล็กติกตอองคประกอบทาง
เคมีของน้ําปลา (Role of Lactic Acid Bacteria on
Chemical Compositions of Fish Sauce)
ในงาน Food Innovation Asia Conference 2009
(งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 11)

รางวัลวิทยานิพนธดีมาก

สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

2

นางสาววรวิกัลยา เกียรติ์พงษลาภ

การนําเสนอผลงานเรื่อง Comparative Effect of
Different Temperature Cycling on Resistant
Starch Formation

Excellent Poster Presentation

งานประชุมวิชาการ Starch
24-25 กันยายน 2552
Update 2009: The 5th
International Conference on
Starch Technology

1

ศิษยเกา
นางสาวปญจภรณ ทัดพิชญางกูร

เรื่อง Rhoeological and Differential Scanning
Calorimetry Studies of Sarcoplasmic Proteins at
Various pHs.
ในงาน Food Innovation Asia Conference 2009
(งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 11)

รางวัลที่ 2 จากการประกวดผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร

สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.12.2\เอกสารแนบ-บัณฑิต

18-19 มิถุนายน 2552

18-19 มิถุนายน 2552

สว. 2.13.1

ตารางที่ 2.13.1 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เคมี
คณิตศาสตร
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ฟสิกส
การรับรูจากระยะไกล
เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร
8
ศึกษาทั่วไป
9
ภาษาอังกฤษ
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11
เทคโนโลยีการจัดการ
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
12
เทคโนโลยีการผลิตพืช
13
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
14
เทคโนโลยีชีวภาพ
15
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16
วิศวกรรมเกษตร
17
วิศวกรรมขนสง
18
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
19
วิศวกรรมเคมี
20
วิศวกรรมเครื่องกล
21
วิศวกรรมเซรามิก
22
วิศวกรรมโทรคมนาคม
23
วิศวกรรมพอลิเมอร
24
วิศวกรรมไฟฟา
25
วิศวกรรมโยธา
26
วิศวกรรมโลหการ
27
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
28
วิศวกรรมอุตสาหการ
29
เทคโนโลยีธรณี
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
30
อนามัยสิ่งแวดลอม
31
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร
32
พยาบาลศาสตร
รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (A)

ที่ทําหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (B)

10
11
10
8
39

10
11
10
8

รอยละของอาจารยที่เปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เทียบกับอาจารยที่มีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(B/A)*100

1
2
3
4
5
6
7

39

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

หมายเหตุ การนบอาจารยประจําหลกสูตรบณฑิตศึกษาซึงมีคุณสมบติเปนทีปรึกษาวิทยานิพนธ

หากประจาอยูในสาขาหนงแลว ไปเปนทปรกษาวทยานพนธใหกบอกสาขาหนงทงในระดบสานกวชา สามารถนามานบได
แตจะไมนบ หากเปนอาจารยประจาหลกสูตรของสถาบนหนง และไปเปนทปรกษาวทยานพนธใหอกสถาบนหนง

แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูใหขอมูล : ผศ.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน
ขอมูล ณ วันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง2.13.1\2.13.1(รวม)

........................................................... (หัวหนาหนวยงาน)
(.............................................................)
ตําแหนง ..............................................................

ศบก. 2.14.1

ตารางที่ 2.14.1 : รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี
(จํานวนนักศึกษา รุนปการศึกษา 2549 ที่พนสถานภาพนับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2552)
ลําดับที่
1
2
3

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนนักศึกษาสุทธิ
ของสาขาวิชา* (คน)

56
106
86
248

สาเหตุที่พนสถานภาพ
ผลการเรียน
ลาออก
อื่น ๆ **
รวมทุกสาเหตุ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

9
14
5
28

16.07
13.21
5.81
11.29

7
8
23
38

12.50
7.55
26.74
15.32

9
15
4
28

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

16.07
14.15
4.65
11.29

25
37
32
94

44.64
34.91
37.21
37.90
1

หมายเหตุ : * หมายถึง นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเขาของสาขาวิชา + นักศึกษายายเขา - นักศึกษาโอนออก
(นักศึกษารุนปการศึกษา 2549 นับจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2552)
** หมายถึง นักศึกษาที่ไมชําระเงิน/ ไมลงทะเบียน/ เสียชีวิต
การพนสถานภาพของ นศ. นับจาก นศ. ที่พนสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ โดยอิงตามขอบังคับ มทส.
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
แหลงที่มา : ฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2553

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table2.14.1\2.14.1

ศบก. 2.14.2
ตารางที่ 2.14.2 : รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
(จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท รุนปการศึกษา 2548 ที่พนสถานภาพนับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2552)
(จํานวนนักศึกษา ระดับปริญ
ญาเอก รุนุ ปการศึกษา 2547 ที่พนสถานภาพนับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2552)
ญญ
ระดับปริญญาโท รุนปการศึกษา 2548
ลําดับที่

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

จํานวน
สาเหตุที่พนสถานภาพ
นักศึกษา
ลาออก
อื่น ๆ * รวมทุกสาเหตุ
สุทธิของ ผลการเรียน
สาขาวิชา*
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)

1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6
7
8
5
26

- 1 14.29
1 12.50 2 25.00
1 3.85 3 11.54

1 16.67 1 16.67
- 1 14.29
- 3 37.50
1 20.00 1 20.00
2 7.69 6 23.08

ระดับปริญญาเอก รุนปการศึกษา 2547

รวม 2 ระดับการศึกษา

จํานวน
จํานวน
สาเหตุที่พนสถานภาพ
สาเหตุที่พนสถานภาพ
นักศึกษา
นักศึกษา
ลาออก
อื่น ๆ * รวมทุกสาเหตุ สุทธิของ ผลการเรียน ลาออก
อื่น ๆ * รวมทุกสาเหตุ
สุทธิของ ผลการเรียน
สาขาวิชา*
สาขาวิชา*
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)
(คน)

3
2
7
2
14

-

-

1 14.29
2 100.00
3 21.43

1 14.29 2 28.57
- 2 100.00
1 7.14 4 28.57

9
9
15
7
40

- - - 1
- - 1 11.11 1 6.67 3 20.00 1
- - 2 28.57 1
1 2.50 6 15.00 3
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

11.11
6.67
14.29
7.50

1
1
5
3
10

11.11
11.11
33.33
42.86
25.00
2

หมายเหตุ : * หมายถึง นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเขาของสาขาวิชา + นักศึกษายายเขา - นักศึกษาโอนออก
(การนับจํานวนนักศึกษาพนสถานภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา ใหนับยอนหลังตามระยะเวลาที่ศึกษาตามเกณฑ สกอ. ในแตละระดับ คือ ระดับปริญญาโท 5 ป และระดับปริญญาเอก 6 ป)
** หมายถึง นักศึกษาที่ไมชําระเงิน/ ไมลงทะเบียน/ เสียชีวิต
การพนสถานภาพของ นศ. นับจาก นศ. ที่พนสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ โดยอิงตามขอบังคับ มทส. วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
แหลงที่มา : ฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table2.14.22.14.2

ตารางที่ 2.15.1 : รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ศบก. 2.15.1

(อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา รุนปการศึกษา 2549 ทีสําเร็จการศึกษาภายในสีป ภาคการศึกษาที 3/2552)
ลําดับที่
1
2
3

สาขาวิชา/สํานักวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนนักศึกษาสุทธิ
ของสาขาวิชา (คน)

56
106
86
248

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
46.43
26
41.51
44
45.35
39
109
43.95

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

2

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเขาของสาขาวิชา + นักศึกษายายเขา - นักศึกษาโอนออก
(นักศึกษารุนปการศึกษา 2549 นับจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2552)
2. ผูสําเร็จการศึกษายังไมนับรวมนักศึกษาแพทยศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป โดยมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ป
แหลงที่มา : ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table2.15.1\2.15.1

สว. 2.16.1

ตารางที่ 2.16.1 : คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ระดับปริญญาตรี

ลําดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา/สํานักวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา
1
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร
2
ยังไมสังกัดหลักสูตร-เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
วิทยาการสารสนเทศ(นิเทศศาสตร)
4
วิทยาการสารสนเทศ(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
5
วิทยาการสารสนเทศ(สารสนเทศศึกษา)
6
ยังไมสังกัดหลักสูตร-เทคโนโลยีการจัดการ
7
เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการการตลาด)
8
เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการผูประกอบการ)
9
เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการโลจิสติกส)
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
10
เทคโนโลยีการผลิตพืช
11
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
12
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13
ยังไมสังกัดหลักสูตร-วิศวกรรมศาสตร
14
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
15
วิศวกรรมขนสง
16
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
17
วิศวกรรมเคมี
18
วิศวกรรมเครื่องกล
19
วิศวกรรมเซรามิก
20
วิศวกรรมโทรคมนาคม
21
วิศวกรรมพอลิเมอร
22
วิศวกรรมไฟฟา
23
วิศวกรรมโยธา
24
วิศวกรรมโลหการ
25
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
26
วิศวกรรมอุตสาหการ
27
เทคโนโลยีธรณี
28
วิศวกรรมการผลิต
29
แมคคาทรอนิกส
30
วิศวกรรมยานยนต
31
วิศวกรรมอากาศยาน
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
32
ยังไมสังกัดหลักสูตร-สาธารณสุขศาสตร
33
อนามัยสิ่งแวดลอม
34
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
35
แพทยศาสตร
รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร
36
พยาบาลศาสตร
รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
แหลงที่มา : ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยบริการการศึกษา
D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table2.16.1-new\2.12.1(รวม)

GPAX เฉลี่ย
2.02
2.02
2.22
2.24
2.53
2.29
2.09
2.33
2.53
2.48
2.33
2.17
2.19
2.33
2.23
1.94
1.96
2.10
2.54
2.40
2.29
2.10
2.29
2.18
2.59
2.18
2.16
2.14
2.15
2.32
2.06
2.46
2.07
2.39
2.18
2.49
2.51
2.64
3.21
2.69
2.54
2.54
2.25

จํานวน (คน)

193
193
195
104
143
71
104
90
26
190
923
241
294
242
777
1,120
108
272
272
149
319
167
271
204
316
301
304
251
316
280
257
141
241
120
5,409
274
181
179
192
826
48
48
8,176
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553

ศบก. 2.16.2

ตารางที่ 2.16.2 : คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
- หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
- หลักสูตรพืชศาสตร
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
เฉลี่ยทั้ง 2 ระดับ
GPAX เฉลี่ย จํานวน (คน) GPAX เฉลี่ย จํานวน (คน) GPAX เฉลี่ย จํานวน (คน)

1

3.64
3.53
3.61
3.55
3.57
3.58
3.51

17
10
21
40
21
109
691

3.93
4.00
3.82
3.74
3.68
3.75
3.74

4
1
12
17
19
53
331

คะแนนอิงเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย
คะแนนอิงเกณฑการประเมินของสํานักวิชา
แหลงที่มา : ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยบริการการศึกษา
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3.69
3.57
3.69
3.61
3.62
3.64
3.59

21
11
33
57
40
162
1,022

2
2
ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2553

สวนกิจการนักศึกษา 3.2.1

ตารางที่ 3.2.1 : รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
จํานวนนักศึกษา
ลําดับ

(เฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา)

ที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการ *

รอยละของนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม
/โครงการ

สํานักวิชา

ทั้งหมด

1

วิทยาศาสตร

196

161

82.14

2

เทคโนโลยีสังคม

1,046

763

72.94

3

เทคโนโลยีการเกษตร

832

648

77.88

4

วิศวกรรมศาสตร

5,951

4,320

72.59

5

แพทยศาสตร

840

750

89.29

6

พยาบาลศาสตร

48

48

100.00

รวม

8,913

6,690

75.06

จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

148

หมายเหตุ : 1) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด โดยไมนับนักศึกษาซ้ํา แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการก็ตาม
2) * หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 6,690 คน ดังกลาว อางอิงจากผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งองคการนักศึกษา,
สภานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2552
แหลงที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา สวนกิจการนักศึกษา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สบวพ. 4.3.1
ตารางที่ 4.3.1 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
สํานักวิชา
1. วิทยาศาสตร
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร
5. แพทยศาสตร
6. พยาบาลศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :

ภายในมหาวิทยาลัย
(บาท)

13,801,410
1,835,621
37,133,828
21,856,725
2,322,000
76,949,584

จํานวนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)
แหลงทุน
ในประเทศ *

35,311,165
9,258,334
44,252,609
55,390,230
1,955,000
146,167,338

แหลงทุน
ตางประเทศ

50,000
2,913,318
640,000
3,603,318

ภาคอุตสาหกรรม
/ภาคเอกชน

37,000
200,000
1,295,800
10,000
1,542,800

รวม

35,348,165
9,308,334
47,365,927
57,326,030
1,955,000
10,000
151,313,456

รวมเงินสนับสนุน
ภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย
ประจํา **
ปการศึกษา 2552

49,149,575
66
11,143,955
46.5
84,499,755
38
79,182,755
120
4,277,000
15
10,000
7
228,263,040
292.5
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
คะแนนอิงเกณฑการประเมินของสํานักวิชา

จํานวนเงิน : อาจารย 1 คน

744,690.53
239,654.95
2,223,677.76
659,856.29
285,133.33
1,428.57
780,386.46
3
3

* หมายถึง แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน
1. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
2. การแบงสัดสวนจํานวนเงิน กรณีมีผูวิจัยจากหลายสํานักวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามที่สํานักวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท
มีคะแนนเทากับ
3
55,000 - 79,999 บาท
"
2
อยูระหวาง 1 - 54,999 บาท
"
1
แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สบวพ. 4.3.2

ตารางที่ 4.3.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
สถาบัน (บาท)

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

3,084,100
10,507,000
9,246,728
14,296,000
37,133,828

ปงบประมาณ 2552
จํานวนอาจารย
จํานวนเงิน : อาจารย 1 คน
ประจํา *
9
342,677.78
11
955,181.82
10
924,672.80
8
1,787,000.00
38
977,206.00

หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
** เปนยอดเงินจัดสรรจริงใหอาจารยในปงบประมาณ 2552 แตอาจารยลาออกในภายหลัง

แหลงทีมา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที 30 กันยายน 2552

สบวพ. 4.3.3

ตารางที่ 4.3.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
สํานักวิชา
1. วิทยาศาสตร
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร
5. แพทยศาสตร
6. พยาบาลศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

แหลงทุน
ในประเทศ *
35,311,165
9,258,334
44,252,609
55,390,230
1,955,000
146,167,338

ปงบประมาณ 2552
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)
แหลงทุน
ภาค
ภาค
อื่น ๆ
รวม
ตางประเทศ อุตสาหกรรม เอกชน
37,000
35,348,165
50,000
9,308,334
2,913,318
200,000
47,365,927
640,000
349,800
93,000 853,000 57,326,030
1,955,000
10,000
10,000
3,603,318

349,800

330,000 863,000 151,313,456

จํานวนอาจารย
ประจํา **
ปการศึกษา 2552

จํานวนเงิน : อาจารย 1 คน

66
46.5
38
120
15
7

535,578.26
200,179.23
1,246,471.76
477,716.92
130,333.33
1,428.57

292.5

517,310.96

หมายเหตุ : * หมายถึง แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน
1. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
2. การแบงสัดสวนจํานวนเงิน กรณีมีผูวิจัยจากหลายสํานักวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามทีสํานักวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

สบวพ. 4.3.4

ตารางที่ 4.3.4 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนอาจารย
ที่ไดรับทุนภายใน
6
11
9
7
33

ปงบประมาณ 2552
จํานวนอาจารย
ประจํา *
9
11
10
8
38

รอยละ
66.67
100.00
90.00
87.50
86.84

หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
และไมนับซ้ํา แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้ง
** เปนจํานวนอาจารยไดรับทุนวิจัยในปงบประมาณ 2552 แตลาออกไปในภายหลัง
แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table4.3.4\4.3.4

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สบวพ. 4.3.5

ตารางที่ 4.3.5 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ :

จํานวนอาจารย
ที่ไดรับทุนภายนอก
5
7
9
7
28

ปงบประมาณ 2552
จํานวนอาจารย
ประจํา ***
9
11
10
8
38

รอยละ
55.56
63.64
90.00
87.50
73.68

* หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
และไมนับซ้ํา แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้ง

แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สบวพ. 4.4.1
ตารางที่ 4.4.1 :

ลําดับที่

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ตี ีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

นานาชาติ ในประเทศ

1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิจัย
ในที่ประชุม

ตีพิมพในวารสาร

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

5.5
6
14.5
9
35

4.5
2
2
8.5

รวม

10
8
16.5
9
43.5

นานาชาติ ในประเทศ

2.5
10.5
13.5
15.5
42

4
2
8.5
14.5

รวม

6.5
12.5
22
15.5
56.5

จดสิทธิบัตร/ การนําไปใช
อนุสิทธิบัตร ประโยชน **

-

รวมผลงาน
ทั้งหมด

จํานวน
อาจารย
ประจํา***

16.5
20.5
38.5
24.5
100
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

9
11
10
8
38

รอยละผลงานตอ
อาจารยประจํา

183.33
186.36
385.00
306.25
263.16
3

** หมายถึง การนําไปใชประโยชน ขอใหระบุวาใชประโยชนดานใด เชน ผูอื่นอางถึง นําไปใชในการเรียนการสอน นําไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรม นําไปใชในภาครัฐ ฯลฯ
*** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ในการเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
การนับบทความที่ตีพิมพเผยแพรใหนับเฉพาะบทความจากการวิจัยและนําไปตีพิมพเผยแพรเทานั้น โดยไมนับซ้ําหากเผยแพรหลายครั้ง และไมนับบทความทางวิชาการอื่น ๆ ที่ไมใชงานวิจัย
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ตองเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติเทานั้น และการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน
ในการเรียนการสอน ไมนับเปนการนําไปใชประโยชนระดับชาติ

แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สบวพ. 4.4.2
ตารางที่ 4.4.2 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ตี ีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
งานวิจัย
ลําดับที่

ตีพิมพในวารสาร

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

นานาชาติ ในประเทศ

1
2
3
4

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

5.5
6
14.5
9
35

4.5
2
2
8.5

ในที่ประชุม
รวม

10
8
16.5
9
43.5

นานาชาติ ในประเทศ

2.5
10.5
13.5
15.5
42

4
2
8.5
14.5

รวม

6.5
12.5
22
15.5
56.5

งาน
สรางสรรค

-

รวม
จํานวน รอยละผลงาน
การเผยแพร
การนําไปใช
ผลงาน อาจารย
ทางสื่อ
ตออาจารย
ประโยชน ***
ทั้งหมด ประจํา****
อื่น ๆ **
ประจํา

0.5
0.5

-

16.5
20.5
38.5
25
100.5

9
11
10
8

38

183.33
186.36
385.00
312.50
264.47

หมายเหตุ
** หมายถึง การเผยแพรทางสื่ออื่น ๆ ขอใหระบุวามีการเผยแพรที่ใดบาง เชน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน Internet ฯลฯ
*** หมายถึง การนําไปใชประโยชน ขอใหระบุวาใชประโยชนดานใด เชน ผูอื่นอางถึง นําไปใชในการเรียนการสอน นําไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรม นําไปใชในภาครัฐ ฯลฯ
**** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา นับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ในการเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
การนับบทความที่ตีพิมพเผยแพรใหนับเฉพาะบทความจากการวิจัยและนําไปตีพิมพเผยแพรเทานั้น โดยไมนับซ้ําหากเผยแพรหลายครั้ง และไมนับบทความทางวิชาการอื่น ๆ ที่ไมใชงานวิจัย
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ตองเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติเทานั้น และการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน
ในการเรียนการสอน ไมนับเปนการนําไปใชประโยชนระดับชาติ

แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สบวพ. 4.4.3
ตารางที่ 4.4.3 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในรอบ 5 ปที่ผานมา ปปฏิทิน 2551 (ม.ค. 51 - ธ.ค. 51)
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ลําดับที่

สํานักวิชา

ปปฏิทิน 2547

ปปฏิทิน 2548

ปปฏิทิน 2549

ปปฏิทิน 2550

ปปฏิทิน 2551

รวม 5 ปที่ผานมา

อยูระหวางยื่น
อยูระหวางยื่น
อยูระหวางยื่น
อยูระหวางยื่น ไดรับการ อยูระหวางยื่น
อยูระหวางยื่น
ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
จดทะเบียน จดทะเบียน จดทะเบียน จดทะเบียน จด
จดทะเบียน จดทะเบียน จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
มีเลขคําขอ
มีเลขคําขอ
มีเลขคําขอ
มีเลขคําขอ ทะเบียน มีเลขคําขอ
มีเลขคําขอ

1

วิทยาศาสตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

เทคโนโลยีสังคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

เทคโนโลยีการเกษตร

-

4

1

3

1

2

-

3

-

1

2

13

4

วิศวกรรมศาสตร

-

3

-

2

2

11

-

10

-

6

2

32

5

แพทยศาสตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

-

7

1

5

3

13

-

13

-

7

4

45

หมายเหตุ ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ

แหลงที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานกับสํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เทคโนธานี
ผูใหขอมูล : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

เลขที่คําขอ

ี
ปปฏิทิน 2547 (ม.ค.
47 - ธ.ค. 47)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11 มิ.ย. 47
1

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

สิทธิบัตร

3

91439
(0401002128)
11 มิ.ย. 47
91441
(0401002130)
11 มิ.ย. 47 401002132

4

11 มิ.ย. 47 0401002131

สิทธิบัตร

2
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สิทธิบัตร
สิทธิบัตร

เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

กรรมวิธีการเคลือบผืนเสนใยดวยโปรตีน ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท ระดับชาติ
ซิริซิน
กรรมวิธีการเคลือบโปรตีนซิริซินบนผืน ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท ระดับชาติ
เสนใย
ผศ. ดร.สุเวทย นิงสานนท
กรรมวิธีการผลิตเจลผงจากพืช
ระดับชาติ
นางจิตรา สิงหทอง
เครื่องเชื่อมเซลลดวยไฟฟากระแสตรง ผศ. ดร.รังสรรค พาลพาย
ระดับชาติ
รศ. ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
นายอาวุธ อินทรชื่น
นายอุดมวิทย มณีวรรณ
นายคมสัน ภาษยเดช
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายปองภัยรี มีสมบัติ
นายสมิง เติมพรมราช
นายชุติ เหลาธรรมธร
น. ส. จันทรเจา ลอทองพาณิชย

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

ี
ปปฏิทิน 2548 (ม.ค.
48 - ธ.ค. 48)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1
28 ต.ค.48

2
3

เลขที่คําขอ

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

105617
(0501005066)

สิทธิบัตร

17 มิ.ย. 48 0501002782
26 ก.ค. 48 0501003426

สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
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เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

ศ, ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.สมพร ชุนหลือชานนท
รศ. ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผศ. ดร.รัตนวรรณ เกีรยติโกมล
น. ส. ศศิธร อินทรนอก
สูตรน้ํายาโปรตีนซิริซินเคลือบผืนเสนใย ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
การผลิตสารละลายไฟโปรอินเพื่อใชเปน ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
กรรมวิธีการผลิตหัวเชื้ออะไคนีทเซลล
ของไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใชเปนปุย
ชีวภาพ

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

ระดับชาติ

ระดับชาติ
ระดับชาติ

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

เลขที่คําขอ

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

ี
ปปฏิทิน 2549 (ม.ค.
49 - ธ.ค. 49)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1
7 เม.ย. 49 0601001590

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

สิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตมอลทจากขาวไทย
(Process for Thai Rice Malt
Production)

ผศ. ดร.โชคชัย วนภู

ระดับชาติ

กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผศ. ดร.โชคชัย วนภู
มอลทจากขาวไทย (Process for Malt
Alcoholic Beverage Production from
Thai Rice)
กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติกส ผศ. ดร.โชคชัย วนภู
มอลทจากขาวไทย (Process for Malt
Probiotics Beverage from Thai Rice)

ระดับชาติ

2

28 เม.ย. 49 0601001942

สิทธิบัตร

3

19 พ.ค. 49 0601002283
(0803000617)

อนุสิทธิบัตร

4

17 มี.ค. 46 0301000148 22 ธ.ค.49
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เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

สิทธิบัตร

21124 กรรมวิธีการผลิตพาสตาขาวเจา

ระดับชาติ

ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท ระดับชาติ
น. ส. ปยมาศ มหาบุญญานนท

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

เลขที่คําขอ

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

ี
ปปฏิทิน 2550 (ม.ค.
50 - ธ.ค. 50)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1
11 มิ.ย. 47 041002129 16 ก.พ. 50 สิทธิบัตร

2

23 มี.ค.50 0701001326

สิทธิบัตร

3

24 เม.ย. 50 0701001914

สิทธิบัตร
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เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

21408 อุปกรณควบคุมการเคลื่อนที่กานสูบของ ผศ. ดร. รังสรรค พาลพาย
รศ. ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
ไมโครไซริงก
นายอาวุธ อินทรชื่น
นายอุดมวิทย มณีวรรณ
นายคมสัน ภาษยเดช
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายปองภัยรี มีสมบัติ
นายสมิง เติมพรมราช
กรรมวิธีการเพิ่ม CLA ในผลิตภัณฑ
ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
ผศ. ดร.สุรีลักษณ รอดทอง
โยเกิรตดวยแบคทีเรียกรดแล็กติก
น. ส. อัยรา พันอนุ
กรรมวิธีการผลิตน้ําสมและน้ํามะนาวผง ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
ดวยวิธีการพนฝอย

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

เลขที่คําขอ

ี
ปปฏิทิน 2551 (ม.ค.
51 - ธ.ค. 51)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1
24 เม.ย. 51 0801002234

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

สิทธิบัตร

2

15 ส.ค. 51 0801004413

สิทธิบัตร

3

15 ก.ค. 51 0801003939

สิทธิบัตร
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เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

กรรมวิธีการผลิต Sericin-Lutein
ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
Complex และ Lutein จากไหม
เครื่องผลิตเอทานอลสําหรับใชเปน
ผศ. ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
เชื้อเพลิงขนาดเล็ก
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากหัวไชเทา อ. ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

ระดับชาติ
ระดับชาติ
ระดับชาติ

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

เอกสารแนบ 4.4.3

รายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปปฏิทิน 2547 - 2552
หนวยงาน : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถานะ
ลําดับที่ อยูระหวาง
ยื่น

วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับ
สิทธิบัตรแลว

เลขที่คําขอ

ประเภท
วันที่ไดรับ รายการจด
ทะเบียน

ี
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค.
52 - ธ.ค. 52)

เลขที่
รายการ
จด
ทะเบียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ

ผูประดิษฐ

ระดับชาติ/
นานาชาติ
โปรดระบุ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1

14 ธ.ค.52 0901005873
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สิทธิบัตร

กรรมวิธีการตรึงไคตินและอนุพันธของ
ไคตินสําหรับใชกับเทคโนโลยีเฟจและ
เปบไทด ไคตินที่ไดจากกรรมวิธีนี้

รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย และ
นายฟอิล โคชอบ

ระดับชาติ

การขยายผล
ในเชิงพาณิชย

สบวพ. 4.5.1

ตารางที่ 4.5.1 : รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารย ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)
ปปฏิทิน 2552
ลําดับที่
สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา
จํานวนบทความวิจัย
จํานวนอาจารย
รอยละ
ที่ไดรับการอางอิง **
ประจํา ***
105.56
1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
9.5
9
86.36
2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
9.5
11
340.00
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
34
10
316.67
4
เทคโนโลยีอาหาร
28.5
9
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
81.5
208.97
39
3
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
หมายเหตุ
** หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง นั้น ใหนับเพียงครั้งเดียวไมนับซ้ํา
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม
*** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
สามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย
บทความที่ไดรับการอางอิง หมายถึง บทความที่ถูกอางอิงโดยงานวิจัยของผูอื่น หากมีการอางอิงทุกปใหนับเปนผลงานอางอิงไดทุกป
ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
มีคะแนนเทากับ
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20
"
3
รอยละ 15 - 19
"
2
รอยละ 1 - 14
"
1
แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอมูลสืบคน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยคัดเลือกบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในปปฏิทิน 2552
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สบวพ. 4.6.1
ตาราง 4.6.1 : จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี peer review ตออาจารยประจํา
ปปฏิทิน 2552 (ม.ค. 52 - ธ.ค. 52)

ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนบทความ

จํานวนอาจารยประจํา
บทความ : อาจารย 1 คน
**

10
9
8
11
16.5
10
9
8
43.5
38
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

1.11
0.73
1.65
1.13
1.14
3

หมายเหตุ
** หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
นับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
ตัวบงชี้ท่ี 4.6 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี peer review ตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
มีคะแนนเทากับ
ตั้งแต 0.60 เรื่อง ขึ้นไป
"
3
0.25 - 0.59 เรื่อง
"
2
นอยกวา 0.25 เรื่อง
"
1
แหลงที่มา : ฝายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สผ. 5.2.1
ตารางที่ 5.2.1 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิชาการ

วิชาชีพ วิทยานิพนธ

รวม

จํานวนอาจารย
ประจํา*

รอยละ

1

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

19

1

5

24

66

36.36

2

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

25

-

2

26

46.5

55.91

3

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

27

3

1

29

38

76.32

4

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

37

3

6

44

120

36.67

5

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

6

1

-

7

15

46.67

6

สํานักวิชาแพทยศาสตร

2

-

1

2

7

28.57

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

116

8

15

132

292.5

45.13

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

3

คะแนนอิงเกณฑการประเมินของสํานักวิชา

3

หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนอาจารยประจําเทียบเทา ซึ่งนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม

ใหนับเฉพาะการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนวิทยากรที่อยูในแผนของสถาบัน และการเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ
เปนที่ปรึกษาในหนวยงานระดับชาติ ไดแก หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน
หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดใน

สถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 25
มีคะแนนเทากับ
3
รอยละ 15 - 24
"
2
รอยละ 1 - 14
"
1
แหลงที่มา : ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน สวนแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

เอกสารแนบ 5.2.1
รายชื่ออาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
รายชื่ออาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ลําดับที่
สาขาวิชา/สํานักวิชา
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
กรรมการดานวิชาการ (27)
1
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 ศ. ดร.นันทกร บุญเกิด
2 รศ. ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ
3 รศ. ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
4 รศ. ดร.จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์
5 รศ. ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
6 รศ. ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
7 รศ. ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
8 ผศ. สพ. ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน
9 ผศ. ดร.โชคชัย วนภู
10 ผศ. ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
11 ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท *
12 ผศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
13 ผศ. ดร.เรณู ขําเลิศ
14 ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
15 ผศ. ดร.สุนทร กาญจนทวี
16 ผศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร *
17 ผศ. ดร.สุเวทย นิงสานนท
18 ผศ. ดร.หัสไชย บุญจูง
19 อ. ดร.เขมวิทย จันตะมา
20 รศ. ดร.ปยะดา ตันตสวัสดิ์
21 อ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
22 รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย
23 ผศ. ดร.รังสรรค พาลพาย
24 อ. ดร.รุจ มรกต
25 อ. ดร.วิทธวัช โมฬี
26 อ. ดร.โสภณ วงศแกว
27 อ. ดร.อมรรัตน โมฬี
กรรมการวิชาชีพ (3)
28 ผศ. ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท *
29 ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา
30 อ. ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย
กรรมการวิทยานิพนธ (1)
31 ผศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร *
รวมมหาวิทย
รวม
29
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สผ. 5.3.1
ตารางที่ 5.3.1 :รอยละของกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
หนวยนับ : รายการ
จํานวนกิจกรรม/โครงการ

ลําดับที่

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
รวม 6 สํานักวิชา
หนวยงานอื่น ๆ
- เทคโนธานี
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สถานกีฬาและสุขภาพ

7
8
9
10

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

จํานวน
อาจารย รอยละ
อบรม ประชุม วิทยากร
อื่น ๆ รวม ประจํา *
สัมมนา อาจารยพิเศษ

8
1
119
5
15
1
149

188
88
232
138
19
11
676

93
40
83
20
19
2
257

437.88
289
66
129 46.5 277.42
434
38 1,142.11
163 120 135.83
353.33
53
15
200.00
14
7
1,082 292.5 369.91

93
1
167 261
4
6
- 10
23
- 23
2
79
2 83
271
762
426 1,459
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
คะแนนอิงเกณฑการประเมินของสํานักวิชา

-

3
3

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง จํานวนอาจารยประจํา ซึ่งไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
2) การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีท่โี ครงการได
ระบุกิจกรรมไวชัดเจน ใหนับกิจกรรมแทนโครงการไดเฉพาะกรณีที่กิจกรรมเหลานั้น ไดกําหนดวัตถุประสงค
งบประมาณ ระยะเวลา เปาหมายผูเขารับบริการและการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวชัดเจน
3) กรณี 1 โครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
4) กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการ มีหลายกลุมสาขาหรือหลายหนวยงานชวยกัน ใหนับแยกได
5) กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยสงคณาจารยไปชวย
ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ
ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
มีคะแนนเทากับ 3
รอยละ 20 - 29
"
2
รอยละ 1 - 19
"
1

แหลงที่มา : ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน สวนแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การจัดการธาตุอาหารพืช และการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 26-พ.ค.-52
เกษตรประณีต 1ไร
11-พ.ค.-52
เกษตรประณีต 1ไร
18-พ.ค.-52
เกษตรประณีต 1ไร
26-พ.ค.-52
เกษตรประณีต 1ไร
2-มิ.ย.-52
เกษตรประณีต 1ไร
8-มิ.ย.-52
เกษตรประณีต 1ไร
16-มิ.ย.-52
เกษตรประณีต 1ไร
23-มิ.ย.-52
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสําหรับมือใหม
27-28 มิ.ย. 52
การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
29-มิ.ย.-52

วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
ฟารม มทส.
มทส.

11

การผลิตขาวอินทรียใหได 100 ถังตอไร ดวยระบบ SRI
และแหนแดง

30-มิ.ย.-52

มทส.

12

เกษตรประณีต 1ไร

30-มิ.ย.-52

วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน

13

การขยายพันธพชื และการจดการศตรู
การขยายพนธุ
และการจัดการศัตรพืพชชโดยชววธ
โดยชีววิธี

14

การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในกระชัง

15

เกษตรประณีต 1 ไร

16
17
18
19
20
21
22
23
24

การจัดการธาตุอาหารพืช และการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
เพื่อใชเอง
19-ก.ค.-52
เกษตรประณีต 1 ไร
21-ก.ค.-52
การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23-24 ก.ค. 52
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสําหรับมือใหม
25-26 ก.ค. 52
เกษตรประณีต 1 ไร
4-ส.ค.-52
8-ส.ค.-52
การปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโปนิกส (เบื้องตน)
การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
8-10 ส.ค. 52
การเพาะเห็ดนางรม – นางฟา
14-ส.ค.-52
เกษตรประณีต 1 ไร
18-ส.ค.-52

29-30 ม.ย.
มิ.ย. 52 ศูศนย
นยพชสวน
พืชสวน นม.

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)
กลุมเกษตรกรตําบลทาจะหลุง อ.โชคชัย นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
ผูสนใจทั่วไป
ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง นม.
แกผูสนใจทั่วไป และกลุมเกษตรกรตําบลประคํา (กองทุนบาน
ประชาสามัคคี) อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย
แกผูสนใจทั่วไป และกลุมเกษตรกรตําบลประคํา (กองทุนบาน
ประชาสามัคคี) อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)
38
77
150
120
130
144
117
120
19
61

คะแนน
ความพึงพอใจ
4.07
4.33

48

4.43

87

-

ผูผสนใจทวไป
นใจทั่วไป และเทศบาลตาบลหนองไผลอม
และเทศบาลตําบลหนองไผลอม นม.

25

4.44

1-2 ก.ค. 52 มทส.

ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

36

4.49

14-ก.ค.-52

วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน

กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.

120

มทส.
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
บวช. และฟารม มทส.
บวช. และฟารม มทส.
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
เทคโนธานี และฟารม มทส.
บวช. มทส. และ อําเภอวังน้ําเขียว
มทส. และแดงฟารมเห็ดนางฟา
วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน

ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผูสนใจทั่วไป
อบต.หลุมขาว อ.โนนสูง นม.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.

29
124
18
17
116
65
30
48
73
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4.57
4.51
4.30
4.28
4.46
4.54
-

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อโครงการ/หลักสูตร
การจัดการทุงหญาและอาหารขนสําหรับโคเนื้อ
เกษตรประณีต 1 ไร
เทคนิคการผลิตนํานมดิบใหไดคุณภาพ
การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
เกษตรประณีต 1 ไร
การปลูกเลี้ยงกลวยไมสําหรับมือใหม
ความรูเรื่องดิน ปุยและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง
ทํานาปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน
ทํานาปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน
ทํานาปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน
ความรูเรือื่ งดินิ ปปุยและการจัดั การเพืื่อเพิิ่มผลผลิิตมััน
สําปะหลัง
ทํานาปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน

กลุมเปาหมาย
จํานวน
(ประเภท)
ผูเขาอบรม (คน)
20-ส.ค.-52 มทส.
อบต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว นม.
30
25-ส.ค.-52 วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
69
19-ส.ค.-52 สหกรณโคนมขามทะเลสอ
สมาชิกสหกรณโคนมขามทะเลสอ จํากัด
121
28-30 ส.ค. 52 บวช. มทส. และ อําเภอวังนําเขียว เทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง นม.
30
1-ก.ย.-52 วัดปาภูผาสูง อ.สูงเนิน
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
77
12-13 ก.ย. 52 บวช. มทส.
43
ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลูกคา ธกส.สาขายอยโคกกรวด ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรราย
ยอยและยากจนของรัฐบาล
120
22-ก.ย.-52 อบต.โคกกรวด อ.เมือง
ลูกคา ธกส.สาขายอยโคกกรวด ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรราย
ยอยและยากจนของรัฐบาล
150
23-ก.ย.-52 อบต.บานใหม อ.เมือง
วันที่จัดอบรม

25-ก.ย.-52
29-ก.ย.-52
6-ต.ค.-52
15-ต.ค.-52

การจัดการทุงหญา และอาหารขนสําหรับโคเนื้อ และทํานา

20-ต.ค.-52

การจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

21-ต.ค.-52

ทํานา ปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน
ทํานา ปลูกขาว อยางมีความเขาใจเพื่อใหเกษตรกรไทย
ยั่งยืน

24-ต.ค.-52

สถานที่จัด

4.37
4.33
-

อบต.บานใหม อ.เมือง

ลูกคา ธกส.สาขายอยโคกกรวด ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรราย
ยอยและยากจนของรัฐบาล

160

-

อบต.จอหอ อ.เมือง

ลูกคา ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนของรัฐบาล

40

-

อบต.สุขเกษม อ.ปกธงชัย

ลูกคา ธกส.สาขาปปกธงชััย ตามโครงการพั
โ
ักชํําระหนีเี้ กษตรกรรายยอ ย
และยากจนของรัฐบาล

100

-

100

-

100

-

172

-

450

-

450

-

270
30

-

รร.หนองตะลุมปุก อ.เมือง

ลูกคา ธกส.สาขาปกธงชัย ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอย
และยากจนของรัฐบาล
ลูกคา ธกส.สาขาปกธงชัย ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอย
และยากจนของรัฐบาล
ลูกคา ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนของรัฐบาล

อบต.จอหอ อ.เมือง

ลูกคา ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนของรัฐบาล

อบต.ตะคุ อ.ปกธงชัย
วัดอัมพวัน อ.ปกธงชัย

26-ต.ค.-52

รร.พุดซา อ.เมือง

การจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

27-ต.ค.-52

รร.สุรธรรมพิทักษ อ.เมือง

การเพาะเห็ดนางรม-นางฟา

7-8 พ.ย. 52 บวช. มทส.
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คะแนน
ความพึงพอใจ
4.30
-

ลูกคา ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนของรัฐบาล
ลูกคา ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนของรัฐบาล

ผูสนใจทั่วไป

4.32

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

54

55

56

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัด

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

ผูสนใจทั่วไป
การเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อใชประโยชนจากมูลไสเดือน
17-18 พ.ย. 52 มทส.
ผูสนใจทั่วไป
มทส.
เกษตรอินทรียในระบบครัวเรือนกับการเลี้ยงหมูและผลิตแก 25-พ.ย.-52
ผูสนใจทั่วไป
โคเนื้อพันธุโคราช ทางรอดของผูเลี้ยงโคไทย
22-ม.ค.-53
มทส.
ผูสนใจทั่วไป
การเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อใชประโยชนจากมูลไสเดือน
11-12 ก.พ. 53 มทส.
กลุมเกษตรกรลูกคา ธกส. นม.
เกษตรประณีต 1ไร
16-ก.พ.-53
มทส.
เกษตรอินทรียในระบบครัวเรือนกับการเลี้ยงหมูและผลิต
24-ก.พ.-53
ผูสนใจทั่วไป
มทส.
แกสฯ
เกษตรอินทรียในระบบครัวเรือนกับการเลี้ยงหมูและผลิต
5-มี.ค.-53
กลุมเกษตรกรจาก อบต.บานเหลื่อม นม.
มทส.
แกสฯ
การเพาะเห็ดนางรม-นางฟา และเห็ดเศรษฐกิจใน
17-18 มี.ค. 53
ผูสนใจทั่วไป
บวช. มทส.
ถุงพลาสติก
การใหบริการคําปรึกษา และแกไขปญหาเฉพาะดาน เรื่อง 1 พ.ค.-30ก.ย.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกษตรกร/บุคคลทั่วไป
การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
จ.นครราชสีมา
การอบรมการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโปนิกส (เบื้องตน) 16 พ.ค. 2552 ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน ผูสนใจทั่วไป
และฟารม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
การอบรมการจัดการสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบ 17 พ.ค.2552 ณ เทคโนธานี และหนวยบริการ ผูสนใจทั่วไป
ไฮโดรโปนิกส
วิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
การอบรมหลักสูตร Smart Farmers : เกษตรยุคใหม
12 พ.ค.-3 มิ.ย.52ณ อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี ผูอบรมโครงการตนกลาอาชีพ
หัวใจสีเขียว รุนที่ 1 ในหัวขอ เทคนิคการทําเกษตรอินทรีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใหประสบผลสําเร็จ
จ.นครราชสีมา
การอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
12 มิ.ย.2552 ณ อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี เกษตรกร/บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
การอบรมการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโปนิกส (เบื้องตน) 11 ก.ค.2552 ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน สมาชิกสหกรณออมทรัพย
และฟารม มหาวิทยาลัยเทคโน- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
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จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)
39
32
97
47
120

คะแนน
ความพึงพอใจ
4.48
4.41
4.45
-

16

4.43

36

4.37

41
34

4.42
4.37

23

4.28

10

4.27

45

4.17

38

4.07

12

4.86

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

สถานที่จัด

จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)

คะแนน
ความพึงพอใจ

57

การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสําหรับมือใหม

25-26 ก.ค. 2552 ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน ผูสนใจทั่วไป และเทศบาลตําบล
และฟารมมหาวิทยาลัย
หนองไผลอม อ.เมือง นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา

17

4.30

58

อบรมและใหคําปรึกษา เรื่องการปลูกพืชโดยไมใชดิน

25 ส.ค.52

28

4.75

59

การอบรมการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโปนิกส (เบื้องตน)

31 ต.ค.1 พ.ย.52

27

4.70

60

การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสํารับมือใหม

9

4.41

61

การอบรมการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโปนิกส (เบื้องตน)

ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน ผูสนใจทั่วไป
อาคารการญจนาภิเษก และฟารม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
21-22 พ.ย.52 ณ อาคารแสดงผลิตภัณฑฟารม ผูสนใจทั่วไป
และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ฟารมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
27-28 ก.พ.53 ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน ผูสนใจทั่วไป
อาคารการญจนาภิเษก และฟารม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

47

4.65

62

การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสํารับมือใหม

6-7 มี.ค.2553 ณ อาคารแสดงผลิตภัณฑฟารม ผูสนใจทั่วไป
และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ฟารมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

13

4.61
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อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

กลุมเกษตรกร อ.บัวใหญ

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
63

64

65

66
67

68
69

70
71
72
73
74
75

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

การอบรมการปลูกเลี้ยงกลวยไมสํารับมือใหม

สถานที่จัด

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

13-14 มี.ค.53 ณ อาคารแสดงผลิตภัณฑฟารม ผูสนใจทั่วไป
และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ฟารมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
การอบรมการเพาะเห็ดนางรม-นางฟา และเห็ดเศรษฐกิจ 17-18 มี.ค.2553 ณ หนวยบริการวิชาการแกชุมชน ผูสนใจทั่วไป
ในถุงพลาสติก
อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา คณาจารย บ.เอกชน และ
จัดอบรมเรื่อง การเตรียมตัวอยางใหเหมาะสมสําหรับ
29 ก.ย.2552
มทส.
ผูสนใจทั่วไป
การวัดสี การวัดคาสี และการแปลคาสี
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Species identification to
หองประชุม 1 อาคารวิชาการ
avoid adulteration and fraud in meats and meat
และอาคารเครื่องมือ 3 มทส.
4-5 พ.ย.2552
สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน
products
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Food Allergens
7 พ.ย.2552 KU Home ม.เกษตรศาตร กทม.
สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง beta-gelactosidase from
หองประชุ
งประชมม 1 อาคารวิชาการ
Lactoballi: food-grade expression and formulation
มทส.
3 มี.ค.2553
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย
of prebiotic galacto-oligosaccharides
การเลี้ยงโคนม อาหารโคนม
7-9 พ.ค. 52 สกค. ภาคเหนือ 7 สหกรณ
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
การเลี้ยงไกเนื้อแบบอินทรีย
25-ก.ค.-52 เทคโนธานี หลักสูตร “Smart
Farmers: เกษตรยุคใหม หัวใจสี
เขียว” (รุนที่ 1) ภายใตโครงการ
ตนกลาอาชีพ
การเลี้ยงโคนม อาหารโคนม
5-มิ.ย.-52 สหกรณการเกษตรสีคิ้ว
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
การเลี้ยงโคนม อาหารโคนม
12-มิ.ย.-52 สกค. ไทยเดนมารคพระพุทธบาท สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
จํากัด
การเลี้ยงโคนม อาหารโคนม
19-มิ.ย.-52 สกค. ตากฟา จํากัด
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
การเลี้ยงโคนม อาหารโคนม
26-มิ.ย.-52 สกค. ปากชอง จํากัด
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
การอบรมเทคนิคการผลิตน้ํานมดิบใหไดคุณภาพ
19-ส.ค.-52 สหกรณโคนมขามทะเลสอ จํากัด สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
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จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)

คะแนน
ความพึงพอใจ

20

4.43

41

4.42

36

4.20

40
71

-

27
250

-

3.60

4.67

49
39

4.63

42
57
48
121

4.57
4.69
4.63
4.22

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

การจัดการอาหารเพื่อคุณภาพน้ํานมที่ดี

76
77
78

79
80
81
82

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

สถานที่จัด

10 - 12 ต.ค. 52 สหกรณโคนมเขตภาคเหนือ 7
สหกรณ (ลําพูน, ผาตั้ง, หริภุญ
ไชย, ปาตึง-หวยหมอ, แมวาง,
แมโจ, นครลําปาง, แมออน)
การจัดการอาหารเพื่อคุณภาพน้ํานมที่ดี
13-พ.ย.-52 "พีวี พัฒนานมสด"
การจัดการอาหารเพื่อคุณภาพน้ํานมที่ดี
21-พ.ย.-52 สกค. สวนมะเดื่อ จํากัด
การจัดการเลี้ยงโคนมระยะตางๆ การปรับปรุงพันธ การ 15-18 ม.ค. 53 สหกรณโคนมเขตภาคเหนือ 4
จัดการฟารมที่ดี
สหกรณ (ผาตั้ง, แมลาว, บานตา
สันทรายงาม, แมออน
วิธีการเพิ่มปริมาณของแข็งในน้ํานม การเสริม DDGS ใน
5-มี.ค.-53 สหกรณโคนมไทย-เดนมารค
อาหารโคนม
พัฒนานิคม จํากัด
อาหารขนและการจัดการใหอาหารโคนมระยะตางๆ แร
19-มี.ค.-53 สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด
ธาตุและวิตามินสําหรับโคนม คุณภาพน้ํานมดิบ
18-ม.ค.-53 โรงเรียนลําไซกง อ.เสิงสาง จ.
การเลี้ยงไกพื้นเมือง
นครราชสีมา
27 มิถุนายน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สว
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ The 3rd SUT Stem Cell
ทก. มทส
2552-3
Workshop เรือง Recent Advance of Embryonic and
Somatic Stem Cells in Biomedical Science ณ หอง กรกฎาคม 2552
ประชุมสุรนารี และหองปฏิบัติการเซลลตนกําเนิด F1 มทส

84

1-30 พย. 52 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส
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คะแนน
ความพึงพอใจ

สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป

สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป

280
48
42

4.65
4.55
4.45

280

4.68

47

4.55

78

4.53

50

4.60

สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
สมาชิก/เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
บุคคลผูสนใจดานนี้

83
แพทยหญิงปทมา ทองดี ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี แพทยประจํา
บานตอยอด สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ หลักสูตร 2
ป เขารับการฝกอบรม และดูงานดานเทคโนโลยีการ
เจริญพันธุและตัวออน ณ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิ

จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)

160

-

1

-

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

85

86

87
88

89

90

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

1-31 ธค.52
ใหการฝกปฏิบัติและเรียนรูการใชเครื่อง
micromanipulator ใหกับ น.ส.นาถนภิส ประทีป ณ ถลาง
นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฯ ชีวภาพ ม.
เกษตรศาสตร ซึ่งมี รศ.ดร.นสพ. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
เปนอ.ที่ปรึกษาเพื่อฝกปฏิบัติและเรียนรู การเตรียม
ตัวอยางเซลล
2 ธค. 52
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ม.สารคาม ขอเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ยายฝากตัวออนและเทคโนโลยีโคลนนิ่ง ในสัตวเลี้ยง
ใหกับคณะผูบริหารและเจาหนาที่ฯ
21 ธค. 52
ชมรมเพื่อนเกษตรกร จัดโครงการคายยุวชนเกษตร ครั้งที่
5 ไดขอความอนุเคราะห เขาศึกษาดูงานภายในศูนย
เทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด เพื่อใหความรูกับ
นักเรียน นักศึกษา
รวมเผยแพรผลงานวิชาการผานรายการขาวเกษตร
17 ธค. 52
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เรื่อง โคเนื้อพันธุโคราช
บุคลากรเขาศึกษาดูงานที่ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ 22 ธค. 52
เซลลตนกําเนิด จํานวน 2 คน จากภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
26-27 ธค. 52
งานอบรมหลักสูตร "การเตรียมโคเพื่อประกวดในสนาม
ประกวดที่มีมาตรฐานสากล" ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย
เปนวิทยากร 26 ธค หัวขอ "การประกวดโคเนื้อ ตาม
ระบบมาตรฐานสากล"
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กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

สถานที่จัด
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส

จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)

คะแนน
ความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1

-

15

-

120

-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมรมเพื่อนเกษตรกร จัดโครงการคายยุวชนเกษตร

รายการขาวเกษตร
-

-

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2

-

30

-

กลุมผูสนใจในกิจกรรมแสดงและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 6

สว., ทธ., ศควท.,
ศค., ศบส., สกส. 5.4.1
ตารางที่ 5.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

แพทยหญิงโชติกา ทับเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย
ประจําบานตอยอด สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
หลักสูตร 2 ป เขารับการฝกอบรม และดูงานดาน
เทคโนโลยีการเจริญพันธุและตัวออน ณ ศูนยวิจัย
เทคโนโลยีตัวออนและเซลลต

วันที่จัดอบรม

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

สถานที่จัด

1-28 กพ.53 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและ
เซลลตนกําเนิด มทส

จํานวน
ผูเขาอบรม (คน)

คะแนน
ความพึงพอใจ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

1

-

...

91

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

p

ความพึงพอใจ =

∑x n
i=1
p

i i

∑n
i=1

i

xi = คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)

ni = จําํ นวนคนทีีต่ อบแบบสอบถามของโครงการ/กิ
ส
โ
/ จิ กรรมที่ี i
i = 1 ถึง p
p = จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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รวม

7,051

4.48

รอยละระดับความพึงพอใจ

-

89.67

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

-

3.00

สว., สกน. 6.1.1
ตารางที่ 6.1.1 : รอยละของโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
รายการ

จัดโดย
จัดโดยสํานักวิชา
สวน
สํานักวิชา
สํานักวิชา
สํานักวิชา
สํานักวิชา
สํานักวิชา
สํานักวิชา
กิจการ
วิ
ท
ยาศาสตร
เทคโนโลยี
ส
ง
ั
คม
เทคโนโลยี
ก
ารเกษตร
วิ
ศ
วกรรมศาสตร
แพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
นักศึกษา

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

1

รวม

1.00

จําแนกตามหนวยงาน/สํานักวิชา *
2. FTES ปริญญาตรี

-

365.95

3. รอยละกิจกรรม/โครงการ ตอ FTES ปริญญาตรี

-

0.27

* นับจากจํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย (DECENCY)
1. กรณีเปนโครงการของมหาวิทยาลัย และสํานักวิชาจัดกิจกรรมรวมดวย แตละสํานักวิชาสามารถนับเปนกิจกรรมได
2. กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยไปชวย ใหสามารถนับได
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
1) โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
2) โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ
3) โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4) โครงการ/กิจกรรม ที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
5) โครงการ/กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่น ๆ
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเหตุ :
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
หนวยงาน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ วัน เดือน ปที่จัดโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4 - 14 มิถุนายน 2552

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธจากรุนสูรุน สาขาเทคโนโลยีอาหาร
ปการศึกษา 2552

ตารางที่ 7.1.1 สรุปการประชุมกรรมการสํานักวิชา ประจําปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ครั้งที่ / วัน เวลาที่ประชุม
1 ครั้งที่ 3/2552
2 ครั้งที่ 4/2552
3 ครั้งที่ 5/2552
4 ครั้งที่ 6/2552
5 ครั้งที่ 7/2552
6 ครั้งที่ 8/2552
7 ครั้งที่ 9/2552
8 ครั้งที่ 10/2552
9 ครั้งที่ 11/2552
10 ครั้งที่ 12/2552
11 ครั้งที่ 1/2553
12 ครั้งที่ 2/2553
13 ครั้งที่ 3/2553

วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น.
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.00 น.
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น.
วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น.
วันอังคารที่ท่ี 6 ตุลาคม 2552 เวลา 15.30 น.
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น.
วันจันทรท่ี 21 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น.
วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.
วันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 น.
วันจันทรท่ี 15 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
รวม

เขาประชุม ติดภาระกิจ จํานวน กก. รอยละเขาประชุม

10

2

12

83.33

9

3

12

75.00

8

4

12

66.67

8

4

12

66.67

8

4

12

66.67

9

3

12

75.00

11

1

12

91.67

12

-

12

100.00

7

5

12

58.33

10

2

12

83.33

11

1

12

91.67

11

1

12

91.67

10

2

12

83.33

124

32

156

79.49

สว. 7.4.1

ตารางที่ 7.4.1 : รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
ลําดับที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/สํานักวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวน
อาจารย
ประจํา*

9
11
10
8
38

จํานวนอาจารยที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม

7
10
10
5
32

2
5
10
3
20

9
10
10
8
37

รอยละของอาจารย
ประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการ

100.00
90.91
100.00
100.00
97.37

หมายเหตุ 1. * จํานวนอาจารยประจํา ซึ่งไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
2. การนับอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในปการศึกษา 2551
จะไมนับซ้ํา ถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั้ง
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก
1) ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
2) การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3) งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งในและตางประเทศ
4) การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือ แสดงความเปนตนแบบ
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
5) สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง7.4.1\7.4.1

สกจ. 7.4.2
ตารางที่ 7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม**

ลําดับที่

สํานักวิชา/หนวยงาน

จํานวน
บุคลากร*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษา
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยกิจการนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนธานี
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สํานักงานอธิการบดี
สวนสงเสริมวิชาการ
สวนสารบรรณและนิติการ
สวนการเจาหนาที่
สวนการเงินและบัญชี
สวนการเงนและบญช
สวนอาคารสถานที่
สวนพัสดุ
สวนแผนงาน
สวนประชาสัมพันธ
สวนกิจการนักศึกษา
สถานกีฬาและสุขภาพ
สถานพัฒนาคณาจารย
สถานสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หนวยตรวจสอบภายใน
หนวยประสานงาน มทส. - กทม.
ฟารมมหาวิทยาลัย
สุรสัมมนาคาร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

12
12
12
25
10
2
51
136
27
36
5
10
13
36
12
4
9
25
18
34
96
25
16
8
62
16
5

12
12
12
25
10
1
51
136
27
36
4
10
13
36
12
4
9
25
18
34
96
25
16
8
62
16
4

-

12
12
12
25
10
1
51
136
27
36
4
10
13
36
12
4
9
25
18
34
96
25
16
8
62
16
4

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00

6

6

-

6

100.00

4
6
5
22
1

3
6
1
22
1

-

3
6
1
22
1

75.00
100.00
20.00
100.00
100.00

761

753

-

753

98.95

29
30
31
32
33

รอยละของบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง จํานวนบุคลากร นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
2. ** หมายถึง การนับบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจะไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพหลายครั้ง
ในปการศึกษานั้น
3. การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก
1) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ
2) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3) การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

แหลงที่มา : ฐานขอมูลบุคลากรสวนการเจาหนาที่

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table7.4.2.xls\7.4.2

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สว. 7.7.1
ตารางที่ 7.7.1 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ปการศึกษา 2552
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวนอาจารยประจํา
ที่ไดรับรางวัลฯ*

1
2
3
4

จํานวนอาจารยประจํา **

เทคโนโลยีการผลิตพืช
9
11
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ
7
10
เทคโนโลยีอาหาร
9
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
39
7
หมายเหตุ 1. * หมายถึง การนับจํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัล สามารถนับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัล

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
0.00
0.00
70.00
0.00
17.95

2. ** หมายถึง จํานวนอาจารยประจํา สามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย
รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผานการแขงขันหรือไดรับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผูใหขอมูล : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง7.7.1.xls\อ.ที่ไดรับรางวัล

เอกสารแนบ 7.7.1
รายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับ
วันที่ไดรับรางวัล
อาจารยที่ไดรับรางวัล
ที่
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
21-ธ.ค.-52
ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
1

2

17-มี.ค.-52

3

27-ก.ค.-51

4

17/10/2551

สาขาวิชา

ชื่อรางวัล

เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานที่มีการนําเสนอดีเดน กลุมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ เรื่อง "การ
ทดสอบความตานทานตอโรคแคงเกอรในมะนาว
ลูกผสมพันธุพิจิตร (M33) และพันธุพอแม แบบ
โปสเตอร ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15 (14-15 ธันวาคม 52)
1. ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
2. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การอนุรักษโค
พันธขาวลํ
พนธุ
าวลาพู
าพนโดยการทํ
นโดยการทาโคลนนง
าโคลนนิ่ง
1. ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย
เทคโนโลยีชีวภาพ Excellent Poster Presentation
2. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
Awarded by Asian Reproductive Biotechnology
Society (ARBs) in 4th ARBs meeting in Singapore,
24-28, November 2007
ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส เทคโนโลยีชีวภาพ Award for poster presentation has excellently
presented in topic Comparision of Primers used
for Bovin Sex Determination, The Organizing
Committees of the Twentieth Annual Meeting and
International Conference of the Thai Society for
Biotechnology, TSB 2008, October 14th-17th,2008

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\ตาราง7.7.1-เพิ่มเติม.xls\เอกสารแนบ

เปนรางวัล
ทางดานการวิจัย

หนวยงานที่ใหรางวัล

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

NUS, Singapore

3

Thai Society for Biotechnology
(BIOTECH)

เอกสารแนบ 7.7.1
รายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับ
วันที่ไดรับรางวัล
อาจารยที่ไดรับรางวัล
ที่
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5 October 12, 2007 ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส

สาขาวิชา

ชื่อรางวัล

เทคโนโลยีชีวภาพ Outstanding Poster Presentation The 19th Annual
Meeting of the Thai Society for Biotechnology
October 9-12, 2007
6 November 28, 2007 ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย
เทคโนโลยีชีวภาพ Excellent Poster Presentation Asian Reproductive
Biotechnology Society The fourth Annual
Conference November 24, 2007
7
30/1/2549
1. ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานดี สาขาสัตว ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเจริญเติบโต
2. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
ของตัวออนกระทงโคลนนงโดยใช
ของตวอ
นกระทิงโคลนนิ่งโดยใชไขโคเปนไซโตพลาส
ผูรับ"
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เปนรางวัล
ทางดานการวิจัย

หนวยงานที่ใหรางวัล

3

Thammasat University,
Pathumthani, Thailand

3

National University of Singapore,
Singapore

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตารางที่ 8.1.2 : งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)

สกจ. 8.1.2

ปงบประมาณ 2552
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวนอาจารย
ประจํา *

งบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารย
ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

งบประมาณสําหรับพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารย

1

เทคโนโลยีการผลิตพืช

10

120,000

500,000

620,000

62,000

2

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

11

132,000

550,000

682,000

62000

3

เทคโนโลยีชีวภาพ

10

120,000

500,000

620,000

62,000

4

เทคโนโลยีอาหาร

9

108,000

450,000

558,000

62,000

40

480,000

2,000,000

2,480,000

62,000

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : 1. * จํานวนอาจารยประจํา นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
2. เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ
1) การสงคณาจารยไปศึกษาตอ

2) การสงคณาจารยไปอบรม หรือดูงาน

3) การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย
3. คาใชจายการไปเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
1) ในประเทศ 12,000 บาท/คน/ป
2) ตางประเทศ ก.กลุมทวีปเอเชีย ยกเวนญี่ปุน 50,000 บาท/คน/ป ข. กลุมทวีปอเมริกา/ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุน 60,000 บาท/คน/ป

แหลงที่มา : ฐานขอมูลบุคลากรสวนการเจาหนาที่
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

นง. 8.1.4
ตารางที่ 8.1.4 คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
หนวย : บาท/คน
ลําดับที่
1

สํานักวิชา/หนวยงาน
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ*
473,240.00
253,040.00
26,100.00
137,400.00
56,700.00

ปการศึกษา 2552
คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย
คาใชจาย
572,570.00
272,646.00
299,924.00

มูลคา**
271,133.00
57,000.00
50,400.00
133,533.00
30,200.00

รวม
843,703.00
329,646.00
50,400.00
133,533.00
330,124.00

จํานวนอาจารย
ประจํา***

คาใชจายและ
มูลคา
: อาจารย

38
9
11
10
8

22,202.71
36,627.33
4,581.82
13,353.30
41,265.50

หมายเหตุ : * หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจากการใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม คาธรรมเนียมในการใหบริการตาง ๆ เชน คาเชาหองประชุม
คาตอบแทนที่ปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตาง ๆ
** หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากร ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน
ตามประกาศ มทส. เรื่องคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญที่มาจากตางประเทศ วิทยากร และเจาหนาที่ พ.ศ. 2551
นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป วิทยากรคิดอัตรา 1,200 บาท/คน/ชั่วโมง และเจาหนาที่ท่เี ปนพนักงานมหาวิทยาลัย คิดอัตรา 300 บาท/คน/ชั่วโมง
*** หมายถึง จํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค 52 - เม.ย. 53) ซึ่งไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตารางที่ 8.1.6 : คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
และปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
1) ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
รายการ

1. คาใชจายทั้งหมด (หนวย : บาท)
- คาเงินเดือน
- คาจางชั่วคราว
- สวัสดิการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- คาเสื่อมราคา
2. FTES ป. ตรี (หนวย : คน)
3. คาใชจายทั้งหมด : FTES ป.ตรี
(หนวย : บาทตอคน)

หนวย : บาทตอคน
สํานักวิชา
วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีสังคม

212,610,154.51 216,180,047.96
65,254,883.23 57,389,534.12
1,919,009.18
1,822,498.73
6,978,466.51
7,316,354.26
9,585,114.77
12,477,591.37
32,251,333.93 35,668,562.16
9,341,248.38 10,370,431.79
11,378,230.75 12,631,841.17
28,547,453.71 32,035,125.44
44,461,937.45 49,360,585.52
2,406.69
2,671.85
88,341.31

80,910.25

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร

แพทยศาสตร

44,654,154.75
15,216,624.58
344,214.99
1,594,413.87
2,950,132.08
4,969,885.00
1,386,540.92
1,688,894.44
9,903,871.06
6,599,577.81
357.23

418,142,398.31
121,195,777.30
5,180,677.51
13,042,320.68
27,131,980.87
65,141,831.75
18,514,821.69
22,552,222.67
57,256,981.14
88,125,784.70
4,770.18

56,163,353.25
19,323,521.13
889,737.31
1,954,428.71
1,989,374.00
9,825,427.79
2,215,756.27
2,698,931.14
6,719,747.48
10,546,429.42
570.87

125,001.13

87,657.57

98,382.04

2) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
รายการ

1. คาใชจายทั้งหมด (หนวย : บาท)
- คาเงินเดือน
- คาจางชั่วคราว
- สวัสดิการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- คาเสื่อมราคา
2. FTES ป. ตรี (หนวย : คน)
3. คาใชจายทั้งหมด : FTES ป.ตรี
(หนวย : บาทตอคน)

พยาบาลศาสตร

ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

661,938.60 948,412,047.38
550,545.00
44,793.60
66,600.00
117.77
10,894.59
5,620.60

87,053.49

หนวย : บาทตอคน
สํานักวิชา
วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีสังคม

192,595,633.11 187,760,960.48
63,986,922.44 55,161,530.71
2,487,317.64
2,412,049.39
7,004,028.97
6,925,667.53
8,951,170.07
12,749,304.62
31,458,323.31 33,280,024.12
9,176,603.33
9,868,059.94
10,357,854.47 11,138,318.29
7,083,722.54
6,295,636.42
49,158,003.35 52,862,056.45
2,315.33
2,489.79
83,182.80

75,412.37

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร

36,808,238.75
14,976,593.69
424,597.62
1,523,842.30
2,840,373.17
5,016,413.41
1,450,410.09
1,637,113.00
1,169,216.28
7,769,679.19
365.95

375,118,718.42
109,821,975.18
5,806,568.80
12,003,335.04
23,232,088.79
65,600,579.87
19,314,928.24
21,801,227.38
14,070,177.15
103,467,837.97
4,873.31

100,582.70

76,974.11

แพทยศาสตร

พยาบาลศาสตร

ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

48,900,669.33 3,365,871.56 844,550,091.65
19,239,558.79 2,891,496.94
1,037,230.53
1,851,674.87 229,631.76
2,024,140.62 244,742.86
8,697,056.05
1,969,815.04
2,223,377.95
1,305,744.00
10,552,071.48
497.00
432.28
10,973.67
98,391.69

7,786.32

76,961.50

หมายเหตุ : 1. คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา
2. เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา จําแนกตามสํานักวิชา ดังนี้
สํานักวิชา
เกณฑปกติคาใชจายทั้งหมด : FTES (บาทตอคน)
กลุมสาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ

66,338

2. เทคโนโลยีสังคม

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร

45,587

3. เทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรศาสตร

4. วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

5. แพทยศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ(สหเวชศาสตร)

119,905

วิทยาศาสตรสุขภาพ(แพทยศาสตร)

395,208

พยาบาลศาสตร

102,880

6. พยาบาลศาสตร

109,910
70,312

แหลงที่มา : ขอมูลเงินเดือน, สวัสดิการ, คาตอบแทนจากงานเงินเดือน, คาใชจายเดินทาง, สิทธิ์งานตรวจจาย, งบการเงิน

ปงบประมาณ 2552 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ปการศึกษา 2552 ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
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ฝายกิจการนักศึกษา, สว., สกน. 10.2.1

ตารางที่ 10.2.1 : จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ประกอบดวย
ลําดับ

หนวยงาน

1

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

2

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

5

สํานักวิชาแพทยศาสตร

6

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

7

สวนกิจการนักศึกษา
รวมกิจกรรมในแตละดาน

ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย
(DEMOCRACY)

ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปนไทย
(DECENCY) *

ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด
(DRUG - FREE)

9

9

9

1

1

1

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 1. * รวมถึง โครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนนิสิต/นักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหเปนไปตาม
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ฝายกิจการนักศึกษา, สว., สกน. 10.2.2

ตารางที่ 10.2.2 : รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ลําดับ

1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
ที่จัดโครงการกิจกรรม

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบดวย
ระบุดาน (9)
ดานการสงเสริมใหมี
ดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตย
ความเปนไทย
(DEMOCRACY)
(DECENCY) *

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4 -14 มิถุนายน 2552 โครงการเชื่อมความสัมพันธจากรุนสูรนุ

รวม

ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัย จาก
ยาเสพติดทุกชนิด
(DRUG - FREE)

9

9

9

1

1

1

หมายเหตุ 1. * รวมถึง โครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนนิสิต/นักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหเปนไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
แหลงที่มา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ทธ. 11.2.1
ตารางที่ 11.2.1 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวนอาจารยที่มีสวนรวม
ในการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

จํานวนอาจารย
ประจํา*

รอยละ

1

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

7

67

10.45

2

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2

47.5

4.21

3

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

21

39

53.85

4

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

35

130

26.92

5

สํานักวิชาแพทยศาสตร

1

20

5.00

6

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

-

7

-

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

66

310.5

21.26

เกณฑการประเมินระดับมหาวิทยาลัย

คะแนน 2

เกณฑการประเมินระดับสํานักวิชา

คะแนน 3

หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนอาจารยประจํา ซึ่งนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้น

จะมีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม

ตัวบงชี้ที่ 11.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจ
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 25
3
รอยละ 15 - 24
2
รอยละ 1 - 14
1

แหลงที่มา : งานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (เทคโนธานี)และ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เอกสารแนบ 11.2.1
รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่
1

สาขาวิชา/สํานักวิชา
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รวม

รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวม
ในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรณู ขําเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนชญ สุธีรวัฒนานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
อาจารย ดร.โสภณ วงศแกว
อาจารย ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
อาจารย ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา ทองทา
รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย แพงคํา
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค พาลพาย
21

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2552\SAR 2552 สวทก\ภาคผนวก\table11.2.1_(งานปรับแปลงฯป52)\11.2.1-เอกสารแนบ หนา 1

ทธ. 11.3.1
ตารางที่ 11.3.1 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
หนวยนับ : รายการ
จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ลําดับที่

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
รวม 6 สํานักวิชา
หนวยงานอื่น ๆ

7

- ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
- เทคโนธานี
- ฟารม มทส.
- สวนอาคารสถานที่

ภาพรวมมหาวิทิ ยาลััย

การถายทอด
การพัฒนา /
เทคโนโลยี / ให การใหคําปรึกษา
ปรับแปลง /
เฉพาะดาน
คําปรึกษา
วิจัยตอยอด
เบื้องตน

รวม

จํานวน
อาจารย
ประจํา *

รอยละ

20
3
23

7
15
58
46
126

2
1
26
23
52

9
16
104
72
201

66
46.5
38
120
15
7
292.5

13.64
34.41
273.68
60.00
0.00
0.00
68.72

1
1
46
54 **

3
81
4
197 **

2
38
1
81 **

6
1
165
4
1
332 **

-

-

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

3

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง จํานวนอาจารยประจํา ซึ่งไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
** หมายถึง รวมผลงานกิจกรรมหรือโครงการที่ทํารวมมากกวา 1 สํานักวิชา หรือทํารวมกับหนวยงานอื่น ภาพรวมมหาวิทยาลัยจะนับเพีย
1 กิจกรรมหรือโครงการเทานั้น
2) การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหนับเฉพาะโครงการ หรือ
ในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจน ใหนับกิจกรรมแทนโครงการไดเฉพาะกรณีที่กิจกรรมเหลานั้น ไดกําหนด
วัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา เปาหมายผูเขารับบริการและการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวชัดเจน
3) กรณี 1 โครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
4) กรณีการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 1 โครงการ มีหลายกลุมสาขาหรือหลายหนวยงานชวยกัน ใหนับแยกได
5) กรณีการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัย
สงคณาจารยไปชวย ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ

ตัวบงชี้ท่ี 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่เี หมาะสมตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
มีคะแนนเทากับ
3
รอยละ 20 - 29
"
2
รอยละ 1 - 19
"
1
แหลงที่มา : งานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี/เทคโนธานี
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ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ทธ. 11.4.1

ตารางที่ 11.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

สถานที่จัด

ก.

การถายทอดเทคโนโลยี

1
2

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
12 มิถุนายน 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตรครบวงจรในการยกระดับเกษตรกรสําหรับพืช
1 กรกฎาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เศรษฐกิจสูการคาเชิงพาณิชย
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตรครบวงจรในการยกระดับเกษตรกรสําหรับพืช
7-8 สิงหาคม 2552
ไรสุวรรณ อ.ปากชอง
เศรษฐกิจสูการคาเชิงพาณิชย
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตรครบวงจรในการยกระดับเกษตรกรสําหรับพืช
2 ตุลาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เศรษฐกิจสูการคาเชิงพาณิชย
หลักสูตร โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยสายพันธุใหม สําหรับพืชเศรษฐกิจมัน
5-25 ตุลาคม 2552
อ.ครบุรี
สําปะหลัง (ตนกลาอาชีพ)
หลักสูตร โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยสายพันธุใหม สําหรับพืชเศรษฐกิจขาว
7-27 ตุลาคม 2552
อ.ประทาย
(ตนกลาอาชีพ)
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตรครบวงจรในการยกระดับเกษตรกรสําหรับพืช
4 พฤศจิกายน 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เศรษฐกิจสูการคาเชิงพาณิชย
หลักสูตร โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยสายพันธุใหม สําหรับพืชเศรษฐกิจขาว
3-22 พฤศจิกายน 2552
อ.ประทาย
(ตนกลาอาชีพ)
หลกสู
5 24 พฤศจิ
พฤศจกายน
อ.ปกธงชย
หลักสูตร โครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยการเพมผลผลตมนสาปะหลงเพอ
โครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเพื่อ
5-24
กายน 2552
อ.ปกธงชัย
สรางเกษตรกรยุคใหม (ตนกลาอาชีพ)
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตรครบวงจรในการยกระดับเกษตรกรสําหรับพืช
18 มกราคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เศรษฐกิจสูการคาเชิงพาณิชย
หลักสูตร การใชหินฝุนและการจัดการเพิ่อการปลูกมันสําปะหลังอยางยั่งยืน
29-30 เมษายน 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร "Smart Farmers : เกษตรกรยุคใหม หัวใจสีเขียว รุน 1" (ตนกลาอาชีพ) 12 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร (นักวิชาการ
24-25 มิถุนายน 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกษตร, เอกชน, บุคคลทั่วไป) รุน3
หลักสูตร การสรางกลุมเครือขายเกษตรประณีต 1 ไร (เกษตรอินทรีย)
21 สิงหาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การปลูกพืชโดยไมใชดิน
25 สิงหาคม 2552
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
หลักสูตร การสรางกลุมเครือขายเกษตรประณีต 1 ไร (เกษตรอินทรีย)
21 สิงหาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร เกษตรประณีต 1 ไร (ไมยากไมจน)
31 สิงหาคม 2552
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เรื่อง เกษตรอินทรีย ณ ศูนยการรเรียนรูฯ บอปลาทอง ต.บานกลาง อ.ปกธงชัย
2 กันยายน 2552
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
หลักสูตร การแปรรูปอาหารแบบครบวงจรและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
12-18 กันยายน 2552
วังรี รีสอรท จ.นครนายก
หลักสูตร การบริหารจัดการเครือขายเกษตรอินทรีย
20-22 กันยายน 2552
จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองปาก
ซอง สปป.ลาว

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

จํานวน

คะแนน

ผูเขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
เกษตรกรผูรวมโครงการ

38
23

4.07
4.28

เกษตรกรผูรวมโครงการ

21

4.34

เกษตรกรผูรวมโครงการ

25

4.37

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

50

4.36

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

50

4.34

เกษตรกรผูรวมโครงการ

18

4.47

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

50

4.47

นใจทวไป
เกษตรกรและผูส นใจทั
่วไป

50

4.51

เกษตรกรผูรวมโครงการ

14

4.41

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
ผูอบรมโครงการตนกลาอาชีพ
นักวิชาการเกษตร, เอกชน, บุคคลทั่วไป

30
45
26

4.12
4.17
4.24

กลุมเครือขายเกษตรอินทรีย
อ.บัวใหญ
กลุมเครือขายเกษตรอินทรีย
กลุมเครือขายคลินิก ต.ดานคลา อ.โนนสูง
สมาชิกเกษตรกรเครือขายบริษัท ท็อปออรกานิก
กลุมเครือขายของคลินิก มทส
กลุมเครือขายของคลินิก มทส

22
28
22
73
40
8
30

4.20
4.75
4.20
4.07
4.60
4.80
4.20

1/4

ทธ. 11.4.1

ตารางที่ 11.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

สถานที่จัด

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

จํานวน

คะแนน

ผูเขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

21
22

หลักสูตร เกษตรอินทรีย
หลักสูตร "Smart Farmers : เกษตรกรยุคใหม หัวใจสีเขียว รุน 2" (ตนกลาอาชีพ)

1 ตุลาคม 2552
5 - 27 ตุลาคม 2552

โรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ผูอบรมโครงการตนกลาอาชีพ

150
48

4.60
4.29

23

หลักสูตร "Smart Farmers : เกษตรกรยุคใหม หัวใจสีเขียว รุน 3" (ตนกลาอาชีพ)

9-30 พฤศจิกายน 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผูอบรมโครงการตนกลาอาชีพ

49

4.44

24
25
26

หลักสูตร "แกสชีวภาพ (Biogas) จากมูลสัตวสําหรับครัวเรือน"
หลักสูตร "แกสชีวภาพ (Biogas) จากมูลสัตวสําหรับครัวเรือน"
หลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของโรงสีขา ว"

18 มีนาคม 2553
25 มีนาคม 2553
15 กรกฎาคม 2552

ณ ศูนยการเรียนรู อ.บัวใหญ
ณ เทศบาลตําบลดานคลา อ.โนนสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร อ.บัวใหญ
เกษตรกร ต.ดานคลา อ.โนนสูง
ผูประกอบการดานเกษตรและผูสนใจทั่วไป

149
50
43

4.20
3.86
-

ข.

การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี (เบื้องตน)

1
2
3

ใหบริการคําปรึกษาดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
ใหบริการคําปรึกษาและแกไขปญหาในพื้นที่เกษตรกร
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่องการรวมไถกลบตอซังฯ ในแปลงนาสาธิตและการจัดทํา"บอ
แกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)

1 พ.ค.52 - 30 เม.ย.53
1 พ.ค.52 - 30 เม.ย.53
14 ธันวาคม 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.บัวใหญ

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
หมอดินประจําอําเภอบัวใหญ 200 คน

509
37
200

4.25
4.68

ค.

การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี (โดยผูเชี่ยวชาญ)

1
2
3
4
5
6
7

ใหคําปรึกษาดานแนวทางการเพิ่มมูลคาขาว
ใหคําปรึกษาดานแนวทางการสกัดโปรตีนจากน้ํามันรําขาว
ลงพื้นื ที่ใี หค ําปรึ
ป กึ ษา เรื่อื ง การปลู
ป กพืชื โดยไม
โ ไ ใชด ิน
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาและติดตามโครงการ (แปลงนาสาธิต)
ลงพื้นที่ติดตั้งโรงเรือนสาธิตการปลูกพืชโดยไมใชดิน
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาและติดตามผลโครงการ (แปลงนาสาธิต)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การใชประโยชนนําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
การเกษตร"
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การใชปุยอินทรียชีวภาพในแปลงนาสาธิต และผล
วิเคราะหดินกอนฤดูกาลปลูกขาว/ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการปลูกขาว
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การกอสรางโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส สําหรับ"การปลูกพืช
ไมใชดิน(ไฮโดรโปรนิกส)"
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การปลูกพืชโดยไมใชดิน
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทํา"บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)"

27 ตุลาคม 2552
28 ตุลาคม 2552
1 กรกฎาคม 2552
16 กรกฎาคม 2552
21 กรกฎาคม 2552
13 สิงหาคม 2552
11 สิงหาคม 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.บััวใหญ
ใ จ.นครราชสีีมา
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บริษัท ผลิตภัณฑจากขาวเพื่อสุขภาพ จํากัด
บริษัท นิวทริชั่น แอนดคอสเมติกส จํากัด
อ.บััวใหญ
ใ
อ.บัวใหญ
อ.บัวใหญ
อ.บัวใหญ
อ.สีคิ้ว

1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
4.80
4.50
5.00
5.00
4.00

13 สิงหาคม 2552

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

อ.บัวใหญ

1

5.00

21 สิงหาคม 2552

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

อ.บัวใหญ

1

5.00

25 สิงหาคม 2552
12 ตุลาคม 2552

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

อ.บัวใหญ
อ.บัวใหญ

1
1

5.00
-

8
9
10
11
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ทธ. 11.4.1

ตารางที่ 11.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

คะแนน

บุคคลทั่วไป ในงานวันนัดพบเกษตรกร ต.สุรนารี

1

-

กองทัพนอยที่ 2 คายสุรนารี
อ.บัวใหญ และ อ.ประทาย
อ.ปกธงชัย
อบต.ตูม อ.ปกธงชัย
คณะนายทหารจากกองทัพนอยที่ 2 คายสุรนารี
อ.บัวใหญ

1
2
1
1
1
1

5.00
4.80
5.00

อ.บัวใหญ
อ.บัวใหญ
อ.โนนสูง
แกจุดสาธิต อ.บัวใหญ
อ.ปกธงชัย
แกจุดสาธิต อ.บัวใหญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผููเขารวมงานโคกระบือแหงชาติ อ.ปากชอง
อ.บัวใหญ
อ.โนนสูง
แกจุดสาธิต ต.ดานคลา อําเภอโนนสูง
แกจุดสาธิต ต.ตูม อําเภอปกธงชัย
แกจุดสาธิต อ.โนนสูง, อ.ปกธงชัย

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

5.00
5.00
4.50
5.00
5.00

ใหคําปรึกษา เรื่อง การปลูกพืชไมใชดิน (ไฮโดรโปรนิกส)

2 พฤศจิกายน 2552

13
14
15
16
17
18

ใหคําปรึกษา เรื่อง การปลูกพืชไมใชดิน
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง เครื่องจักรกลการเกษตร
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทํา"บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ใหคําปรึกษาและดูงาน เรื่อง การจัดทํา"บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ใหคําปรึกษา เรื่อง การปลูกพืชไมใชดิน และ การผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การปลูกขาวในระบบ SRI (ขาวตนเดี่ยว) และการจัดทํา"
บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การวิเคราะหดินในแปลงนาสาธิต
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา "โครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร มทส"
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา "โครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร มทส"
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ใหคําปรึกษา เรื่อง การทําเกษตรอินทรีย / Biogas
เสวนาเรื่อง การจัดทํา"บอแกสชีวภาพจากมููลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาและพิธีสงมอบ "บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การจัดทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS)
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การสรางบอ Biogas รูปแบบ มทส.
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การสรางบอ Biogas รูปแบบ มทส.
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การสรางบอ Biogas รูปแบบ มทส.

11 พฤศจิกายน 2552
12 พฤศจิกายน 2552
14 พฤศจิกายน 2552
16 พฤศจิกายน 2552
18 พฤศจิกายน 2552
26 พฤศจิกายน 2552

ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยบานยาง
อบต.สุรนารี อ.เมือง
ณ กองทัพนอยที่ 2 คายสุรนารี
อ.บัวใหญ และ อ.ประทาย
(อบต.ตูม) อ.ปกธงชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.บัวใหญ

2 ธันวาคม 2552
17 ธันวาคม 2552
22 ธันวาคม 2552
23 ธันวาคม 2552
4 กุมภาพันธ 2553
19 กุมภาพันธ 2553
24 กุมภาพันธ 2553
4 มีนาคม 2553
18 มีนาคม 2553
25 มีนาคม 2553
5 เมษายน 2553
10 เมษายน 2553
23 เมษายน 2553

อ.บัวใหญ
อ.บัวใหญ
อ.โนนสูง
อ.บัวใหญ
อ.ปกธงชัย
อ.บัวใหญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.ปากชอง
อ.บัวใหญ
อ.โนนสูง
อ.โนนสูง
อ.ปกธงชัย
อ.โนนสูง, อ.ปกธงชัย
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จํานวน

สถานที่จัด

12

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุมเปาหมาย

วันที่ดําเนินการ

(ประเภท)

ผูเขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

3/4

ทธ. 11.4.1

ตารางที่ 11.4.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

ง.

การพัฒนา / การปรับแปลง / การวิจัยตอยอด

1
2

โครงการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชากฤษณา
1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53
โครงการพัฒนาคุณภาพสเปรยกําจัดกลิ่นชนิดเอนไซม
ธ.ค.52 - พ.ย.53
การพัฒนาและกอสรางบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS) รูปแบบของ มทส
ธันวาคม 52 - 19 กุมภาพันธ
ใหกับจุดสาธิต อ.บัวใหญ (แหงที่ 1)
2553
การพัฒนาและกอสรางบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS) รูปแบบของ มทส
1-30 เมษายน 2553
ใหกับจุดสาธิต อ.โนนสูง (แหงที่ 2)
1-30 เมษายน 2553
การพัฒนาและกอสรางบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว (BIOGAS) รูปแบบของ มทส
ใหกับจุดสาธิต อ.ปกธงชัย (แหงที่ 3)
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
การวิจัยและพัฒนาเครื่องทุนแรงในการปลูกมันสําปะหลัง
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและกระบวนการสกัดเอทานอล
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การวิจัยและพัฒนาการผลิตพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง
โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาจุลินทรียฯ และศูนยเก็บเชื้อพันธุจุลินทรีย
โครงการยอยที่ 2 การสกัดและทําใหสารบริสุทธิ์
โครงการยอยที่ 3 การออกแบบและพั
โครงการยอยท
การออกแบบและพฒนาโรงงานตนแบบ
ฒนาโรงงานตนแบบ
โครงการยอยที่ 4 การผลิตพอลิเมอรและขึ้นรูปพลาสติก
โครงการยอยที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ
โครงการยอยที่ 6 การผลิตกาซชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการ
การพัฒนาสารตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพและอื่นๆ จากวัสดุพลอยไดทางการเกษตร
p

ความพึงพอใจ =

∑xn
i =1
p

∑n
i =1

=
ni =
i =
p =

xi

i

i

=

6,007.62
1,370

= 4.39

1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 52

สถานที่จัด

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

จํานวน

คะแนน

ผูเขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.บัวใหญ

บริษัท กฤษณากรีนโกลด จํากัด
บริษัท ไบโอเวย จํากัด
แกจุดสาธิต อําเภอบัวใหญ

1
1
1

5.00
5.00
5.00

อ.โนนสูง

แกจุดสาธิต ต.ดานคลา อําเภอโนนสูง

1

5.00

อ.ปกธงชัย

แกจุดสาธิต ต.ตูม อําเภอปกธงชัย

1

5.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส

1
1
1

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวทยาลยเทคโนโลยสุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นาร
นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยยวจยมนสาปะหลงและผลตภณฑ
วิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส
ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มทส

1
1
1
1
1
1
1
1

-

รวม
รอยละระดับความพึงพอใจ
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

1,947

4.39

87.80
คะแนน 3

i

คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
1 ถึง p
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

แหลงที่มา : งานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี/เทคโนธานี
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