รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2554

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายงาน ณ มิถุนายน 2555

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
1. ประวัติความเป็นมาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. โครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน
4. รายชื่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5. แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
6. บุคลากร
7. ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมาย
1. ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ฯ
2. ตารางที่ ส 1 : สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
3. ตารางที่ ส 6 : สรุปผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ย้อนหลัง 3 ปี
ส่วนที่ 3 สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดอ่อน-ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
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1. ข้อมูลประกอบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
2. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาหน่วยงาน

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ประวัติควำมเป็นมำสำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งที่จะ
สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ เน้ น จั ด การศึ ก ษาระดั บ สู ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องความต้องการผลผลิตทางด้านกาลังคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย ยิ่ งไปกว่านั้ น พัน ธกิจ พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารีตั้งเป้าไว้ คือการ
ถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่
การพัฒนาระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2536 เพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างยั่งยืน
ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสานักวิชาเน้นหนักในสอง
ด้านคือ เน้ น ความส าคัญด้า นวิช าวิ ทยาศาสตร์พื้น ฐาน อาทิ เคมี ชีว วิทยา ฟิสิ กส์ คณิตศาสตร์แ ละด้า น
วิทยาศาสตร์ทันสมัยและเน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่
เป็นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตประสบความสาเร็จในชีวิตและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2. ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปณิธำน
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการ
นาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีภำรกิจหลัก 5 ประกำร ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากาลั งคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนาผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3. โครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรงำน
สานักวิชามีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจาสานักวิชามีอานาจหน้าที่พิจารณา
ดาเนินการด้านบริหาร และวิชาการของสานักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ “รวมบริกำร ประสำน
ภำรกิจ” มีหน่วยงานย่อยประกอบด้วย สานักงานคณบดี ทาหน้าที่ให้บริการด้านการธุรการของสานักวิชา มี
สาขาวิชา 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทาหน้าที่ บริหารจัดการด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดั บปริ ญญาตรี และบั ณฑิ ต ศึ ก ษา มี สถานวิจั ยเพื่ อ ประสานงานการวิ จั ย ของส านั ก วิ ช า และมี ฟ าร์ ม
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ สนับสนุนการเรียนการสอนของสานักวิชา และมี หน่วยวิสาหกิจเป็นหน่วยงานจัดหา
รายได้และดาเนินการเชิงธุรกิจ จัดโครงสร้างองค์กรของสานักวิชาดังนี้
แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร

สำนักงำนคณบดี

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำหำร

สถำนวิจัยสำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ

ฟำร์ม
มหำวิทยำลัย
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำ

คณบดี

หัวหน้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช

หัวหน้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์

หัวหน้ำสถำนวิจัย
สำนักวิชำฯ

หัวหน้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำหำร

หัวหน้ำสำนักงำน
คณบดี
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หัวหน้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ

ผู้จัดกำรฟำร์ม
มหำวิทยำลัย

4. รำยชื่อคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
(คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
2. อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
(รองคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดล วุ้นประเสริฐ
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
4. อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
6. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอารุง
(หัวหน้าสถานวิจัย)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
(ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสไชย บุญจูง
(กรรมการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร
(กรรมการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
(กรรมการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
12. รองศาสตราจารย์ ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
(กรรมการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
13. นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล
(หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. แผนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
กิจกรรม
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สาหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2554 โดยเพิ่ มตัว บ่งชี้ ของ สมศ. รวมกับตัว บ่งชี้ ของ
สกอ. ด้วย และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาประจาสานักวิชา/ศูนย์/
สถาบัน คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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ช่วงเวลำ
ก.พ. - มี.ค. 2555

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

กิจกรรม
ช่วงเวลำ
การดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553
มี.ค. 2555
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2555)
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้ของ
เม.ย. - พ.ค. 2555
หน่วยงาน และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะท างานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาประจ าส านั กวิ ช า/ศูน ย์ / สถาบั น
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ ที่
มี.ค. 2555
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการ จากนั้นงานประกัน
ภายใน 15 พ.ค. 2555
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส่ ว นส่ ง เสริ ม วิ ช าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใดถูกต้อง
จะนาขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ได้
- งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
มิ.ย. 2555
มทส. ปีการศึกษา 2554
ก.ค. 2555
- เสนอคณะทางาน QA พิจารณา SAR ระดับสถาบัน ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ
หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อจัดส่ง ภายในสัปดาห์แรก ก.ค. 2555
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้าก่อนที่จะมา
ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2555 และระดับ
สถาบันช่วงต้นเดือน ส.ค. 2555
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (สานักวิชา ศูนย์/สถาบัน
ประเมินภำยใน
ระดับหน่วยงำน
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) โดยคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและ ช่วงกลางเดือน ก.ค. 2555
ภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สถาบัน โดยคณะกรรมการประเมิน
ประเมินภำยใน
ระดับสถำบัน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
ช่วงต้นเดือน ส.ค. 2555
การดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553
ก.ย. 2555
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2555)
- เสนอผล QA 2554 ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ต้น ส.ค. - ต้น ก.ย. 2555
- เสนอผล QA 2554 ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
23 สิงหาคม 2555
- เสนอผล QA 2554 ต่อสภา มทส. ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
29 กันยายน 2555
(ส่งเอกสาร 17 ก.ย. 2555)

5

กิจกรรม
12. ส านั ก วิ ช ากรอกข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ตนเองและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ลงในระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.
13. หน่ ว ยงานต่า ง ๆ น าเสนอผลที่ ได้ จ ากการจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา 2554 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum
QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลำ
อย่างช้าภายใน
วันที่ 30 ก.ย. 2555
ต.ค. 2555

6. บุคลำกร
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 78 คน จาแนกเป็นสาย
วิชาการจานวน 41 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จานวน 33 คน และมีลูกจ้างชั่วคราว/
ผู้ช่วยสอน จานวน 3 คน สามารถจาแนกตามสายได้ดังรายละเอียดในตาราง
จำนวนบุคลำกร
1. สายวิชาการ
2. สายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยสอน / ผูช้ ่วยวิจัย

วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
รวม ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ.
ศ.
ป.ตรี
41
1
40
12
20
8
1
12
10
2
22

1

3

รวม
78
หมายเหตุ : รวมลาศึกษาต่อ

18

3

3
1

31

6

6

40

12

19

8

1

7. ควำมเป็นมำของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. ปีกำรศึกษำ 2549 : สานักวิชาใช้แนวคิดเชิงระบบ (system approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทาง ด้าน
input process และ output เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้จัดทาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยนาเข้า (input) ปัจจัย
กระบวนการ (process) และปัจจัยผลผลิต (output) รวม 9 ปัจจัย ในแต่ละปัจจัยจะมีตัวชี้วัดที่สามารถใช้
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประสงค์หรือไม่ รวมทั้งสิ้น 38 ตัวชี้วัด
2. ปีกำรศึกษำ 2550 : สานักวิชาได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา (สกอ.)ผนวกรวมตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย 4 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภำพทั้งหมด 9
องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้
3. ปีกำรศึกษำ 2551 : สานักวิชาได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา (สกอ.)ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 4 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภำพทั้งหมด 10
องค์ประกอบ 48 ตัวบ่งชี้
4. ปีกำรศึกษำ 2552 : สานักวิชาได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 8 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภำพทั้งหมด 11
องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้
5. ปีกำรศึกษำ 2553 เป็นต้นไป : สานักวิชาได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จานวน
23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย จานวน 9 ตัวบ่งชี้ สำนักวิชำได้ดำเนินกำรทั้งหมดรวม 11 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้
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8. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
8.1 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2553
จำกกำรนำเสนอผลกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2554
ของหน่วยงำน สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1.สานักวิชามีอัตราการพ้นสภาพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (42.11%)
และระดับบัณฑิตศึกษา (37.50%) ต่อ
รุ่นในอัตราที่สูง
2.นักศึกษาปริญญาตรีสาเร็จการศึกษา
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตรเพียงร้อย
ละ 43.23 (นักศึกษา ปีการศึกษา
2550)
3.นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่อปี (GPAX = 2.09) อยู่ใน
ระดับต่า

- ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้ดูแลใกล้ชิดกับ
นักศึกษามากขึ้น
- ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานของหลักสูตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนเสริม
ทบทวนในรายวิชาพื้นฐานที่มกี ารเรียน
การสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง”การ
สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีใน
วิชาชีพการเกษตร และความสาคัญ
ของอาชีพด้านการเกษตร”

- สานักวิชา เชิญติวเตอร์ จาก
สถาบันกวดวิชาภายนอก มา
บรรยายทบทวน ในรายวิชา
พื้นฐานในภาคการศึกษาที่ 1
จานวน 2 รายวิชา ภาค
การศึกษาที่ 2 จานวน 3
รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 3
จานวน 3 รายวิชา
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ
ด้านการเกษตร 2 ครั้ง
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ปี
การศึกษา
2554

สรุปผลกำรดำเนินงำน

/

ยังไม่
ดำเนินกำร

มำตรกำร

รำยละเอียดของกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรกำร

กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

จุดอ่อน

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

มำตรกำรและกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
- นัก ศึก ษาที่เข้ า รับการติว มีผล
การเรีย นดีขึ้น เมื่อ เปรีย บเทียบ
กับ นัก ศึก ษารุ่นก่อ นที่ไม่มีก าร
จั ดกิจกรรมบรรยายทบทวน
- นัก ศึก ษาได้รับ ประสบการณ์
วิชาชีพ ด้า นการเกษตร จาก
วิทยากร ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้
จริงในการเรีย นการสอนใน
มหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาฯ ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภ าคธุรกิจ มา
บรรยายพิเศษให้ บั ณฑิตศึกษา
และนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
เพื่อ เตรีย มความพร้อ มของ
บั ณฑิต สู่ป ระชาคมอาเซีย น
ทางการเกษตร

ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

8.2 กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน (ได้ 2 คะแนน) จำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถำบัน มทส.
ปีกำรศึกษำ 2553 สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ก. กลุ่มตัวบ่งชี้เกี่ยวกับคณำจำรย์
1. ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (ศาสตราจารย์ ร้อยละ 3.68
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 13.65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 34.36
รวมอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ศ.+
รศ.) ร้อยละ 17.33)
หมำยเหตุ
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ≥ ร้อยละ 30
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคลในเรื่อ ง
ความก้าวหน้าของอาชีพอาจารย์ มีการจัดทา
ระบบสนับสนุน เช่น แผนการสอน/ภาระงาน
รายปี แผนการทาเอกสารการสอน/หนังสือ มี
ระบบที่ปรึกษา และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่
ยั ง ไม่ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการหรื อ อาจารย์ ที่
ต้องการเลื่อนขั้นตาแหน่งวิชาการได้ทาผลงาน
ทางวิชาการทั้งในรูปของตารา หนังสือ และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น

ปีการศึกษา
2554

/

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 29
คน จากคณาจารย์ทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 70.73 ศาสตราจารย์ ร้อยละ 2.44
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 19.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 48.78
รวมตาแหน่ง ศ + รศ. ร้อยละ 21.95 คิดเป็น ระดับคะแนน 3.66
ปัจจุบัน มีคณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 5 คน และศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

2. ส่ งเสริ ม กระตุ้ น และสนั บสนุ นอาจารย์ ตี พิ มพ์
บทความวิ จั ยลงในวารสารทั้ งระดั บชาติ และ
นานาชาติ ที่มีระบบพิชญพิจารณ์ (peer review)
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ให้ เพิ่มขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น

1) การให้ ทุ น/สาธารณู ปโภค/เครื่ องมื อ
ด้านวิ จัยแก่คณาจารย์ที่มีศั กยภาพใน
การผลิ ต ผลงาน วิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ที่ มี
impact
สู ง หรื อ ในฐานข้ อ มู ล
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับ
2) มี ร ะ บ บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ ต ร ว จ แ ก้
ภาษาต่า งประเทศเพื่อ ให้ ก ารตี พิ ม พ์
บทความวิจัยครบวงจร
3) มีการกาหนดภาระงานที่มีพันธกิจ การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยไม่กระทบภารกิจ
หลักด้านการเรียนการสอนในภาพรวม
4) พัฒนาวารสารของมหาวิ ทยาลั ยให้ มี
คุ ณ ภาพเข้ า สู่ ร ะดั บ นานาชาติ ที่ มี
impact factor สูง เพื่อรองรับการ
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
คณาจารย์
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

3. มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษาชั้นนาอย่างเป็นรูปธรรม โดย
คณาจารย์ได้มีกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทาง
วิชาการกับนักวิจัยที่มีความสามารถสูง เชิญผู้
ทรงความรู้ และมีชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรับใน
สาขาวิ ชา มาพ านั ก ชั่ ว คราว (visit) ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสอน ศึกษา และวิจัยกับ
คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้
และฐานการวิ จั ย และทรั พ ยากรบุ ค คลให้ กั บ
มหาวิทยาลัยต่อไป
4. การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น world
class university ต้องให้ความสาคัญกับการ
เผยแพร่ ผ ลงานที่ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ
รว มทั้ ง ก า รเผย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว สา รข อ ง
มหาวิทยาลัยและ website เป็นภาษาอังกฤษ
ด้ว ย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีห น่ว ยงานที่มี
ความเชี่ ย วชาญสนั บ สนุ น การด าเนิ น การ
ดังกล่าว
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ข. กลุ่มตัวบ่งชี้เกี่ยวกับนักศึกษำ
1. ตัวชี้วัด 2.9 ร้อยละของการพ้นสถานภาพ
ของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
(ระดับปริญญาตรี พ้นสถานภาพ ร้อยละ 24.15)
พ้นสถำนภำพ
สำนักวิชำ
(ร้อยละ)
สวว.
48.94
สวทส.
6.54
สวทก.
42.11
สววศ.
26.17
สวพ.
1.71

ปีการศึกษา
2554

/

- สานักวิชาฯ ได้เชิญติวเตอร์ จากสถาบันกวดวิชาภายนอก มาบรรยายทบทวน ในรายวิชาพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 2 รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 3
รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 3 จานวน 3 รายวิชา
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพด้าน
การเกษตร 2 ครั้ง

(กลุ่มฯ สาธารณสุขศาสตร์)

ภำพรวม
24.15
หมำยเหตุ
การพ้นสถานภาพของ นศ. ป.ตรี ระดับมหาวิทยาลัย
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ < ร้อยละ 10
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น
การเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษา
ที่มีศักยภาพ สูงมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
ให้มากขึ้นและดาเนินการตลอดทั้งปี เช่น
กลุ่มนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
นักเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ
2. การจัดให้มีทุนการศึกษาที่หลากหลาย
แก่ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้มากขึ้น เช่น ทุน
ผู้ช่วยสอน (teaching assistant) และ
ทุนวิจัยเพื่อเป็น “กาลังสาคัญ” ในการ
เป็น “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในด้านการ
เรียนและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
2. ตัวบ่งชี้ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี ที่สาเร็จ ปีการศึกษา
การศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น
2554
(นักศึกษาปริญญาตรีสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา
ภายใน 4 ปี ร้อยละ 43.02)
สำเร็จกำรศึกษำ
สำนักวิชำ
(ร้อยละ)
สวว.
17.02
สวทส.
78.76
สวทก.
43.23
สววศ.
33.05
สวพ.
82.29

(กลุ่มฯ สาธารณสุขศาสตร์)
ภำพรวม

/

- สานักวิชาฯ ได้เชิญติวเตอร์ จากสถาบันกวดวิชาภายนอก มาบรรยายทบทวน ในรายวิชาพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 2 รายวิชา 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ภาคการศึกษา
ที่ 2 จานวน 3 รายวิชา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาคการศึกษาที่ 3 จานวน 3 รายวิชา 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพด้าน
การเกษตร 2 ครั้ง ได้แก่
1.เรื่อง การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพการเกษตร และความสาคัญของอาชีพด้าน
การเกษตร โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์
2.เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพด้านการเกษตร โดย คุณวิเชียร วณิชย์วงศ์วาน ผู้จัดการสานัก
สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท CPF

43.02

หมำยเหตุ
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

นศ. ป.ตรี สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา ของ
หลักสูตร ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ≥ ร้อยละ 60
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรมี ก ารติ ด ตามผลและแก้ ปั ญ หา
ทางการเรี ยนของนั กศึ กษาอย่ าง
สม่าเสมอเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
เช่ น อาจมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษา และเพิ่ ม บทบาทอาจารย์ ที่
ปรึกษาให้มากขึ้น โดย
1) สำนักวิชำและสำขำวิชำ ควรจัดให้มี
สถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน
2) สถำนพัฒนำคณำจำรย์ ควรสร้างระบบ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนมืออาชีพที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นโดยเร็ว

2. การจัดระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่ลดความเครียดของนักศึกษา เช่น
เพิ่ มจ านวนครั้ งของการสอบในแต่ ล ะ
รายวิชาให้มากครั้งขึ้น ซึ่งน่าจะมีผลทา
ให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้น
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

3. การเพิ่มจานวนชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมง
ติว ในรายวิ ชาพื้ น ฐานที่ นัก ศึ ก ษามี ผ ล
ก า ร เ รี ย น ต่ า เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป รั บ
ฐานความรู้ นั ก ศึ ก ษา เช่ น วิ ช าเคมี
ฟิสิกส์ และแคลคูลัส เป็นต้น
4. การส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่
เกี่ ยวข้ องกั บงานทางวิ ชาการและการ
เรี ย นให้ ม ากขึ้ น เช่ น การมี ช มรม
วิชาการเพื่อสร้างระบบสนับ สนุนการ
เรียนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วย
น้อง หรือการส่งเสริมให้สภานักศึกษา
ระดมความคิดให้กับทางมหาวิทยาลั ย
รับทราบและช่วยหาแนวทางการจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษา
5. การใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
โดยเฉพาะในชั้ นเรี ยนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ อย่ างต่อ เนื่ อง เพื่อ ช่ว ยหา
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขและนาผล
มาปรับปรุงได้ทันที
6. แนวทางที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นคือ จัด
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ให้ มี เ วที ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถให้ ข้ อ มู ล
feedback แก่มหาวิทยาลัยในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นข้อมูล
อี ก ทา งห นึ่ งที่ ไ ด้ รั บ โ ด ย ต ร งจ า ก
นักศึกษา

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและสานักวิชา
ควรหาสาเหตุ ข องการที่ นั ก ศึ ก ษามี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ในระดับต่า
กว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.26
: เป้าหมาย ≥ 2.50) การพ้นสถานภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อรุ่นสูง
กว่ า เ ป้ าห มา ย (ร้ อย ล ะ 24. 15 :
เป้ า หมาย ‹ ร้ อ ยละ 10) และการที่
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าเร็ จ
การศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
ต่อรุ่นในระดับต่า (ร้อยละ 43.02) โดย
ก า ร วิ จั ย ส ถ า บั น เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห รื อ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

ตัวบ่งชี้ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
และก าหนดมาตรการ/แนวทางการ
แก้ปัญหา นามาก าหนดในแผนปฏิบั ติ
การเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
และมีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งควร
กาหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาใน
การแก้ปัญหาที่แน่นอน
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

8.3 กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อนจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2553
ระหว่ำงวันที่ 22-24 สิงหำคม 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
1. ปี ก ารศึ ก ษา 2553 มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ปีการศึกษา
ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2554
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548
แ ล ะ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ านวน 49
หลักสูตร จาก 90 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
54.44 หลั ก สู ต รอยู่ ใ นกระบวนการ
ปรับปรุง 37 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
41.11 ส่ วนหลั กสู ตรที่ยั งไม่ไ ด้ป รับ ปรุ ง
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด มีจานวน 4
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.44
แนวทำงแก้ไข
1. มหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดให้ทุกสาขาวิชา
ปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ภายในปีการศึกษา 2555

กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

/

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

สรุปผลกำรดำเนินงำน
แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

-หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 3 หลักสูตร
ครบแล้ว ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี พ.ศ. 2554 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555
-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้รบั การปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 8 หลักสูตร
ครบแล้ว ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ ปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี พ.ศ. 2554
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

2. สั ด ส่ ว นอาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง ปีการศึกษา
วิชาการยังมี จานวนน้อย โดยเฉพาะใน
2554
ระดับรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ
13.65 และระดับศาสตราจารย์ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.68
แนวทำงแก้ไข
1. สร้ า งกลไกให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ปรั บ เงิ น
ประจาตาแหน่งให้แตกต่างระหว่างผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กับรองศาสตราจารย์ และ
เร่ ง รั ด ให้ อ าจารย์ ผ ลิ ต ผลงานเพื่ อ ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาตามที่
ระเบียบกาหนด
3. ร้อยละจานวนนักศึ กษาในระดับปริญญา ปีการศึกษา
ตรี ที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา
2554
มีจานวนสูงต่อเนื่องมาหลายปี (ร้อยละ
47.93 สาหรั บปี การศึ กษา 2552 และ
ร้อยละ 43.02 สาหรับปีการศึกษา 2553)
สำนักวิชำ
สวว.
สวทส.
สวทก.
สววศ.
สวพ. (กลุ่มฯ
สาธารณสุขศาสตร์)
ภำพรวม
หมำยเหตุ

สำเร็จกำรศึกษำ
(ร้อยละ)
17.02
78.76
43.23
33.05
82.29

สรุปผลกำรดำเนินงำน

/

/

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 29
คน จากคณาจารย์ทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 70.73 ศาสตราจารย์ ร้อยละ 2.44
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 19.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 48.78
รวมตาแหน่ง ศ + รศ. ร้อยละ 21.95 คิดเป็น ระดับคะแนน 3.66
ปัจจุบัน มีคณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 5 คน และศาสตราจารย์ จานวน 3 คน

- สานักวิชาฯ ได้เชิญติวเตอร์ จากสถาบันกวดวิชาภายนอก มาบรรยายทบทวน ในรายวิชาพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 2 รายวิชา 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ภาคการศึกษา
ที่ 2 จานวน 3 รายวิชา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาคการศึกษาที่ 3 จานวน 3 รายวิชา 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพด้าน
การเกษตร 2 ครั้ง ได้แก่
1.เรื่อง การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพการเกษตร และความสาคัญของอาชีพด้าน
การเกษตร โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์
2.เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพด้านการเกษตร โดย คุณวิเชียร วณิชย์วงศ์วาน ผู้จัดการสานักสรร
หาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท CPF

43.02
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

นศ. ป.ตรี สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร

ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ≥ ร้อยละ 60
แนวทำงแก้ไข
1. มหาวิ ท ยาลั ย ส านั ก วิ ช า และหลั ก สู ต รได้

พยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เช่น
จัดให้มีการติวทุกรูปแบบ การสอบย่อยให้มากขึ้น
และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ มากมาย แต่ ร้ อ ยละการ
ส าเร็ จ การศึ ก ษายั งไม่ ถึ งร้ อ ยละ 50 และเมื่ อ
วิเคราะห์ต้นตอของปั ญหาแล้ว พบว่ามาจากพื้น
ฐานความรู้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และปัญ หาไป
ปรากฏที่ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่ 1
ดังนั้น จึงควรมีก ารปรับ รูปแบบการเรีย นการ
สอนอย่างจริงจัง เช่น
1) การใช้แนวคิด “Science Appreciation” โดย
จัดทีมเพิ่มเติมจากการลงไปสอนนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ที่เน้น “Inspiration” ช่วยเหลือปัญหาการ
เรียนของนักศึกษาเหมือนที่เคยดาเนินการมา
2) ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบ PBL โดยเริ่ม
จากประเด็นในวิชาประยุกต์ ในวิชาชีพ จากนั้น
ลงลึ กในวิ ช าพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
นัก ศึก ษาเห็ น ความส าคัญและการนาไปใช้
ประโยชน์ของการเรียนทฤษฎีเชิงลึก
2. หามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนจาก
ห้ อ ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ที่
มหาวิทยาลัย
3. สร้ า งเสริ ม วิ ธี ก ารศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย แก่
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
1. มหาวิทยาลัยยังขาดนัก วิจั ย ด้า นสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
2. ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกาลังอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากรให้มีความพร้อม

/

ปีการศึกษา
2554

แนวทำงแก้ไข
1. อาศัยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยทีม่ ี
นักวิจัยที่มีความเข้มแข็งด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
องค์ประกอบที่ 11 กำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
1. การบูรณาการทักษะความชานาญจากทุกสานัก ปีการศึกษา
วิชายังมีอยู่ในจานวนไม่มากนัก
2554
2. คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพียงร้อยละ 31.60
จากจานวนคณาจารย์ทั้งหมด 326 คน

/

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาที่มสี ่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี จานวน 32 คน จากจานวนอาจารย์ประจา 41 คน คิดเป็นร้อยละ
78.05 (โดยไม่นับซ้า) ได้ระดับคะแนน 5 และมีกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี จานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนอาจารย์

แนวทำงแก้ไข
1. หน่วยงานทีก่ ากับดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ควรใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดและจูงใจให้คณาจารย์
แต่ละสานักวิชา มีการบูรณาการทักษะความ
ชานาญของตน กับสานักวิชาที่เกีย่ วข้อง
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

สรุปผลกำรดำเนินงำน

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

กำรดำเนินงำนตำมจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข

ข้อเสนอแนะในภำพรวม
1. มหาวิ ท ยาลัย ด าเนิน การด้า นบริ ก ารวิช าการ
ให้ กับ ชุมชนได้เป็ นอย่า งดี จนเป็ นที่ป ระจั ก ษ์
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม ร ับ เ ป ็น อ ย ่า ง ม า ก
มหาวิท ยาลัย ควรขยายกิจ กรรมดัง กล่า วให้
เป็นไปอย่างกว้า งขวางและเชิญ ชวนบุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพมาเป็ น เวลานานจนเป็ น ที่ ย อมรั บ
อย่ า งไรก็ ต าม อั ต ราการจบการศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลาของหลัก สูตรของนัก ศึก ษายังต่า
และอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษามีค่า
สูง ซึ่ง จุ ดอ่ อ นเหล่า นี้เกิด ขึ้ นมาเป็ นเวลานาน
แล้ว มหาวิท ยาลัย ควรมี แ ผนที่ชั ด เจนในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยไม่กระทบต่อ การรัก ษา
คุณภาพของบัณฑิต
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

8.4 กำรดำเนินกำรข้อสังเกตของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2554
จำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถำบัน และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน มทส. ปีกำรศึกษำ 2553
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

1. มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หานั ก ศึ ก ษาตกออก
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงลึกดังนี้
1) วิ เ ค รา ะ ห์ ดู ว่ า ค ว า ม พ ย า ย า ม ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ ไม่
อย่างไร เช่น การติว เป็นต้น

ปีการศึกษา
2554

/

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

สรุ ปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

ข้อสังเกต

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

- สานักวิชาฯ ได้เชิญติวเตอร์ จากสถาบันกวดวิชาภายนอก มาบรรยายทบทวน ใน
รายวิชาพื้นฐานให้กบั นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 2 รายวิชา
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 3 รายวิชา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และภาคการศึกษาที่ 3 จานวน 3 รายวิชา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในวิชาชีพด้านการเกษตร 2 ครั้ง ได้แก่
1.เรื่อง การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพการเกษตร และความสาคัญ
ของอาชีพด้านการเกษตร โดย ผศ.อดิศกั ดิ์ บ้วนกียาพันธ์
2.เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพด้านการเกษตร โดย คุณวิเชียร วณิชย์วงศ์
วาน ผู้จัดการสานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท CPF
- นัก ศึก ษาที่เข้ า รับการติว มีผลการเรีย นดีขึ้ น เมื่อ เปรียบเทีย บกับ นัก ศึก ษา
รุ่นก่อ นที่ไม่มีการจั ดกิจ กรรมบรรยายทบทวน
- นัก ศึก ษาได้รับ ประสบการณ์วิชาชีพ ด้า นการเกษตร จากวิทยากร ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ได้จ ริงในการเรีย นการสอนในมหาวิทยาลัย
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

2) การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ใ ด ๆ ก็ ต าม ให้
ค านึ ง ถึ ง เป้ า หมายว่ า บั ณ ฑิ ต ต้ อ งมี
คุณภาพ

ปีการศึกษา
2554

/

กำรดำเนินงำน

ยังไม่
ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

สรุ ปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

ข้อสังเกต

กรอบเวลำ
กำร
ดำเนินงำน

- สาขาวิชาฯ ได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิภ าคธุรกิจ มาบรรยายพิเศษให้ บั ณฑิตศึกษา
และนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี เพื่อ เตรีย มความพร้อ มของบั ณฑิตที่มี
คุณภาพ สู่ป ระชาคมอาเซีย นทางการเกษตร
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ปัญหำ-อุปสรรค/
แนวทำงกำรแก้ไข
(ถ้ำมี)

1

ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

:

กระบวนการพัฒนาแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

: ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาฯ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 5 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรี ยนการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพื่อ วัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์แ ละแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 5 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯเพื่อพิจารณา
24
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เกณฑ์มาตรฐาน

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
สานักวิชาฯไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี



รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชามีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสานักวิชา สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับสานักวิชา และดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปี ของมหาวิทยาลัย

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมาย KPIs ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ
5. มีการดาเนินการตามแผนงานครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยในปีงบประมาณ 2554
สานักวิชามีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีทันตามกาหนดเวลาในทุกไตรมาส สานักวิชามี
การปฏิบัติงานแผน โดยคิดจากผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเป็นร้อยละ 97.00 ซึ่งมีจานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานที่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 83.33
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการติดตาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและกาหนดแผนปฏิบัติการของ
สานักวิชาในปีต่อไป

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ 8 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
8 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
(หน้า 181)
ตารางที่ 1.1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) (หน้า 182)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
อัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา”
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาที่
มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ที่นาวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :
มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมิน ความเห็ น ของบุ คลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2554
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปณิธานอันมั่นคงที่จะดารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์ และมีวิสัยทัศน์ที่
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา
เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2554 ได้อนุมัติอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย คือ“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจาปีก็ได้
มีการกาหนดให้มีงานประจาและโครงการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 3.1)
ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส แสดงได้จากการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เน้นคานึงถึงหลักการสาคัญ นั่นคือ เน้นการจัดการศึกษาทั่วไป ในรูปแบบที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การเน้นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
รองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การจัดการศึกษาในวิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับ
ปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ (Cooperative Education)
และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พักประจาในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนา
ความคิด บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และยังคานึง
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหลักสูตร ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดอีกด้วย
ปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งในการจัดหลักสูตรจะต้องเน้น
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิ ชาชีพ และวิชาพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้น
ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ส่วน
ทางด้านวิชาพื้นฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้
เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และ
ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี หลักสูตรจึงควรมี
ความยืดหยุ่นให้มาก เพื่อสามารถนาปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ มาปรับเนื้อหาของการเรียนการสอนให้ตรงต่อความ
ต้ องการของปั ญ หานั้ น ๆ รวมทั้ ง ผู้ เรีย นจะได้ รับ ประสบการณ์ ในด้ า นทฤษฎี และปฏิบั ติ ใ นลั กษณะเดี ย วกับ การ
ปฏิบัติงานจริง
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี กาหนดให้มี สานั กวิ ช าเทคโนโลยี การเกษตรเกิด ขึ้น พร้อมกับ การก่อตั้ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกในปี 2536 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษาของสานักวิชาฯ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติ มีระเบียบ วินัยมีคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ที่ไกล พร้อมที่จะเข้าอยู่และทาประโยชน์ให้กับ
สังคมเมื่อออกไปประกอบอาชีพ
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สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนา
ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรและการผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างยั่งยืน สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสานักวิชาฯ ที่เน้นหนักในสอง
ด้านคือ เน้นความสาคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
ทันสมัย เน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่เป็นพนักงานเหมือนในอดีต
สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตประสบความสาเร็จในชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ดังนี้
1) ทุกหลักสูตรจะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
เป็นบัณฑิ ต ทางด้ านวิชาชีพจะต้องเน้นปั จจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) ส่วนทางด้านวิช า
พื้นฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ใน
กระบวนการร่างหลักสูตรจะมีการรับฟังข้อมูลและความเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เพื่อให้
มีส่วนร่วมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
2) สานักวิชามีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการประยุกต์ ควบคู่ไปกับ
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนการสอน
รายวิ ช าบริการกลางโดยส านั กเทคโนโลยี สั ง คม คือ กลุ่ ม วิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปและภาษาอัง กฤษ มี ป ณิ ธ านที่ มุ่ ง เน้ น
“คุณธรรมนาความรู้” โดยทุกรายวิชาจะกาหนด “คุณธรรมประจารายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรม
การเรียนนาคุณธรรมมาปฏิบัติ
3) สานักวิชาและฝ่ายกิจการนักศึกษา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา เช่น การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมคุณธรรม และโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม สวทส.” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่นักศึกษากาหนดจัดขึ้นมาเองเพื่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
4) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตรโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ ในระดับที่เรียกว่า รู้จริงและทาเป็น เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้กลยุทธ์ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
 เพิ่มประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านทักษะงานอาชีพ โดยนาหลักการของ สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 จัดหลักสูตร ให้มีการผสมผสาน สาระของวิชาการด้ านต่าง ๆ เข้า ด้วยกัน ในลักษณะสห
วิทยาการ (Multidisciplinary Approach)
นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานเต็มเวลา และจะเกิดการ
เรียนรู้ เรื่องการผสมผสาน วิชาการเข้ากับ ภาคทฤษฎี เกิดการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในทุกๆ ด้าน สาหรับการ
ปฏิบัติงานอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยจะมีคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจฯของมหาวิทยาลัยทาหน้า
นิเทศงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ
5) สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา
โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการประยุกต์
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ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
6) สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีกลไก
การกากับ ดู แ ลคุณ ภาพของนั กศึกษา โดยคานึ ง ถึง ความแตกต่ า งและความสามารถของนั กศึกษาเป็ น รายบุ คคล
กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ได้มีการสารวจความสามารถของนักศึกษาก่อนการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสารวจตนเอง ปรับพื้นฐานความรู้ กระตุ้นให้นักศึกษามุ่งมั่นต่อการเรียนแบบใฝ่รู้
7) สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความสาคัญต่อการจัดรูปแบบวิชาที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคน เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันของนักศึกษาในการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสร้ างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการใช้นวัตกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน อันได้แก่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) การเรียนการสอนออนไลน์ (SUT e-Learning) ใน
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง
8) การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความสาคัญ
ต่อการจัดชั้นเรียนให้มีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา กล่าวคือ จัดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก
สาหรับรายวิชาที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์สูง ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการจัดการสอนปฏิบัติการโดยกาหนดให้มีผู้ช่วย
สอนและวิจัย (Teaching and Research Assistant) ประจาในแต่ละรายวิชา เพื่อดูแลในการฝึกฝนภาคปฏิบัติใน
รายวิชาที่ต้องการการฝึกทักษะ รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงในภาคฝึกปฏิบัติโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มขนาดเล็กภายใต้การ
ควบคุมและให้คาแนะนาของผู้ช่วยสอนและวิจัย
9) ส านักวิ ช าเทคโนโลยี การเกษตร เป็น ส านักวิ ช าที่ จั ด การเรีย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จั ดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิ ตทั้งระดั บปริญญาตรี ปริญ ญาโท และปริญญาเอก มี
ปณิธานที่มุ่งเน้น การนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ
อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนากลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างครบวงจร
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการวัดความสาเร็จในการด าเนินงานสหกิจ ศึกษาที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และจาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
ก. ผลประเมินนักศึกษา
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประเมินคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาในระหว่างการนิเทศ ณ สถาน
ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
(2) นักศึกษาประเมินตนเองถึงประโยชน์ที่ได้รับหลังกลับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ด้านพื้นฐานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
- ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
(3) พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษาถึงผลสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
นอกจากนี้แล้วสถานประกอบการยังได้ให้ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษา มทส. ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ ความตั้งใจ กระตือรืนร้น ความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ กิริยา วาจา ความสามารถในการ
เรียนรู้งานได้รวดเร็ว เกี่ยวกับข้อควรปรับปรุง ความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ทักษะด้านภาษา
ความละเอียดรอบคอบ ทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ
ข. ผลประเมินสถานประกอบการ
(1) พนั กงานที่ ป รึกษาเห็น ว่า สหกิจ ศึกษามี ป ระโยชน์ ต่ อสถานประกอบการ (ได้ ป ระโยชน์ จากผลงาน
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นักศึกษา มีโอกาสเลือกพนักงานจริง และมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
(2) นักศึกษาเห็นว่าสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ค. ผลประเมินมหาวิทยาลัย
(1) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
(2) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
(3) นักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ความพึงพอใจของบุคลากรสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย แบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจาแนกตามมิติความพึง
พอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49
- ด้านการเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55
นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยโดยสถาน
พัฒนาคณาจารย์ได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของคณาจารย์ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีผลคะแนน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา
2554 ดังนี้
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46
จากคะแนนเต็ม 5.00
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เน้นการวางรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากเพื่อให้ได้
บัณฑิ ตที่ มีคุณ สมบัติต รงตามที่ส ถานประกอบการต้องการมากที่ สุด ยัง ได้ กาหนดคุณ ลักษณะสาคัญของการเป็ น
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามาทักษะ 4 ประการ
คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และ ทักษะเทคโนโลยี
(Technoware) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบัณฑิตคือการมีงานทา มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยบัณฑิต
มทส มีอัตราการได้งานทาและเงินเดือนเฉลี่ยสูง โดยส่วนใหญ่ได้รับคาชมเชยจากผู้ประกอบการว่าเป็นคนที่มีความ
อดทนและสู้งาน นอกจากนี้จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีระบบสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรซึ่งเป็นระบบการศึกษา ที่เน้น
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขา วิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดย
ใช้ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์
กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทางาน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทางาน
และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
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ผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสังคมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาตามมิติต่างๆ
เช่น
สถานประกอบการ
1. มีแรงงานนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มคี วามกระตือรือร้น และความรู้ในระดับหนึง่ ช่วยงานตลอดปี
2. ลดการจ้างพนักงานประจา เพราะมีแรงงานนักศึกษา ทางานเสริม เช่น งานที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล งานวิจัย
โครงการพิเศษ
3. พนักงานประจามีเวลามากขึ้นทีจ่ ะทางานที่สาคัญกว่า
4. เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานในอนาคต
5. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
6. เกิดภาพพจน์ที่ดีดา้ นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เหมาะสม
3. ผลงานที่ดีของบัณฑิตสายสหกิจศึกษาทาให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้สมัคร
เข้าเรียนได้มากขึ้น
นักศึกษา
1. ได้ประสบการณ์วชิ าชีพตามสาขาวิชาเอกที่เรียน
2. มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น เพราะจะเข้าใจวิชาการที่เรียนเร็วขึ้น และการนาไปประยุกต์ใช้
3. เกิดการพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ การจัดการ และความมัน่ ใจในตนเอง
4. เกิดทักษะการนาเสนอ (Communication Skill)
5. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบ
6. เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเพราะรู้ความถนัดของตนเอง
7. ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ
8. จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางานที่ดีกว่า
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จาก
สานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทยพร้อมทั้งองค์กรพหุภาคี ได้ตัดสินให้รางวัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
1. รางวัลระดับชาติ
 ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี)
 ผู้บริหารสถานประกอบการดีเด่น (ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์)
 สถานประกอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ (บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์)
 สถานประกอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม (Freshmeat Food Products
Co., Ltd.)
 โครงงาน/งานประจาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 1 โครงงาน
(โครงงาน การลดน้าตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift เหลือไม่เกิน 0.0125%) ปฏิบัติงาน ณ
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
2. รางวัลระดับเครือข่าย
 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 โครงงาน ดังนี้
1. การหาปริมาณการใช้โซดาไฟที่เหมาะสมกับหอโซดาไฟ โดย นายภูมิวัต ผุดงบุตร
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2. การปรับปรุงระบบกาจัดผุ่นและการระบายอากาศ โดย นายธนากร แนวกลาง
 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จานวน 4 โครงงาน ดังนี้
1. โครงงานการลดน้าตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift เหลือไม่เกิน 0.0125% โดย นางสาวปัทมา
อนิวัตกุลชัย
2. โครงงานการจัดแคมเปญกิจกรรมอบรมสัมมนา ภายใต้โครงการศุ ภาลั ยแฟนคลั บ “จั ดพอร์ตหุ้นรับ
ดอกเบี้ยขาขึ้น” โดย นายอดิพงษ์ โพธิ์ศรี
3. โครงงาน การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพแถวคอยในการชั่งน้าหนักรถโดยใช้วิธีการจาลองสถานการณ์
โดย นางสาวชลดา สุวรรณสนธิ์
4. โครงงานการจัดการคลังสินค้าเกรดบีให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดย นางสาวอโนชา บุญทัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของ World Association
for Cooperative Education หรือ WACE ในการเป็นสานักงานสาขา (satellite office) ในภูมิภาคเอเชีย
อีกทั้งนักศึกษายังได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1) Miss Dang Thi Thanh Tam นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล
Outstanding Paper Award. (Oral presentation) Applying a high-throughput inducible
RNA interference in rice. the 4th Graduate conference Suranaree University of
Technology
2) นางสาวนิ ภ า ชั ย เจริ ญ อุ ด มรุ่ ง นั ก ศึก ษาปริ ญญาโท สาขาวิช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ส านัก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์
ดร.แถบ นีละนิธิ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดาเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการ
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
ส่วนแผนงาน (http://web.sut.ac.th/dpn/)
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
2. รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี 2554 (http://www.sut.ac.th/annualreport/sut22nd/index.html)
3. งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2554 (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp)
4. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2554 (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ดท าแบบสอบถามการประเมินคุณ ภาพบัณฑิต ซึ่งครอบคลุ ม ตามอัต ลั กษณ์ ของ
มห า วิ ท ย า ลั ย ( บั ณ ฑิ ต นั ก วิ ท ย า ศ าส ต ร์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ผู้ มี ภู มิ รู้ ภู มิ ธ ร ร ม แ ละ ภู มิ ปั ญ ญ า )
มีรายข้อคาถาม จานวน 35 ข้อ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัณฑิตศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้ มีการ
ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามจาแนกตามสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) พบว่า มีผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.54 จากคะแนนเต็ม 5
โดยมีผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
อัตลักษณ์
1. ภูมิรู้
2. ภูมิธรรม
3. ภูมิปัญญา

ค่าเฉลี่ย
3.75
3.94
3.75
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินบัณฑิตเฉลี่ย 3.83

3.83 คะแนน

รายการหลักฐาน
1. ตาราง สมศ. ที่ 16.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา
2552 ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และ ภูมิ
ปัญญา) จาแนกตามสานักวิชา (หน้า 183)
2. รายละเอียดการดาเนินงาน
(http://web.sut.ac.th/dpn/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=39)

3. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 (หน้า 190)
4. การจาแนกรายข้อคาถามตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์
(http://web.sut.ac.th/qa/index7-54.php)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17

: ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :
มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุ ทธ์การปฏิบั ติงานที่ส อดคล้ องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาฯ
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ปีการศึกษา 2554
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ คณะกรรมการประจาสานัก
วิชาฯเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เอกลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินงานตามกลยุทธ์และขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ด้านการสอน
- มีสถานพัฒนาคณาจารย์ (FDA) ที่ให้บริการจัดการพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ใหม่
- มีการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ และเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐาน
ระบบบริหารจัดการ Moodle โดยนักศึกษาสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา
- มีระบบมิตราจารย์
ด้านการเรียน
- มีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริงจากการ
ทางานในสถานประกอบการ ซึ่งนั กศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงในประสบการณ์ตรง และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสานักวิชาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จะมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน (Work Integrated Learning)
- มี ก ารจั ด การศึ ก ษาทั่ ว ไปทุ ก หลั ก สู ต ร ในรู ป แบบที่ ส ามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในเชิ ง ภู มิ ปั ญ ญา
บุคลิกภาพ และคุณธรรม โดยทุกหลักสูตรเรียนเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งมีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็น
หน่วยที่จัดการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ด้านการวิจัย
- มีสถานวิจัย (ที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา) ในทุกสานั กวิชาดูแลงานวิจัยเฉพาะทางของแต่ละกลุ่ ม
สาขาวิชาและประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มีระบบมิตราจารย์
- มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
- มทส. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- มีระบบการเงินงบประมาณ
- ระบบการยกย่องผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
ด้านการบริหารจัดการ
- การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งแรก มีระบบระเบียบที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการที่เป็น
อิสระและคล่ องตัว เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงินและทรัพย์สิน มีความคล่องตัว ด้าน
บริหารวิชาการ
- มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมุ่งใช้ทรัพยากรและความชานาญร่วมกัน
ลักษณะของการจัดระบบ “บริการร่วม” เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน
36

ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
รวม มีการใช้อาคารสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน และจุดเด่นที่เห็นได้ชัดจาก
การดาเนินงานแบบ “รวมบริการ ประสานกิจ ” ก็คือ การใช้งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรที่มี
คุณภาพ และผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ รวมทั้งการจ้างเหมาบริการ การถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชน ทาให้ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนทาให้องค์กรไม่ใหญ่ เกินความจาเป็น
ช่วยลดภาระในการบริหารงาน
- มีหน่วยวิสาหกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการของมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นสถานที่รองรับการ
จัดการเรี ย นการสอน การวิจั ย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิช าการแก่สั งคมและการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและยังสามารถดาเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถมีรายได้สนับสนุนตนเอง
- มีการริเริ่มจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 (ก่อนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542) โดยใช้ ร ะบบกลไกปกติที่ มหาวิท ยาลั ย มี อยู่ เพื่อเป็นเครื่ องมือ ในการรัก ษา
มาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และให้ บุค ลากรทุ ก คนตระหนั ก ว่า การท าประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คือ ภารกิจประจาของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง และผสมผสานกับการ
ปฏิบัติงานตามปกติ
- มีการจัดประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อรับทราบปัญหา
และ/หรืออุปสรรค เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีเทคโนธานีเพื่อทา
หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น ภารกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่
สังคม และด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีฝ่าย/โครงการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ โครงการหน่วยบริการ
งานแปลและล่าม เป็นต้น
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรตามกล
ยุทธ์การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) สานักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับ
ปริ ญญาโท 4 หลั กสู ตร และระดับ ปริญญาเอก 4 หลักสู ตร ทุกหลั กสู ตรได้รับการประเมินและ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกหนึ่งรอบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในจานวนนี้
ได้ป รับ ปรุงหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2 หลักสู ตร คือ
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีชีว ภาพ (หลั กสู ตรนานาชาติ ) (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554), วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
2) การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญในทุกหลักสูตร
โดยเน้ น การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ มี
ความสามารถในการประยุกต์ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น รายวิชา
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ปัญหาพิเศษ รายวิชาโครงงาน รายวิชาสัมมนา และรายวิช าสหกิจศึกษา ซึ่ง เป็นการพัฒ นา
ทักษะผู้นาและเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทา
เป็น แก้ปัญหาเป็น และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความสานึกรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
3) มหาวิทยาลัยได้มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูน ย์วิจัย กลุ่มวิจัย และ
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเป็ น ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางและสอดคล้ อ งกั บ การเป็ น
“มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ” เต็ ม รู ป แบบและมี ทิ ศ ทางด้ า นวิ จั ย ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลต้นกาเนิด กลุ่มวิจัยการพัฒนาการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในระดับใหญ่ เป็นต้น
4) สานักวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบการบริหารแบบบูรณาการ ผ่านกลไกดังนี้
1. คณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอานาจหน้าที่พิจารณาดาเนินงานด้าน
บริหารและวิชาการของสานักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ คณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ สภาวิชาการ
หรื ออธิการบดีมอบหมาย คณะกรรมการประกอบด้ว ยคณบดี รองคณบดี หั ว หน้าสาขาวิช าฯ 4 ท่าน
หัวหน้าสถานวิจัย ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์จานวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าสานักงาน
คณบดี ทาหน้าที่เลขานุการ
2. การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองประเด็นของสาขาวิชาก่อนนาเข้าหารือหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร การบริ ห ารงานของคณะ กรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยี การเกษตร เปิดโอกาสให้ มีการตรวจสอบการดาเนินงานและการมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงาน
เพื่อให้การทางานของสานักวิชามีความโปร่งใสมากขึ้น
3. คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าหน่ ว ยงาน เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากร
จากทุกสาขาวิชา จากสถานวิจัยและสานักงานคณบดี ร่วมปฏิบัติงานและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
3. มีสถานวิจัย เป็นฝ่ายอานวยความสะดวก ประสานงานด้านการวิจัย
4. สานักงานคณบดี เป็น ฝ่ายอานวยความสะดวก ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการดาเนิน
ภารกิจของหน่วยงาน
5. ดาเนินการจัดทาแผนการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ แผนการจัดการ
ความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแผนประกันคุณภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน ถ่ายทอดแผนไปสู่
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจของบุคลากรสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจาแนกตาม
มิติความพึงพอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49
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- ด้านการเงิน
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์สานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ปีการศึกษา 2554 ดังนี้
- ความพึงพอใจของนั กศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ ย
4.37 จากคะแนนเต็ม 5.00
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย
4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00
4. ผลการด าเนิน งานบรรลุ ต ามจุ ด เน้ น จุ ดเด่น หรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะของสถาบัน และเกิ ด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
1) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาผ่านการนา ICT เป็นเครื่องในการส่งผ่าน
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน การฝึกทักษะให้ผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันเองผ่านระบบเครือข่าย SUT e-Learning ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมี
จานวนรายวิชาที่ผลิตผ่านสื่อเป็นจานวนมาก
2) สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ในลักษณะ Work-Integrated
Learning (WIL) ในรายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาสัมมนา รายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม และมีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอน กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรม
เสริมทักษะอื่นๆ ตลอดจนการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ผลงานด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ โ ดยนั ก ศึ ก ษาส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักศึกษาสานักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร ได้ดาเนินกิจกรรมในลักษณะการบูร
ณาการภารกิจ ด้านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านการเรียนการสอน กล่ าวคือ
นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมทานุบารุงศาสนา
โดยในกิจกรรมจะสอดแทรกการใช้ชีวิตในการเรียนในระดับอุดมศึกษา แนะแนวการเรียนต่าง ๆ
เป็นต้น
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับ การยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
บุคลากร และนักศึกษาสานักวิช าเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดังนี้
1. รางวั ล ผลการศึ ก ษายอดเยี่ ย มทางวิ ทยาศาสตร์ ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ชั้ น ปี ที่ 1 จากมู ล นิ ธิ
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดย นางสาวจินตนา โนนทะเสน สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร
และ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
โดย นางสาวนิภา ชัยเจริญอุดมรุ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3. งานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับ รางวัล Outstanding Paper Award. (Oral presentation)
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conference Suranaree University of Technology โดย Miss Dang Thi Thanh Tam
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดาเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.6.6 ก. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์
ปีการศึกษา 2554 (สถานพัฒนาคณาจารย์) (หน้า 213)
ตารางที่ 2.6.6 ข. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์
ปีการศึกษา 2554 (สถานพัฒนาคณาจารย์) (หน้า 214)
ตารางที่ 7.5.1
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ในภาพรวม จาแนกตามมิติความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2554
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&It
emid=85
ตารางที่ 7.5.2
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ในภาพรวม จาแนกตามรายข้อคาถาม ปีการศึกษา 2554
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&It
emid=85
เอกสารประกอบที่ 7.5.3 แบบสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2554
(ฝ่ายบริหาร โดยคณะทางานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ”)
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=
49&Itemid=85
ตารางที่ 11.4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (เทคโนธานี) (หน้า 449)
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลั กสู ตรอย่ างน้ อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับ ผิดชอบควบคุมกากับให้ มีการดาเนินการได้ครบถ้ว นทั้งข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จั ดการศึกษา และมีการพัฒ นาหลั กสูตรทุก
หลั ก สู ต ร ตามผลการประเมิ น ในข้ อ 4 กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุ มกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก
และปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
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มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
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เกณฑ์มาตรฐาน

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก
และปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา



*หมายเหตุ :
- การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม
“ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรือสาขาวิช า เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก
- สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
- ส าหรั บ หลั ก สู ต รเก่ า หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548
** เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนทุกระดับปริ ญญา โดยนั บรวมหลักสู ตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสู ตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชา มีดาเนินการได้ 6 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยพิจารณาผ่านความเห็นของ
คณะกรรมการประจาสานักวิชา
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยพิจารณาผ่านความเห็นของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชามีหลักสูตรที่เปิดสอน
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ทั้งหมด 11 หลักสูตร แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และ ปริญญา
เอก จานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้มาตรฐานของสานักวิชา ร้อยละ 100 และดาเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยและไม่เกินรอบประเมิณ ร้อยละ 100
4. มีคณะกรรมการประจาสานักวิชารับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
5. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยกรรมการภายในสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเน้นการวิจัย นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 193)
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
(บัณฑิต ปีการศึกษา 2553) (หน้า 194)
(แหล่งที่มา : ส่วนแผนงาน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

: อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน

: เกณฑ์ประเมินเฉพาะที่เน้นบัณฑิตและวิจัย (กลุ่ม ค 1 และ ง)
โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
ใช้เกณฑ์ประเมิน ดังนี้

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =
.

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชามีจานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่าทั้งหมด 41 คน โดยมีอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอกเทียบเท่า 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56 ปริญญาโทเทียบเท่า 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โดย
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายรับอาจารย์วุฒิปริญญาตรี
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
วุฒิปริญญาเอกร้อยละ 97.56

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
≥ ร้อยละ 60

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.2.1 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 195)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
: อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
[ใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกันกับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ (ผลผลิต)]
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน : สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ม า นั บ ไ ด้
(นับเป็น 0 คน)
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
ผลการดาเนินงาน :
ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีจานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่าทั้งหมด 41 คน มีอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 รองศาสตราจารย์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 รวมร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.17
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
ร้อยละ 21.95

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

3.66 คะแนน

ตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
≥ ร้อยละ 30



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.3.1 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
(หน้า 197)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ : 1. ขอให้หน่วยงานใส่ข้อมูลผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
กาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมโดยระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจาปี รวมถึงมีโครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี และมีการติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งที่ดาเนินการโดยสานักวิชาและมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหาคณาจารย์
ทดแทน การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาโดยหน่วยงานภายนอก (รายบุคคล) หลักสูตร
การฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ เช่น จัดอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอรองรับการทางานที่มี
ประสิทธิภาพให้กับทุกหน่วยงาน กองทุนเงินสารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชย เงินค่าเล่าเรียนบุตร กองทุน
เงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟัน สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ บ้านพักบุคลากร
สโมสรพนักงาน สถานพัฒ นาเด็กก่อนวัยเรียน รถนักเรียนรับ -ส่ งบุตรหลานพนักงาน มีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและอยู่อย่างมีความสุ ข โดยการปรับปรุง
ทัศนียภาพและจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกในสานักงาน นโยบายเขียวสะอาด (Green and
Clean University) นโยบายการดาเนินกิจกรรม 5 ส มีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัล
พนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจั ดการเรี ย นการสอนและการวั ดผลการเรีย นรู้ข องนั กศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติ งานที่
เกี่ย วข้อง โดยคณาจารย์และบุ คลากรที่ได้เข้าอบรมหรือประชุมวิช าการ จะนาเรื่องที่เข้าประชุม
ความรู้ ที่ได้มา นาเสนอเป็ นรายงานเอกสาร หรือเสนอที่ประชุม และผู้บังคับบัญชารับทราบ และ
เผยแพร่แจ้งบุคลากรทุกท่าน
มีการเผยแพร่จ รรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีระบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจาปี เป็นประจาทุกไตรมาส โดยการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2554 จานวน 12 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100
น าผลการปฏิบั ติงานด้านการพัฒ นาบุคลาการมาติดตามประเมินการดาเนินงานและปรับปรุงให้
เหมาะสม
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการ 7 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
(แหล่งที่มา : สานักวิชา) (หน้า 202)
ตารางที่ 2.4.5 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
(แหล่งที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่) (หน้า 205)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ปัจจัยนาเข้า

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง

กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี

การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบ ริ การด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒ นา

นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ก ารศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
4. มีบ ริ การสิ่ งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็ นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบีย น

นั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การบริ ก ารอนามั ย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและรั ก ษาความปลอดภั ย ของอาคารตลอดจนบริ เ วณ

โดยรอบ อย่ างน้อยในเรื่ องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสี ย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม

5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
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1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
โดยมหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักศึกษาใช้ ในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 1,287 เครื่อง
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ จานวน 488 เครื่อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 583 เครื่อง ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา จานวน 168 เครื่อง และหอพักนักศึกษา จานวน 48 เครื่อง) และนักศึกษามีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 4,350 เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 870 เครื่อง
และ notebook จานวน 3,480 เครื่อง) รวมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการสาหรับนักศึกษาทั้งหมด 5,637
เครื่อง และในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เท่ากับ 10,246.06
คิดเป็นสัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 0.55 เครื่องต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หรือ 1.82 FTES
ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ดังนี้
1) มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง (RFID)
2) จัดพื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นพื้นที่โล่ง และจัดสัดส่วนเป็นห้อง ดังนี้ ห้องค้นคว้าเดี่ยว
จานวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จานวน 12 ห้อง และห้องสาหรับทบทวนหนังสือ 24 ชั่วโมง
(silent zone) จานวน 3 ห้อง
3) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้า ดังนี้ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner ด้านเศรษฐศาสตร์
การลงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้
สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา
4) บริการ video on demand รวบรวมเทปบันทึกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน
ขนาดใหญ่
5) บริการ music on demand รวบรวมเพลงที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ มาอยู่ใน
รูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถรับชมได้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา
6) คลังปัญญา มทส. (SUTIR) รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วยตารา
งานวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ
7) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาบอกรับ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีการแนะนาการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ video on demand ฐานข้อมูลออนไลน์ และ
มีการอบรมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มีการจั ดพื้น ที่นั่ งอ่านและค้น คว้าทั้งที่เป็นพื้นที่โล่ ง และพื้นที่ที่เป็นห้องโดยมีห้ องค้นคว้าเดี่ยว
จานวน 32 ห้องห้องค้นคว้ากลุ่ม จานวน 12 ห้อง และห้องสาหรับทบทวนหนังสือ 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น มีร้านกาแฟและขายอาหารว่าง ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และน้าดื่ม
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ศูนย์บริการการศึกษา
มีหน้าที่ประสานการให้บริการการใช้ห้องเรียน โดยมีห้องบรรยายรวมที่อาคารเรียนรวมทั้ง 2 หลัง จานวน 65
ห้อง จาแนกเป็นขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 1500 ที่นั่ง 600 ที่นั่ง 300 ที่นั่ง 150 ที่นั่ง 120 ที่นั่ง 90 ที่นั่ง 60 ที่นั่ง 30
ที่นั่ง และห้องสัมมนาสาหรับวิชาบัณฑิตศึกษาและวิชาสัมมนา ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อโสตครบถ้วนทุกห้องเรียน ได้แก่
overhead projector presenter เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย Internet นอกจากนี้ภายในอาคาร
เรียนยังมีจุดส่งสัญญาณ wifi สาหรับให้นักศึกษาใช้ Internet ได้
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีห้ องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การจัดโต๊ะนั่งพักคอยเรียน ลาน
จอดรถที่พอเพียง สถานที่จาหน่ายอาหาร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารให้สวยงาม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1) มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน รวมทั้ง
มีการให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จุดให้บริการคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)
จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (wifi) (จุด)
หอพักนักศึกษา
48
205
อาคารเครื่องมือ
583
50
อาคารบรรณสาร
168
15
อาคารเรียนรวม 1 และ 2
488
20
อาคารวิจัย
3
รวม
1,287
293
2) มีการให้บริการพิมพ์งานแก่นักศึกษาที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ บริการ รวมทั้งสิ้ น 55 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง และเครื่อง
สแกนเนอร์ จานวน 4 เครื่อง
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ดังนี้
1) งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบทะเบียนและประเมินผล
การศึกษาที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม - ลด
รายวิชา หรือดูผลการเรียน ฯลฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
2) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล สานักวิชาแพทยศาสตร์มีบริการด้านอนามัยและ
การรักษาพยาบาล โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 24 ชั่วโมง เป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยซึ่งเป็นแผนงานการ
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 และต่อเนื่องถึง
ระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นแหล่งฝึกฝนเรียน สร้างเสริม ประสบการณ์รู้สาหรับ
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพทางด้านการแพทย์และให้บริการตรวจรักษาทางการ
แพทย์สาหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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3) สถานกีฬาและสุขภาพจัดสิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬาไว้บริการแก่สมาชิก ทั้งนักศึกษา
และบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ สนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม เช่น
สนามฟุตบอล 3 สนาม สนามรักบี้ฟุตบอล 1 สนาม สนามเทนนิส 7 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์
ขนาดมาตรฐาน 400 เมตร สนามเปตอง 24 สนาม ขนาดมาตรฐานใช้แข่งขันระดับนานาชาติ
ลานอเนกประสงค์กลางแจ้งบรรจุสนามบาสเกตบอล 2 สนาม และบรรจุสนามวอลเลย์บอล 2
สนาม สนามกีฬาในร่ม ได้แก่ สนามแบดมินตัน 6 สนาม และสนามวอลเลย์บอล บาสเกตบอล
ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องลีลาศและแอโรบิก และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
บรรจุสนามตะกร้อ 2 สนาม หรือสาหรับเล่นกีฬาในร่ม และยังมีห้องบริการต่าง ๆ
ประกอบด้วย ห้อง dance sport ห้อง fitness test ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
(exercise room and weight training) ห้องพัฒนาเด็กเล็ก ห้องประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ แข่งขัน และ
นันทนาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบริการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และจัดโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้สนใจ มีการวางแผน
และกระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการเป็นประจา ทั้งด้านความสะอาด
ความพร้อมใช้ และความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ก. การจัดสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
1) การจัดน้าประปาให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการดาเนินการ ดังนี้
(1) มีการวางแผนการใช้น้าดิบแต่ละแหล่งเพื่อนามาผลิตน้าประปาให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ประปาภายในมหาวิทยาลัย
(2) ส่งจ่ายน้าประปาให้กับผู้ใช้น้าในอาคารได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง
(3) ควบคุมคุณภาพการผลิตน้าประปาโดยการตรวจวัดค่ารายผลัดการผลิต รายสัปดาห์
และสอบเทียบมาตรฐานรายปี
(4) มีการตรวจสอบการชารุดของท่อเมนน้าประปาและระบบสุขภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประหยัดน้าสูญเสีย
(5) รณรงค์การประหยัดน้า ประชาสัมพันธ์แนวทางการประหยัดการใช้น้าทางเว็บไซด์
2) การจัดการระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน
(1) มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115/22 KV กาลัง 16/20 MVA สามารถรองรับการใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า กาลังสูงสุดที่ 7-8 MVA
(2) มีระบบการดูแล บารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ดับเพลิง และอื่น ๆ เพื่อสร้างความพร้อมและรองรับการใช้งาน
(3) ทาแผนปรับเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จาเป็นต้องใช้งาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน
(4) เพิ่มไฟถนน มุมตึก ลานจอดรถ และบริเวณที่รก
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(5) ตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นชนแนวสายไฟฟ้า
ด้านการจัดเก็บกาจัดขยะและของเสียที่ถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงมีการรณรงค์ให้เห็นความ
สาคัญของการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย
1) จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิดอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล มทส.
2) จัดให้มีถังขยะแยกประเภทให้เพียงพอกับปริมาณขยะของแต่ละอาคาร
3) จัดให้มีรถเก็บขนขยะจากอาคารไปยังสถานจัดการมูลฝอย และมีการกาจัดและแปรสภาพ
มูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ
4) มีการนาขยะที่เหลือจากการคัดแยกมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงพลาสติก
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) ระบบรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ
(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ผู้ใช้อาคารทุกอาคาร
(2) จัดให้มีการอานวยการจราจร ตามทางร่วมทางแยก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและแยกสาคัญ ๆ
(3) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรตามถนนและทางร่วมทางแยก เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีตามอาคารสาคัญ ๆ และหอพักนักศึกษาทุกหอพัก เพื่อเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา
2) ระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะติดตั้งประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟทุกอาคาร
(2) อาคารทุกอาคารจะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น เช่น ถังดับเพลิงเคมีแห้งทุกอาคารมี
การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน emergency และติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การจัดการด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
1) สารวจพื้นที่ จัดทาแผนปฏิบัติการทาแนวกันไฟป่าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้อาคารจาก
ผลกระทบของการเกิดไฟไหม้ป่า โดยดาเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2554
2) สารวจพื้นที่ปลู กต้น ไม้เพิ่มความร่มรื่น รักษาระบบบิเวศน์ ให้ เกิดความน่าอยู่น่าอาศัย
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวม 3,886 ต้น
3) สนับสนุนงานปลูกต้นไม้ยืนต้น จานวนรวม 268 ต้น
การจัดการด้านยานพาหนะ มีการจัดรถเมล์บริการรับ - ส่งนักศึกษาและบุคลากร ตามตาราง
การ เดินรถทุกวัน ตามเวลาที่กาหนด โดยรถเมล์ของมหาวิทยาลัยมีจานวน 13 คัน ใช้ปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) บริการสายหอพักชาย จานวน 5 คัน
2) บริการสายหอพักหญิง จานวน 5 คัน
3) บริการสายเรือนพักบุคลากร จานวน 1 คัน
4) จัดไว้สาหรับรับ-ส่ง บุตร หลาน บุคลากร (รถรับ-ส่งนักเรียน) จานวน 1 คัน
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5) รถเมล์สองแถวเปิดท้าย ใช้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา จานวน 1 คัน
หากมีการขอใช้รถเมล์ในกิจกรรมพิเศษ ทาให้รถเมล์ที่ใช้ให้บริการบางสายไม่ครบตามจานวน
จะใช้รถเมล์ในแต่ละสายขยับเลื่อนลาดับเที่ยววิ่งทดแทนคันที่ใช้ใ นกิจกรรมพิเศษ ทาให้สามารถมีรถเมล์วิ่งใน
ทุกเที่ยวตามตารางแต่ล ะวัน โดยพนักงานขับรถจะมีเวลาพักน้อยลง เช่น จากพักได้ 20 นาที/ เที่ยว อาจ
เปลี่ยนเป็น 10 นาที หรือ 5 นาที/เที่ยว ในวันนั้น ๆ หรือใช้รถเมล์สองแถวเปิดท้าย หรือรถเมล์รับ -ส่งนักเรียน
วิ่งบริการทดแทนรถเมล์คันที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษ จึงทาให้การให้บริการตามสายต่าง ๆ ให้บริการได้ตามปกติ
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) มีการประเมินบริการห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น การประเมินการ
อบรมการใช้ห้องสมุด การประเมินการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การประเมินฐานข้อมูลที่จัดให้มี
บริการ โดยมีผลการประเมิน 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และด้านการฝึกอบรมการใช้
งานบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ มีผลการประเมิน 4.42 จากคะแนนเต็ม 5
2) มีการประเมินบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
(1) มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนโดยศูนย์บริการการศึกษา มีผลการประเมิน 3.80
จากคะแนนเต็ม 5
(2) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทางด้านบริการ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
อุปกรณ์สถานที่และสภาพแวดล้อม ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 5
(3) ด้านห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.94 จากคะแนนเต็ม 5
และด้านจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.61 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมี
นักศึกษาตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 611 คน
3) มีการประเมินบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ดังนี้
(1) มีการประเมินผลการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ระบบทะเบียนและประเมินผล) โดยศูนย์บริการการศึกษา มีผลการประเมิน 3.78 จาก
คะแนนเต็ม 5
(2) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยมีความพึงพอใจ คิดเป็น 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
(3) ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร มีผลการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ คิดเป็น 4.03 จากคะแนนเต็ม 5
(4) สถานกีฬาและสุขภาพมีการประเมินผลคุณภาพของการบริการ โดยมีผลการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ คิดเป็น 4.01 จากคะแนนเต็ม 5
4) มีการประเมินในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
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และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ส่วนอาคารสถานที่ มีผลการประเมิน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไป ดังนี้
1) มีการนาผลการประเมินการใช้บริการห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด นามาปรับปรุง
การให้บริการให้ดีขึ้น เช่น การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่ม
2) มีการนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน เช่น การจัดหาเก้าอี้บรรยายใหม่
เพื่อทดแทนเก้าอี้เก่า การพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ เช่น ระบบการจองคิวพื่อการลงทะเบียนเพิ่ม ลด ถอน ระบบการจองคิวเพื่อ
การสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และระบบการรายงานตัวกรรมการคุมสอบ
3) มีการนาผลการประเมินการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่
(1) ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ แบบ 10/100/1000 Mb ทดแทนรุ่นเก่าที่ส่งข้อมูลที่
ความเร็ว 10/100Mb เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานของ
นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
(2) ดาเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ access point (ตัวรับสัญญาณ wifi) ที่กลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับจานวนและความเร็วในการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เพิ่มขึ้น
(3) ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต (caching) เพื่อเพิ่ม
ความเร็วโดยรวมของการใช้อินเทอร์เน็ต
4) มีการนาผลการประเมินการให้บริการของส่วนอาคารสถานที่มาใช้ในการปรับปรุง เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่
(1) การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ตั้งคณะกรรมการร่าง
ข้อกาหนดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
และความจาเป็นในการใช้งาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
(2) การตระหนักถึงการให้บริการด้วยความเต็มใจของพนักงาน (service mind) ได้มีการส่ง
พนักงานไปอบรมด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(7 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.5.1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
ตารางที่ 2.5.2 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษาต่อ FTES ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
ตารางที่ 2.5.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
แหล่งที่มา : - ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์บริการการศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนา โดยส่วนอาคารสถานที่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

:

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

: กระบวนการ
:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิช าของทุกหลั กสู ตร มีร ายละเอียดของรายวิช าและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มี ก ารให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความ

พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุงการจั ดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือสานักวิชาจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็น
ต้น
2. งานวิจั ย เพื่อพั ฒ นาการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัย ของผู้ ส อนของ
มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
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กรณีที่หลักสูตรยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจั ดท ารายละเอีย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ก่อนการเปิด สอนในแต่ล ะภาค
การศึกษา
รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา โดยจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
ส่วนบุคคล มี รายวิชาประเภทบรรยายและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง การดูงานและทัศนศึกษา มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงงาน
มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียง
พอที่ จะศึ กษาหาความรู้ เพิ่มเติ มได้ ด้ว ยตนเองทั้ งในห้ องสมุ ดและนอกห้ องสมุดผ่ านระบบเครือ ข่ า ย
internet และ intranet ทั้งแบบผ่านสายและแบบไร้สาย
2. มี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยเฉพาะการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ และ
ประสบการณ์จริงและได้กาหนดให้สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาต้องออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
3. มีการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น นาประมวลรายวิชา สรุปคาสอน
แบบฝึกหัด ชิ้นงาน ไว้บน Website ของสาขาวิชาต่าง ๆ ในระบบ SUT E-learning และของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ เป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายและสอนในรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติการ
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน
6. มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ดูแลใน
เรื่องระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีการประเมิ นทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินเกิน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. รายวิชาในหลักสูตรมีรายวิชาประเภทปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน ซึ่งทาให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการ 7 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน
5 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
6 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()
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รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.6.1
ตารางที่ 2.6.2

ตารางที่ 2.6.3
ตารางที่ 2.6.4
ตารางที่ 2.6.5 ก
ตารางที่ 2.6.5 ข

ตารางที่ 2.6.6 ก

ตารางที่ 2.6.6 ข

จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาแนกตามประเภทรายวิชา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 206)
จานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&I
temid=85
(แหล่งที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
วันและเวลาที่ให้บริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา
2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 207)
(แหล่งที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
วันและเวลาที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 208)
(แหล่งที่มา : ศูนย์คอมพิวเตอร์)
จานวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 209)
(แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)
จานวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ไม่ต่ากว่า 3.51 ปีการศึกษา 2554 (พ.ค.
54 - เม.ย. 55) (หน้า 211)
(แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ (ดูค ะแนน
เฉลี่ย ผลการประเมิน การสอนของอาจารย์โ ดยนัก ศึก ษา) ปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 213)
(แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ (ดูค ะแนน
เฉลี่ย ผลการประเมิน การสอนของอาจารย์โ ดยนัก ศึก ษา) ปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 214)
(แหล่งที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

: ข้อ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนด
การศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่ งเสริ มสนั บสนุ น ทรั พยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจ กรรมการประชุมวิช าการหรื อน าเสนอผลงานทางวิช าการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. สานักวิชาสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกปีการศึกษาระยะเวลาตามแผนกาหนด
2. มีการนาผลการสารวจบัณฑิตพึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ พิธีสักการะท้าวสุรนารี พิธีไหว้ครู กิจกรรมทาบุญตักบาตร เป็นต้น
6. การศึกษาของหลักสูตร นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องนาเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศและต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการ ครบ 6 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.7.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ (หน้า 215)
ตารางที่ 2.7.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (บัณฑิตปีการศึกษา 2553)
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
ตารางที่ 10.2.1 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 441)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

: ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

หชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทัง้ สถาบัน
3. มีโ ครงการหรื อกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่
กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ







หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดาเนินการในระดับสถาบัน
ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
วัดความสาเร็จ ตามแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง และกิจกรรมสาขาวิชา
นักศึกษามีกิจกรรมทาบุญตักบาตร บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรม
นันทนาการ เป็นต้น
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน
4 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
4 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.8.1 จานวนนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
(หน้า 218)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
สูตรการคานวณ :
จานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษานับ
ตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนถึงสิ้นภาค 3 ในปีที่ทาการประกันคุณภาพการศึกษา X 100
จานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา
นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นักศึกษาย้ายเข้า - นักศึกษาโอนออก
ณ ภาคการศึกษาที่นักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น ๆ จบการศึกษา
เช่น ทาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ใช้นักศึกษาปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2551 ที่พ้น
สถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนนับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาค 3/2554
ระดับบัณฑิตศึกษา การนับจานวนนักศึกษาพ้นสถานภาพ ให้นับย้อนหลังตามระยะเวลาศึกษาตาม
เกณฑ์ สกอ. ในแต่ละระดับ คือ
- ระดับปริญญาโท 5 ปี
- ระดับปริญญาเอก 6 ปี
หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้จาแนกตามจานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพทุกสาเหตุ
เกณฑ์การประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
กาหนดให้ การพ้นสถานภาพร้อยละ 17 มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
สมการที่ใช้ในการคานวณ คือ y = (20/3) - (1/3)x
กรณี x < 17
y=1
กรณี x ≥ 17
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดให้ การพ้นสถานภาพร้อยละ 5 มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 0 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
สมการที่ใช้ในการคานวณ คือ y = 5 - (4/5)x กรณี x < 5
y=1
กรณี x ≥ 5
โดย y คือ คะแนนผลการประเมิน และ x คือ ร้อยละของการพ้นสถานภาพของ นศ. เนื่องจากผลการเรียน
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ผลการดาเนินงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีร้อยละของการพ้นสถานภาพนักศึกษาต่อรุ่น ร้อยละ 18.60 (คานวณจาก
จานวนนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551 ที่พ้นสถานภาพ จานวน 61 คน นับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาค
การศึกษาที่ 3/2554 เทียบกับจานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาจานวนรวม 328 คน) โดยจาแนกตามสาขาวิชา
ดังนี้
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร้อยละ 16.81
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร้อยละ 21.93
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ร้อยละ 16.84
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไม่นักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษาต่อรุ่น (คานวณจากจานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2550 และจานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2549 ที่พ้น
สถานภาพ นับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2554)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ก. ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 18.60

1 คะแนน

< ร้อยละ 10



ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 0.00

5 คะแนน

< ร้อยละ 10

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.9.1 ร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษาต่อรุ่น
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 221)
ก. ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 2.9.2 ร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษาต่อรุ่น
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 222)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของ
หลักสูตรต่อรุ่น
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
น้อยกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ 50 - 59

คะแนน 4
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70

ผลการดาเนินงาน
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อ
รุ่นร้อยละ 28.66 (คานวณจากจานวนนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551 ที่สาเร็จการศึกษาภายในสี่ปี จานวน 94
คน เทียบกับจานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาจานวนรวม 328 คน) โดยจาแนกตามสานักวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร้อยละ 28.57
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร้อยละ 35.96
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ร้อยละ 20.00
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 28.66

1 คะแนน

≥ ร้อยละ 60



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.10.1 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
ต่อรุ่น ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 224)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
ต่ากว่า 2.00

คะแนน 2
2.00 - 2.24

คะแนน 3
2.25 - 2.49

คะแนน 4
2.50 - 2.75

คะแนน 5
สูงกว่า 2.75

คะแนน 2
3.00 - 3.24

คะแนน 3
3.25 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.75

คะแนน 5
สูงกว่า 3.75

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
ต่ากว่า 3.00

ผลการดาเนินงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2554 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาต่อปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.21
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาต่อปีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม 3.67
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.21
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

2 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยสะสม
≥ 2.50



4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยสะสม
≥ 3.50
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 2.11.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 225)
ก. ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 2.11.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 226)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1

ชนิดของตัวบ่งชี้
วิธีการคานวณ

: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
: ผลผลิต

:

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ :
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
บัณฑิตสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นปีการศึกษา 2553 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีทั้งหมด 82 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ (ไม่นับที่
ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) จานวน 93 คน (จากผลการสารวจข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 88.17
การคานวณ
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
= 82 x 100
93
= 88.17
2. ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
= ร้อยละ 100 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 88.17 x 5
100
= 4.41 คะแนน
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 88.17

4.41 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. ตารางที่ สมศ. ที่ 1.1 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553) (หน้า 227)
2. ตาราง สมศ. ที่ 1.2 : บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2553 ที่มีงานทา จาแนกตามประเภท
งานและการได้งานตรงหลักสูตรแบบสารวจภาวะการมีงานทาออนไลน์
(https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp) (หน้า 229)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2

: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

วิธีการคานวณ

:
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ :
ข้อมูล คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ซึ่งดาเนินการโดยส่วนแผนงานเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง /
ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) โดยแบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมตามคุณลักษณะและ
ความสามารถของบั ณ ฑิ ต จ าแนกตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทั้ ง
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุ คคลและความรั บ ผิ ดชอบ และ 5) ด้า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
การคานวณ :
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต = ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตซึ่งครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่
ศึกษาต่ อ ) เกี่ย วกั บ คุณลั กษณะของบั ณฑิต มีรายข้อคาถาม จ านวน 48 ข้อ โดยทาการวิ เคราะห์ ข้อมูล จาก
บัณฑิตศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2552 จานวน 40 คน จากบัณฑิตทั้งหมด จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 23.12
เมื่อพิจารณาจานวนการตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่
ศึกษาต่อ) ของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2552 ของสานักวิชา จาแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
รายละเอียดมีดังนี้
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี
สานักวิชา

1. เทคโนโลยีการเกษตร

ภาพรวม

ปริญญาเอก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
บัณฑิต ตอบ
บัณฑิต ตอบ
บัณฑิต ตอบ
บัณฑิต ตอบ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ทั้งหมด* กลับ
ทั้งหมด* กลับ
ทั้งหมด* กลับ
ทั้งหมด* กลับ
152

31

20.39

16

6

37.50

5

3

60.00

173

40

คิดเป็น
ร้อยละ
23.12

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 2 กันยายน 2553

สานั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตรมีค่าเฉลี่ ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทั้งหมด เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 เมื่อจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3.51 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51



รายการหลักฐาน :
1. ตาราง สมศ. ที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา (หน้า 230)
2. ตาราง สมศ. ที่ 2.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา 2552 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาแนกตามสานักวิชา
(http://web.sut.ac.th/qa/index7-54.php)

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

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 (หน้า
)
5. การจาแนกรายข้อคาถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(http://web.sut.ac.th/qa/index7-54.php)
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

: ผลผลิต

วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา
0.75
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวม
ประเทศไทยด้ ว ย) และการให้ คะแนนตามแหล่ งเผยแพร่ ไม่ จ าเป็ น ต้ องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการแผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 41
ผลงาน ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น
34.00 จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 283.33
การคานวณ :
1. ร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= 34.00 x 100
12.0
= 283.33
2. ค่าร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= ร้อยละ 25 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 283.33 x 5
25
= 56.67 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 283.33

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 25



รายการหลักฐาน :
ตาราง สมศ. ที่ 3.1 จานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 244)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
วิธีการคานวณ

:
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00
หมายเหตุ :

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์มาตรฐาน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีจานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งหมด 16 บทความ มีค่าผลรวม
ถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เท่ากับ 14.25 จาก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 285.00
การคานวณ :
1. ร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
= 14.25 x 100
5.0
= 285.00
2. ค่าร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
= ร้อยละ 50 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 285.00 x 5
50
= 28.50 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 285.00

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 50



รายการหลักฐาน :
ตาราง สมศ. ที่ 4.1

จานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาตินานาชาติ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 255)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14

: การพัฒนาคณาจารย์

เกณฑ์การพิจารณา :
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
วิธีการคานวณ :
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้

ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
1 คน และระดับปริญญาเอก 40 คน โดยมีตาแหน่งทางวิชาการดังนี้ ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 8
คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน คิดค่าผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจารวม 252.00 จากจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด 41 คน คิดเป็นค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6.15
การคานวณ :
1. ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์
= 252.0
41
= 6.15
2. ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพอาจารย์
= ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 6.15 x 5 = 5.13 คะแนน
6
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6.15

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่
ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ (หน้า 261)
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

: ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ








หมายเหตุ : ในกรณีสานักวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5
โดยอนุโลม
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามา
ปรึกษาทั้งวิชาการและเรื่องส่วนตัว ในวัน-เวลาที่อาจารย์ว่าง โดยกาหนด office hour ของอาจารย์ที่
ปรึกษาไว้อย่างชัดเจนและสามารถให้นักศึกษาเข้าพบได้สะดวก
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยการส่งข่าวสารผ่านระบบ e-Mail และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาและสานักวิชา จัดทาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับ
สาขาวิชาฯ ให้คนภายในและภายนอกได้เข้าถึงสะดวก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
บรรยาย ซึ่งมีกาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี จัดสัมมนาสาขาวิชา การออกสหกิจศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาวิชา หรือเผยแพร่ผ่าน
เครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศิษย์เก่าของสาขาวิชา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
นาเสนอผลงาน เป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการแลกแนวคิดและเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
6. มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในการจัด
กิจกรรม
ความพึงพอใจด้าน (จากคะแนนเต็ม 5)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ศูนย์สหกิจศึกษาและ
ส่วนกิจการนักศึกษา
พัฒนาอาชีพ
1. การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
4.31
4.09
แนะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
4.26
3.97
นักศึกษา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
4.78
4.34
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
7. พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เช่น ส่ง sms, facebook
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

5 ข้อ



แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สานักวิชา, ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ,
สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี. และส่วนกิจการนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:

เกณฑ์มาตรฐาน

: ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย
2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น กาหนด
เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกประเภท โดยสภานักศึกษาและชมรมได้จัดทาโครงการ โดยมีการระบุ
คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของกิจกรรม วิธีการดาเนินการ และการประเมินผลอย่างชัดเจน มีการกาหนดนโยบาย
และดาเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยให้มีผู้แทน
นักศึกษาได้เข้าร่วมจักทารายงานผลการประเมิน
3. มีการส่งเสริมให้สานักวิชาและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยกลุ่มงานกิจกรรม
นักศึกษา มีการจัดทารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการและกิจกรรม งบประมาณดาเนินการและการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบประมาณตาม
แผน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ
เพิ่มโครงการและงบประมาณ
ระดับสานักวิชา มีการดาเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มี ก ารจั ด ท าแนวทางส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โดยสานักวิชาได้จัดทาโครงการ ที่มีการระบุคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของกิจกรรม
วิธีการดาเนินการ และการประเมินผลอย่างชัดเจน มีการกาหนดนโยบายและดาเนินการให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีการจั ดกิจ กรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยให้ มีผู้ แทน
นักศึกษาได้เข้าร่วมจักทารายงานผลการประเมิน
3. มีการส่งเสริมให้สานักวิชาและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดกีฬานักศึกษาใหม่ กิจกรรมทาความสะอาดวัด กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็น
ต้น
5. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยกลุ่มงาน
กิจกรรมนักศึกษา มีการจัดทารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์
ดัชนีชี้วัดความส าเร็ จของโครงการและกิจกรรม งบประมาณดาเนินการและการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งบประมาณตามแผน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ
เพิ่มโครงการและงบประมาณ

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ 6 ข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



เอกสารอ้างอิง : ส่วนกิจการนักศึกษา
1. แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ส่วนกิจการนักศึกษา
2. รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
3. รายการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
4. โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2554

แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ส่วนกิจการนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ แ ละให้ ค วามรู้ ด้ า น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ฯ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย ฯ หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับ สนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น
7. มีการน าผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ งการสนับสนุ นพันธกิ จด้านการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัย มีการจัดทาระบบและกลไกการบริห ารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
(http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8&lang=th)
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยกาหนดให้มี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยระดับสานักวิชา และมี
“เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงนาองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่าง ๆ ของ
คณาจารย์ นั ก วิ จั ย และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ออกเผยแพร่ ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง กั บ ชุ ม ชน ภาครั ฐ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทุน
วิ จั ย และพั ฒ นาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ กั บ พนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการวิจัยในรูปแบบของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้
ปฏิบัติงานในศูนย์ กลุ่ม หรือหน่วยวิจัยได้
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดยกาหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ หรือการศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษา
ซึ่ ง จะเป็ น การสรรหาโครงงานหรื อ ปั ญ หาที่ น่ า สนใจของแต่ ล ะสาขาวิ ช ามาท าการศึ ก ษา หรื อ วิ จั ย
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญในการส่งเสริมความรู้จาก
ภายนอกชั้นเรียน เช่น การกาหนดให้นักศึกษาทุกระดับได้เข้ารับฟังการบรรยาย สัมมนา เกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะทั้งภายในและจากต่างประเทศ
รวมถึงการจัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนาเสนอผลงาน และยังสามารถนาข้อสังเกต หรือคาแนะนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมการนาเสนอผลงานมาต่อยอด หรือปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพพร้อมในการ
ปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้ านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่คณาจารย์ประจาและนักวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (http://www.sut.ac.th/dp/
board.html) หรือ (http://web.sut.ac.th/sutnew/misperson.php) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทาหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งจากใน
ประเทศและต่ า งประเทศที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ จุ ด เน้ น ด้ า นการวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข อง
มหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือที่
จัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจน
ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทาการวิจัย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือระบบมิตราจารย์ เพื่อช่วยให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษา
ในการทางานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยได้มีการทางานวิจัยเป็นทีมในลักษณะหน่วย
กลุ่ม ศูนย์วิจัย ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้สามารถทางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง มีการให้ ความรู้
ด้ า นจรรยาบรรณทั้ ง ของนั ก วิ จั ย และของอาจารย์ เผยแพร่ เ พื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
(http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=9&lang=th แล ะ
http://www.sut.ac.th/sut_newsite/html/ethics.htm) ตลอดจนมีการแต่งตั้ ง คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการกากับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย คณะอนุกรรมการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เป็นองค์คณะในการให้คาปรึกษา พิจารณาตรวจสอบ กากับ
โครงการวิจั ย ในความดูแลให้เป็ น ไปตามจรรยาบรรณในการวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งสถานพัฒ นา
คณาจารย์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีการ
สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่เ ป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบทความลงตีพิมพ์ การสนับสนุนค่าตอบแทนแก่
ผู้มีผลงานตีพิมพ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา
แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก การจัดสรรทุนวิจัย
แก่ศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา บุคลากรและ
คณาจารย์ เป็ น ประจ าทุก ปี โ ดยจั ด ในช่ว งไตรมาสที่ 4 ของปีง บประมาณ รวมทั้ง การจั ดให้ มี รางวั ล
พนักงานดีเด่นด้านการวิจัย ด้านการวิจัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประจาทุกปี
ซึ่งในปีการศึกษา 2554 พนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
- ด้านการวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- ด้านการวิจัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีคา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
และมีการยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านการวิจัยจาก
หน่ ว ยงานอื่น ๆ ทั้งในลั ก ษณะการเผยแพร่ข่าวประชาสั มพันธ์ และการมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ
ดังกล่าวด้วย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเป็นทุนวิจัย
และเป็นการเปิดโอกาสในการผลิตงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกในโอกาสต่ อไป และมี ร ะบบสนั บสนุ นการเสนอขอทุ นจากแหล่ งทุ นภายนอก จั ด ให้ มี การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบ
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ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่ออื่น ๆ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงรายละเอียดแหล่งทุนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
5. มีก ารสนับ สนุน พัน ธกิจ ด้า นการวิจัย หรือ งานสร้า งสรรค์ต ามอัต ลัก ษณ์ข องสถาบัน อย่า งน้อ ย
4 ประเด็นต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามระบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและ
ความชานาญการร่วมกัน เน้นการให้บริการแบบรวมศูนย์ หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว เช่น
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานจัดบริการวิชาการด้านการสอนปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้องปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ
พนั ก งาน เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ภารกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย อี ก ทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารอบรมความปลอดภั ย ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและสารเคมี ทุ ก ภาค
การศึ ก ษาอย่ า งสม่ าเสมอ ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาเป็ นแหล่ ง ค้ น คว้ า และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในรู ป แบบต่ าง ๆ ทั้ง เอกสาร วารสารทางวิช าการ สื่ อ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ทุก ประเภท
ฐานข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ (http://library.sut.ac.th/clremsite/index.php) สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย ทั้ ง ด้ า นแหล่ ง ทุ น วิ จั ย ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ข้อมูลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์ ทั้งวารสาร การประชุมวิช าการ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการจัดทา
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สานักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา เทคโนธานี เป็นหน่วยงานที่ให้คาปรึกษาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จัด
อบรมให้ ความรู้ ด้า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระตุ้น ให้ มี การน าทรั พย์ สิ น ทางปัญ ญาไปสู่ ก ารใช้ง านใน
ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ม
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลสาเร็จการสนับสนุนการให้ทุนวิจัย โดยมีกระบวนการติดตาม
งานวิจัยให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา กาหนดให้ผู้ทาวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในงวดที่
หนึ่งเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยงวดต่อไป
ในส่วนของคุณภาพผลงานวิจัย กาหนดให้ผลงานวิจัยทุกเรื่องต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทาฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
(http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=58
&lang=th) นามานุ ก รมแหล่ ง ทุ น ภายนอกทั้ ง ในประเทศและแหล่ ง ทุ น ภายนอกจากต่ า งประเทศ
(http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=63
&lang=th) ครอบคลุมรายละเอียดขอบข่ายและสาขาการวิจัย เงื่อนไขการให้ทุน ระยะเวลาการให้ทุน
และหน่วยงานที่ติดต่อ เพื่อเป็นข้อมูลให้อาจารย์และนักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง มี counter ในการ
นับจานวนผู้เข้าชมและสืบค้นข้อมูลแหล่งทุนดังกล่าว และเพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม
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7.
8.

สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อนาผลการสารวจมาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการนาผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจากอาจารย์
และนักวิจัยมาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ให้สอดคล้องและอานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการทาวิจัยของคณาจารย์ และได้ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการรวมกลุ่มวิจัย
ทาให้เกิดศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยกลุ่มวิจัย
หน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 33 ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 16
ศูนย์วิจัย 6 กลุ่มวิจัย 11 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(7 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 4.1.1 ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 17 กันยายน 2544
(หน้า 265)
เอกสารประกอบที่ 4.1.2 ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) และ
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่
คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2552
(หน้า 271)
เอกสารประกอบที่ 4.1.3 ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย
กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
(หน้า 273)
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: ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

: ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และมี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีร ะบบและกลไกเพื่ อช่ ว ยในการคุ้ม ครองสิ ท ธิ์ข องงานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีการจัดวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ได้แก่ การจัดให้มี
ระบบมิตราจารย์ หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และให้คาแนะนาแก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มการทาวิจัย จนเสร็จสิ้นการทาวิจัย และรวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแนะนานักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสาร มีหน่วยบริการงานแปลและล่าม เทคโนธานี (http://technopolis.sut.ac.th/tiu/) ที่ให้บริการ
การตรวจสอบภาษาอังกฤษ บทความวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยที่จะนาเสนอในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ มีการจั ดงบประมาณสนับ สนุนการเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ในที่ประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และนักวิจัยให้
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ในส่วนของการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด ได้มีการจัดทาหนังสือรวมบทคัดย่อ
งานวิจั ย เป็ นการรวบรวมบทคัดย่ องานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย โดยมีการจัดทามาแล้ ว 2 ครั้ง คือ
หนั งสื อรวมบทคั ดย่ องานวิ จั ย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2537- 2546 และหนั งสื อรวมบทคั ดย่ องานวิ จั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 มีการรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์แบ่งเป็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ด้ านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร ด้านอาหารสุขภาพและความงาม การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องมืออื่น จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ภายใต้ชื่อ SUT Technology Catalogue
นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยมี
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน (http://csu.sut.ac.th/index.php) ศูนย์วิจัยมัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (http://web.sut.ac.th/cassava/index.php) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
(http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/coe) ที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนามา
จัดการอบรม สาธิตให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร รวมถึงเกษตรกรรายย่อย รวมถึง
การจั ดอบรมวิ ชาชี พระยะสั้ นด้ านการเกษตร และให้ บริ การวิ ชาการด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ วย มี การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเทคโนธานี (http://technopolis.sut.ac.th)
หรือหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน (http://csu.sut.ac.th/index.php) เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่เป็น
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องค์ความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์และวิทยุ มีการวิจัยในเรื่องพลังงานทดแทนจากกากปุ๋ยมัน
สาปะหลังและฟางข้าวการผลิตโฟมที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติฯ การปรับปรุงกระบวนการผลิตสารปรับปรุงดิน
แบบปั้ นเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การเพิ่มศักยภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพปุ๋ย
อินทรีย์สาหรับประเทศไทย การบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร
3. มีก ารประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่อ งค์ค วามรู้จ ากงานวิจัย หรือ งานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้จ ากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้จากข้อ 2 ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มทส. และ link
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ม ท ส . ต่ า ง ๆ เ ช่ น โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ วิ จั ย มั น ส า ป ะ ห ลั ง แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(http://web.sut.ac.th/cassava/index.php) ข่าวกิจกรรมการบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนา จาก
ส่วนประชาสัมพันธ์ (http://web.sut.ac.th/sutnew/portal.php) เป็นต้น
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน โดยโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี iTAP SUT NETWORK
(http://technopolis.sut.ac.th/itap/view/about_itap.htm) ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ดาเนินงานให้ความช่ว ยเหลื อและสนับสนุนความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในรูปแบบการบริการที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนา จับคู่เจรจาธุรกิจ
เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพของ SME ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้มีการนาผลการวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรมจากในและต่างประเทศมาช่วยพัฒนา
กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด และยังมีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากจะเป็น
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว ยังจัดให้มีการฝึกอบรมต่าง ๆ
และมีการประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรมเพื่อเป็น ข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินงานและจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสาคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ มีระบบและกลไกที่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ส่งเสริมการจดและยื่นสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร โดยมีสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/) เป็นหน่วยงาน
ที่ส นั บ สนุ น การให้บ ริ การ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ นทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมในการนา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้คาปรึกษา และคาแนะนาใน
การคุ้มครองสิทธิ์ และการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย จัดอบรมให้ความรู้ ยื่นจดแจ้ง
หรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้บริการตรวจสอบการประดิษฐ์เบื้องต้นและสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
มีก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาแก่ค ณาจารย์ บุ ค ลากรและนั กศึ ก ษาอย่ า ง
สม่ าเสมอ ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมที่ก ระตุ้น ให้ มี การน าทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปสู่ ก ารใช้ ง านเพื่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ดังนี้
(http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/module.php?modname=content&cid=261)
1) การอบรม “การสืบค้นและการร่างคาขอสิทธิบัตร” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม
SUTBI ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) ให้คาปรึกษาด้านการยกร่างคาขอยื่นจดสิทธิบัตรแก่ผู้สนใจทั้งคณาจารย์จาก มทส. และสถาบัน
การศึกษาจากภายนอก นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมการ
อบรมบ่มเพาะธุรกิจ ตลอดปีการศึกษา 2554 ณ สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3) การบรรยายให้ความรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากข้อมูลฐานสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม SUTSP อาคารสุรพัฒน์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ คะแนนอิงเกณฑ์การ
บรรลุเป้าหมาย ()
เป้าหมายที่ตั้งไว้
มาตรฐาน
ประเมิน
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
5 คะแนน
6 ข้อ

(6 ข้อ)
รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 4.2.1 ระเบี ย บ มทส. ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการไป
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้า
หน่วยงาน พ.ศ. 2553 (หน้า 278)
เอกสารประกอบที่ 4.2.2 ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553
(หน้า 281)
เอกสารประกอบที่ 4.2.3 ประกาศ มทส. เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้า
ทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ ลงวันที่ 15 กันยายน 2550
(หน้า 284)
ตารางที่ 4.2.4 ก
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปีปฏิทิน 2549-2553 (หน้า 285)
ตารางที่ 4.2.4 ข
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในรอบ 5 ปีที่ผ่ านมา ปีปฏิทิน 2549-2553 (ยื่นจดร่ว มกับ
หน่วยงานอื่น) (หน้า 290)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

: เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน

:

โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5

1. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ง (เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนเงิน สนั บ สนุ น งานวิ จัย หรื องานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ านวนเงิน สนั บ สนุ น งานวิ จัย หรื องานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวนเงิน สนั บ สนุ น งานวิ จัย หรื องานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสานักวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับสานักวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสานักวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน
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หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้ นั บจ านวนเงินที่มีการลงนามในสั ญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 333,570.20 บาท/คน และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 549,469.25บาท/คน ดังนั้น เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 883,039.46
บาท/คน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

1,878,868.88 บาท/คน

5 คะแนน

> 1,000,000 บาท

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-ก.ย.54) (หน้า
292)
ตารางที่ 4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) (หน้า 293)
ตารางที่ 4.3.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) (หน้า 295)
ตารางที่ 4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-ก.ย.54)
(หน้า 298)
ตารางที่ 4.3.5 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
(หน้า 300)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5

: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2554 (ม.ค. 54 – ธ.ค. 54)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มี การตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ล สากล ISI หรื อ
Scopus

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ :

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
การคิดคะแนนระดับสานักวิชา ให้นาคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นาคะแนนที่คิดได้ในแต่ละสานักวิชามาหาค่าเฉลี่ย
ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จานวน 65 บทความ โดยมีผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คิดเป็น 50.00 จากจานวนคณาจารย์ประจาทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 121.95
การคานวณ :
1. ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจานวน
คณาจารย์ประจา
= 50.00 x 100
41.0
= 121.95
2. ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจานวน
คณาจารย์ประจาของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
= ร้อยละ 20 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 121.95 x 5
20
= 30.49 คะแนน
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การประเมินตนเอง :

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 121.95

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 20



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.1

จานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี
พ.ศ. 2554 (มกราคม - ธันวาคม 2554) (หน้า 302)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6

: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวน 48 ผลงาน จากจานวนคณาจารย์ประจาทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 117.07
การคานวณ :
1. ร้ อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนคณาจารย์
ประจา
= 48 x 100
41
= 117.07
2. ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนคณาจารย์
ประจาของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
= ร้อยละ 20 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 117.07 x 5
20
= 29.27 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 117.07

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 20



รายการหลักฐาน :
ตาราง สมศ. ที่ 6.1
ตาราง สมศ. ที่ 6.2

จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) (หน้า 316)
จานวนประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) (หน้า 321)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7

: ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จานวน
48 ผลงาน คิดค่าน้าหนักของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ เท่ากับ 27.75 จากจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 67.68
การคานวณ :
1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
= 27.75 x 100
41
= 67.68
2. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
= ร้อยละ 10 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 67.68 x 5
10
= 33.84 คะแนน
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การประเมินตนเอง :

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 67.68

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 10



รายการหลักฐาน :
1. ตาราง สมศ. ที่ 7.1 จานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 2554 – เม.ย. 2555) (หน้า 332)
2. รายชื่อผลงานวิชาการ บทความวิชาการ ตารา หนังสือที่มีคุณภาพปีการศึกษา 2554
(พ.ค. 2554 – เม.ย. 2555) (หน้า 333)
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด



2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน



3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย



4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการน าผลการประเมินไปปรั บ ปรุ งการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หน่วยบริการวิช าการแก่ชุมชน เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมี
แผนการดาเนิ น งานประจ าปี และมีบุ คลากรทาหน้า ที่ประสานงาน/กิจ กรรม โดยการนาองค์ ความรู้ ของ
คณาจารย์ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ที่สอดรับกับความต้องการของชุมชน ปรับเป็นองค์ความรู้สาหรับการ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น อีกทั้ง มีการประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อขยายผลและปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม รวมถึง การเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้า
กับการเรียนการสอน และการวิจัย
ผลการดาเนินงานผ่านการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ของหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา
2554 (พฤษภาคม 2554- เมษายน 2555) จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร จานวน 26 หลักสูตร
รวม 54 รุ่น (4,357 คน) ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 86.58

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 340)

104

ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิช าชี พ เพื่ อ ประกอบการก าหนดทิ ศ ทางและการจัด ท าแผนการบริก ารทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒ นาความรู้ ที่ได้จ ากการให้ บ ริ การทางวิช าการและถ่ายทอดความรู้ สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน







รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ได้จากการคัดกรอง
องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้ง สารวจความต้องการของชุมชน ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้การจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรมตรงตามความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริ การวิชาการกับ
ชุมชน หรือองค์กรของรัฐ มีการประเมินผล/การนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรมใน 1 รอบ
ปีงบประมาณ เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงข้อมูล เนื้อหา ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่ว ยงาน ผ่ านระบบออนไลน์ (http://csu.sut.ac.th)
แผ่นพับ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 5.2.1 หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม พร้อมสอบถามความต้องการของ
หน่วยงาน และแบบสารวจเข้าร่วมการฝึกอบรม (สแกน) (หน้า 346)
เอกสารประกอบที่ 5.2.2 เครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ (หน่ว ยงาน) ที่ ร่ว มจั ดฝึ กอบรมระยะสั้ น และส่ ง
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น (หน้า 375)
เอกสารประกอบที่ 5.2.3 สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรม
(ในช่วงปีงบประมาณ 2554) (หน้า 378)
เอกสารประกอบที่ 5.2.4 การเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ แผ่นพับ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ภาพ และสแกนแผ่นพับบางส่วน) (หน้า 382)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

วิธีการคานวณ

:

: ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ผลผลิต

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่คณะกรรมการประจาสานัก x 100
วิชาฯแต่งตั้ง
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี การนาความรู้และประสบการณ์จาการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน 175 โครงการ จากจานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 340 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.47
การคานวณ :
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
= 175 โครงการ/กิจกรรม
จาแนกเป็น
- ที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
= 51 โครงการ/กิจกรรม
- ที่นามาใช้พัฒนาการวิจัย
= 42 โครงการ/กิจกรรม
- ที่นามาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
= 82 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด
= 340 โครงการ/กิจกรรม
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
= 175 x 100
= 51.47
340
4. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 51.47 x 5 = 8.58 คะแนน
30
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การประเมินตนเอง :

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 51.47

5.00 คะแนน

> ร้อยละ 30



รายการหลักฐาน :
ตาราง สมศ. ที่ 8.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 385)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รมี ผู้ น าหรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม หรื อ ชุ ม ชน/องค์ ก รมี ค วาม
เข้มแข็ง
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รภายนอก ของส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ปรากฏดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี แผนปฏิบัติการ/โครงการประจาปี ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ข้อ 5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คือ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อสนั บ สนุ น การวิจั ย สนั บสนุนการสร้างและจัดการทรัพย์สิ นทางปัญญา และให้ บริการ
วิชาการต่อท้องถิ่นและชุมชน โดยขยายการให้บริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ต่อภาครัฐและเอกชน ตาม
มาตรการ 5.6 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
และกาหนด Concept Integrated ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามศาสตร์และความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชาอย่างชัดเจน (Plan)
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มีหน่วยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และฟำร์มมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่
ประสำนงำนและดำเนิ นกำรให้ บริ กำรวิช ำกำรตำมควำมเชี่ยวชำญที่กำหนด (Do) และมีควำมร่ว มมือด้ำน
บริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพ กำรบริกำรวิชำกำรเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพ เช่น โครงการบริการข่าวสารด้านการเกษตรผ่ านวิทยุกระจายเสี ยงของมหาวิทยาลั ย
โครงการบริการห้องสมุดอาชีพ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ด้านพืชและสัตว์แก่เกษตรกร โครงการร่วมกับ
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางให้ข้อมูลเรื่องการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ต่อสังคม (Check) ในทุกโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จัดมีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรต่อสังคม และนำผลกำรประเมินไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ดังนี้
1) มีการประเมิน ประโยชน์ และผลกระทบของการให้ บริก ารด้า นวิท ยากร เนื้ อหา รูปแบบและ
ประโยชน์ของการนาไปใช้
2) มีการประเมินโครงการและประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ
3) มีการรายงานผลการประเมินของการบริการวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชา
เทคโนโลยีกำรเกษตร และรำยงำนผลในระบบกำรจัดทำแผนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยเป็นรำยไตรมำส มีกำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำเพื่อสร้ำงระบบและกลไก หรือ
กิจ กรรมกำรให้ บ ริ กำรทำงวิช ำกำรให้ ส อดคล้ อ งกับ ควำมต้อ งกำรของชุม ชมสั งคมมำกยิ่งขึ้ น
(Action)
โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ ชุ ม ชนของส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ประกอบด้วย งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณาจารย์และสาขาวิชา โดยการดาเนินงานร่วมกับหน่วยบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
การดาเนินกิจกรรมของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณาจารย์ หน่วยบริการวิชากรแก่ชุมชน
และฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก สามารถดาเนินงานได้บ รรลุเป้าหมายตามแผนและ
ประเภทการบริการวิชาการที่กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน
2555) ดังนี้
- การจัดอบรมประชุมสัมมนา จานวน 48 รายการ
- การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อบรม จานวน 122 รายการ
- กรรมการวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ จานวน 201 รายการ
- กรรมการวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ จานวน 21 รายการ
- กรรมการวิทยานิพนธ์ จานวน 34 รายการ
- การบริการวิชาการ อื่น ๆ จานวน 79 รายการ
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการบริการวิชาการของหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โดยคณาจารย์สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนอันส่งผลให้ชุมชนมีผู้นาและสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และดาเนินกิจ กรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของกิจกรรมการอบรม สัมมนาทางวิช าการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรทั้งด้านการผลิตสัตว์ และการผลิตพืช เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อการปลูกพืชด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงเห็ดเชิงธุรกิจ การเกษตรตามปรัชญาแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมการอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่
มุ่ง เน้ น จะตอบสนองต่อ ความต้ องการ ของชุ มชนให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง เป็น ศู น ย์ก ลางของ
การศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจ ระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกาไร รวมถึง เป็นตัว กลางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร โดยให้ความช่วยเหลือชุมชนใน
ลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility : USR)
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
จากการด าเนิ น การของหน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการแก่ชุ มชน ประจ าปี 2554 มีผ ลก่อ ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม นา
ความรู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ งานได้จ ริ ง พั ฒ นาศั กยภาพด้ านการเกษตรของชุ มชน ใช้ ทรั พยากรและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม ทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และองค์กรมีความเข้มแข็งที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับชุมชน และระดับองค์กร คือ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มผู้สนใจในระดับชุมชน
และในองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1) กลุ่มเกษตรกรรายย่อย หรือผู้สนใจ มีความสามารถในการวางแผนการทาการเกษตรที่เหมาะสม
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรได้ การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ได้สอดคล้องกับการ
ดารงชีวิตในท้องถิ่น
2) ชมรม สมาคมด้ า นการเกษตร และเกษตรอุ ต สาหกรรม มี ค วามสามารถในการวางแผนการ
ดาเนินการ โดยอาศัยความรู้ที่ได้จาการร่วมอบรมวิชาชีพการเกษตร การสาธิต โดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
3) เกิดเครือข่าย การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร ระหว่างภาคเอกชน องค์กรเกษตร
และภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดาเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรได้เรี ยนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ : สาหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี 2554 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ สาหรับเกณฑ์ต่อเนื่อง ยั่งยืน และ
เข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18

: ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ประเด็นที่ 1 ด้านนโยบายรัฐบาล
ชื่อโครงการ : การจัดงานเกษตรสุรนารี ‘55
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
-

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ปฏิบัติได้
1 ข้อ

ปฏิบัติได้
2 ข้อ

ปฏิบัติได้
3 ข้อ

ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ

ประเด็นการพิจารณา :

1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี () หรือไม่มี ()
การปฏิบัติ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่ดี
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานที่ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มีบทบาทใน
การชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุ วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสาเร็จ
ของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯที่หน่วยงานได้
ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
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ผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
สานั กวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทาโครงการ การจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2555 โดยกิจกรรมการจัดงานเกษตรสุรนารี มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยดาเนินการในรูปขององค์คณะกรรมการ และคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ
P (Plan) การวางแผน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน และคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดงาน มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ให้การสนับสนุน เสนอแนะ
แนวทางและกากับดูแลการดาเนินงาน เป็นต้น
2. คณะอนุกรรมการฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในขอบเขตหน้าที่ เช่น กาจัดนิทรรศการสาขาวิชา
การประเมินผล การจัดทาหนังสือเกษตรสรุนารี เป็นต้น
3. คณะทางานฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตงาน ในการจัดการประกวด แข่งขัน เป็นต้น
- มีการจัดทาแผนการดาเนิน งบประมาณ กิจกรรมหลัก และกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมงาน
และมีการดาเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน
D (Do) การปฏิบัติ
- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- จัดทาแผนการดาเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และกาหนดการประกวดพืช
และสัตว์
- ดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินการ
C (Check) การตรวจสอบผลการดาเนินการ
- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ และสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ร่วมแสดง
นิทรรศการ และผู้จาหน่ายสินค้า
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ส่งรายงานผลการจัดงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอมหาวิทยาลัยรับทราบ
A (Action) การปรับปรุงแก้ไข
- สรุปผลการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม การแสดงนิทรรศการ การประกวด โดยนาผลการประเมิน
มาพิจารณาในการดาเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ชมงาน ผู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และผู้จาหน่ายสินค้า โดย
นามาปรับปรุง แก้ไขให้กิจกรรมดีขึ้น
- นาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่สาคัญ สรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดงานเกษตรสรุนารี ในปีถัดไป
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น 30,738 คน ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
- คณาจารย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของสาขาวิชา จานวน 39 ท่าน รวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง
- การประกวดพืชและสัตว์ รวม 4 กิจกรรม
- นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 13 หน่วยงาน
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
- โครงการการจัดงานเกษตรสุรนารี เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ทางด้านการเกษตรและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
- เป็นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์การเรียนการสอนทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย
- เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
- เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
- การจัดงานเกษตรสรุนารี เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในท้องถิ่นและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
- เสริมสร้างความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน
- กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ทาธุรกิจการเกษตร และผู้บริโภค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และสินค้าทางการเกษตรระหว่างกัน
- งานเกษตรสุรนารี เป็นงานแสดงผลงานทางวิชาการประจาปี ที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงาน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
- ไม่มี
หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่ดี
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดาเนินการได้ 4 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานที่ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มีบทบาท
ในการชี้นาหรือแก้ปั ญหาสั งคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่ มเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงถึงผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ (หน้า 409)
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
(จาก websit สานักวิชาฯ : http://iat.sut.ac.th)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
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ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology Science Park, SUT-SP)
เกณฑ์การให้คะแนน

:

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

-

ปฏิบัติได้
1 ข้อ

ปฏิบัติได้
2 ข้อ

ปฏิบัติได้
3 ข้อ

ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่ดี
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)
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ผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P (Plan) การวางแผน
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็นโครงการที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณ 2550
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบรรจุให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของเทคโนธานี และของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
D (Do) การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดวางโครงสร้าง กาหนดอัตรากาลัง
ตามโครงสร้าง ปัจจุบันแบ่งงานเป็น 3 ส่วน คือ สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มทส. และสานักงานทรัพย์สินทางปัญญา มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 13 คน มีการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ในแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การจัดวางระบบการบริหารงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่เหมาะสม
C (Check) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือนในเวทีประชุมบุคลากรประจาเดือน และ
โครงการจะต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีทุกไตรมาส รวมทั้งการรายผล
การดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนแผนงานทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัด
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลงานจากแหล่งเงินทุนภายนอก ผู้รับบริการ และหน่วยงานภายในหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่ว ยงานโดย
รวบรวมผลการทางาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้อานวยการเทคโนธานี ในระดับ
มหาวิทยาลัยข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ดาเนินการวิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6
เดือน รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การประเมินผลยังดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันทุกปี
A (Action) การปรับปรุงแก้ไข
จากผลการประเมิน ที่ส ะท้อนปั ญหา อุ ปสรรค และผลงานที่ยั งไม่ บรรลุ เป้ าหมาย นามาสู่ การปรั บ
แผนการทางานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับอนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ในงบประมาณ 2554 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัว ชี้วัดกิจกรรมและผลงานจานวน 10
ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 200 ดังรายละเอียดปรากฏในผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
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3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การ
ให้ บ ริ การด้านทรั พย์ สิ น ทางปัญญา การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ช ย์ การสนับสนุนการ
ยกระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 เพื่อ
ให้บริการทดสอบแก่ภาคเอกชน ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดการย้าย
ถิ่นฐานทามาหากิน รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
จากการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2550-2552) โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) พบว่าเครือข่ายโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มทส. เป็น 1 ใน 4 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ได้เริ่มดาเนินงานสนับสนุนผู้ประกอบการใน
พื้น ที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็น ต้นมา โครงการฯ ได้ให้ค วามสาคัญกับ กิจกรรมการสนับสนุน
ประกอบการใหม่ที่ต้องการเริ่มธุรกิจของตนเอง ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (Technology Business Incubator, TBI) จากการสารวจพบว่า TBI ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของความสาเร็จในการดาเนินงานในระยะที่ 1
จะเห็นได้ว่า การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ และสามารถสร้างผลงานที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ แสดงให้
เห็นว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีศักยภาพในการให้บริการ
บ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี และยกระดับเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้
การศึกษาวิเคราะห์อุปสงค์ของการมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ มี ค วามต้ อ งการยกระดั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดาเนินงาน เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างหน่วยวิสาหกิจกว่าร้อยละ 99 เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการพึ่งพิงจาก
ภาครัฐในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมบ่มเพาะภายใต้ TBI ส่วนใหญ่มีระดับการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับขั้นต้นและระดับกลาง นั่นคือผู้ประกอบการเริ่มมีความเข้าใจและเริ่มนาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการในภูมิภาคยังมี
ความต้องการ การสนั บ สนุ น และพัฒ นาทั้งทางด้านการดาเนินธุร กิจ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการผลิต (รายละเอียดดังปรากฏในบทสรุปผู้บริหาร โครงการประเมินผล โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1)
จากผลการประเมินข้างต้นจึงยืนยันได้ว่าผลการดาเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้
สร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจขนาดเล็ก
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในระดับชาติ ดังนี้
5.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล
Gold Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand
Research Expo 2011)” ซึ่งเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการ
นาเสนองานวิจัย
5.2 บริษัท กฤษณากรีนโกลด์ จากัด โดย คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เจ้าของผลิต ภัณฑ์ ชาหอม
กฤษณากรี น โกลด์ ชนิ ดแคปซูล ซึ่งเป็ นผู้ ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) ได้รับ “รางวัลชมเชย” ในการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2554” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
5.3 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับว่ามีรูปแบบการ
บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี จึงทาให้มีหลายหน่วยงานขอศึกษาดูงาน ดังนี้
1) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554
2) มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 18.2.1 และ 18.2.2

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ)

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 18.2.1 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (หน้า 18.2.1) หรือ
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
เอกสารประกอบที่ 18.2.2 : ภาพการรับรางวัล Gold Award ปี 2011 และรางวัล ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ ประจาปี 2554
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
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รายการอ้างอิง : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
2. ผลการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (ระยะที่ 1 ปี 2550-2554)
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี ง บประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์เทคโนธานี
- Website โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(http://www.sp.sut.ac.th/indexsp.php) หรือ เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th => เมนูหลัก
=> หน่วยงานภายใน => อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

: ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่

กาหนด
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริ การด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน
มีการประเมิน ผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักวิชาฯ มีผลงานการดาเนินการ คือ
1. มีร ะบบและกลไกการทานุ บารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดย
กาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานกิจกรรมนักศึกษาแต่ละสาขาวิชารองรับ โดย
กาหนดผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา ร่ วม
ดาเนินการกับนักศึกษาสาขาวิชา
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
นาไปบูรณาการประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ
เช่น การจัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจ กรรมเทิดทูน สถาบั น พระมหากษัตริย์ เช่น การร่ว มเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์พ ระบรมราชิ นี น าถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา เช่น การจัดพิธีทาบุญตักบาตร จัดพิธีเวียนเทียนในวัน
สาคัญต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้สานักวิชายังมีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกัน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานลอยกระทงชุมชน การจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจาทุกปีการศึกษา การจัดพิธี
สักการะท่านท้าวสุร นารี และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา การจัด
กิจกรรมการรดน้าขอพรจากอธิการบดี ทาบุญสานักวิชาฯ ในเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ของทุกปี
คณาจารย์นานักศึกษาในที่ปรึกษาวิชาการไปร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร - เลี้ยงพระตามวันสาคัญ
ทางศาสนา และร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ในศาสนสถานต่าง ๆ
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน มีการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ร่วม
ขบวนแห่ งานลอยกระทงชุมชน ร่วมแสดงงานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเสนอรายงานการดาเนินงานของกิจกรรม ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา ผ่านทางงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษา เมื่อได้ผลการประเมินจะนาผลการประเมินมาปรับใช้กับการดาเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อ ๆ ไป ทาให้ปัญหาการทางานน้อยลงและผลการประเมินดีขึ้น

123

ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
(หน้า 418)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10

ชนิดของตัวบ่งชี้

: การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ






รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร กาหนดนโยบายและภารกิจด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิด
เป็นร้อยละ 10 รองจากภารกิจด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย
และมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนผ่านโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถประกอบกับการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
โดย สานักวิชาฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
(Plan) การวางแผน
สานักวิชาฯ ดาเนินการตามแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่มี ความ
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เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับภารกิจและระดับหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี โดยมีแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา กิจกรรมชมรมนักศึกษา ที่มีการระบุคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของกิจกรรม วิธีการ
ดาเนิ น การ และการประเมินผลอย่ างชัดเจน โดยกาหนดผู้ แทนคณาจารย์สาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาร่วมดาเนินการกับนักศึกษา
(Do) การปฏิบัติ
มีการดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่วางไว้ เช่น การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ การ
จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี การจัดพิธีทาบุญตักบาตร พิธี เวียนเทียนในวันสาคัญทางศาสนา เป็น
ต้น
(Check) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
มีการประเมินผลความส าเร็จ ของการบูรณาการงานด้ำนทำนุบำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับกำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีการสรุปและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินและให้
ข้อคิดเห็น และผู้รับผิดชอบสามารถนาผลไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ต้องการได้
(Action) การปรับปรุงแก้ไข
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม และนาข้อเสนอแนะและผลการประเมิน เพื่อ
นามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในจุดที่ต้องแก้ไขสาหรับกิจกรรมหรือจัดทาแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ตำกว่
่ ำร้อยละ 80
การส่งเสริ มและสนั บ สนุ น ด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมของส านักวิช าเทคโนโลยีการเกษตร สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 อาทิ งานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
พิ ธี ไ หว้ ค รู พิ ธี สั ก การะอนุ ส าวรี ย์ ท่ า นท้ า วสุ ร นารี พิ ธี บ ายศรี สู่ ข วั ญ ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม สาหรับกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถดาเนินการจัดได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่
กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
3. มีกำรดำเนินงำนสม่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง
ส านั ก วิช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มีก ารดาเนิ น งานด้ านการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ด้า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
การดาเนินงานผ่าน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์การทาบุญและพัฒนาบริเวณวัด การจัดกีฬานักศึกษาใหม่ กิจกรรม
ทาความสะอาดวัด กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาฯ เป็นต้น
4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน
จากการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการแพร่เผยศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย สู่เวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติ ให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายระหว่างนักศึกษาชาติตา่ ง ๆ
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นอกจำกนี้กำรดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำนสัมพันธ์ของนักศึกษำในสำขำวิชำ กำรทำบุญและ
พัฒนำศำสนสถำน ในชุมชนท้องถิ่น
5. ได้รบั กำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
-

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4

4 ข้อ



รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรื อกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มและสนั บสนุน ด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม พร้อ มรายละเอี ยดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11

ชนิดของตัวบ่งชี้

: การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นทีแ่ ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดกาหนดขึ้น เช่น พิธีทาบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย พิธีรดน้าขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ กิจกรรมลอย
กระทงชุมชน การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
มหาวิทยาลัย บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนา โดยส่วนอาคารสถานที่
เป็นผู้ควบคุมการใช้งาน ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย รวมถึงการตกแต่งให้เหมาะสมสวยงาม โดยผู้ใช้
อาคารมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศ
ของสถานที่ทางานให้กับบุคลากรในแนวทางที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ โดยได้จัดให้สานักงานมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม สะอาดและถูกสุขลักษณะ กาหนดผู้รับผิดชอบในส่วนของสานักงานชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การสร้ า งความเป็ น ระเบี ย บให้ กั บ ส านั ก งานตลอดจนการใช้ ง านสะดวก รวมไปถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ส านักวิชาฯได้มีการจัดพื้นที่สาหรั บให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับสานักวิชาฯ
ได้อย่างสะดวก
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ อาทิ ลาน
ศิลปวัฒนธรรม จัดพื้นที่บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม บ้านไทยไฮเทคสาหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี
และมีพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งชมรมด้านศิลปวั ฒนธรรมนักศึกษา เช่น ชมรมนาฏศิลป์
ชมรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน พื้นที่จัดกิจกรรมลานถนนคนเดิน เป็นต้น
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการอาคารสถานที่ ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจาแนกตาม
มิติความพึงพอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.35
- ด้านการเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.35
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.35
ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนกิจกรรมนักศึกษา ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00
โดยจาแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
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-

ด้านผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

3.51
3.43
3.51
3.39

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สถาบันดาเนินการตลอดปี ในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาดสุขอนามัย และ
ความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ 1-4
หมายเหตุ :
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่
สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

: ภาวะผู้นาขอผู้บริหารทุกระดับของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ

มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้

อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ :

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้แก่
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1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส

6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการประจาสานักวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน โดยการดาเนินงานในรูปของ
องค์ประชุมผ่านการประชุมคณะกรรมการเป็นหลักสาคัญ ในปีการศึกษา 2554 มีการประชุม 13 ครั้ง มี
กรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 83.33
2. ผู้บริหารมีวิสั ยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒ นา
สถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยสานักวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบัติงานของสานักวิชา มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นแผนปฏิบัติการ และ
รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ และจัดทารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบการจัดทาแผนและ
ติดตามผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสถานวิจัย เป็นประธาน ผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจาทุกสาขาวิชา เป็นคณะกรรมการ
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การจัดการความรู้ 4) การบริหารงบประมาณ 5) การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ฯลฯ
สานักวิชามีการประชุมคณะกรรมการประจาส านักวิชา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้านการบริหาร
วิ ช าการ และบริ หารจั ดการของส านั กวิ ชา นอกจากนั้ น ส านั กวิ ชายั งได้ ให้ อ านาจในการตั ดสิ นใจแก่
ผู้รับผิดชอบ และหรือหัวหน้าสาขาวิชา ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม อาทิ เช่น การมอบ
อานาจเงินสารองจ่ายสานักวิชา การมอบอานาจการลา การอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
ผู้ บ ริ ห ารเน้ น กระบวนการท างานที่ มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ มให้ บุ คลากรของส านั กวิ ช ามี คุ ณภาพ มี
ความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสาหรับการพัฒนา
และเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรเป็นประจาทุกปี ซึ่งถือเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กับผู้ใต้บังคับบัญชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้น
ผู้บริหารยังได้สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะ/ทักษะความสามารถให้เพิ่มพูนสูงขึ้น
ด้วย
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยรับฟังข้อเสนอแนะจาก
สาขาวิชา และหน่วยงานใต้บังคับบัญชา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(7 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ



เอกสารอ้างอิง :
1. ตารางที่ 7.1.1 สรุปผู้เข้าประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 419)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ เผยแพร่บน Website ของสานักวิชาฯ
http://iat.sut.ac.th/

133

ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

: ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันโดยครอบคลุมพันธกิจของหมาวิทยาลัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยสานักวิชา มี
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ประจาหน่วยงาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ครอบคลุม
3. เข้าร่วมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ต่าง ๆ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด ได้เข้าร่วมการสัมมนา "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพของสภา
คณบดี สาขาการเกษตร" ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประสบการณ์และแนวคิดการวิจัยสถาบัน
และการเขียนข้อเสนอโครงการ
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge) ผ่าน Website KM SUT ของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานกรประชุม เป็นต้น
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อ
นามาพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการความรู้ ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้
หน่วยงานต่าง ๆ มีการกาหนดหัวข้อการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานไว้ในแผนการจัดการความรู้ โดย
กาหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ 5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
1. เอกสารประกอบที่ 7.2.1 รายชื่อคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (หน้า
)
2. เอกสารประกอบที่ 7.2.2 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ของ
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หน้า
)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

: ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ





4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ



5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
การเรียนการสอน

การวิจัย

การบริหารจัดการ

การเงิน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการ 1. สถ าบั น วิ จั ยแ ล ะพั ฒน า มี 1. สถานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ 1) มี แ ผ น โ ค ร งก า รพั ฒ น า
ระบบสารสนเทศการ
เรียนการสอน นามาจากผลการดาเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณ
นโยบายในการจั ด ท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัด การ มีระบบ
บ ริ ห า ร ก า ร ค ลั ง
สารและสื่อการศึกษา และศูนย์ นวัต กรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ซึ่ง เป็ น
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร
สารสนเทศ (information system
(http://web.sut.ac.th/qa
งานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน โดยมีผลการ
plan) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
/index7-54.php) เพื่อให้
พ.ศ. 2550 โดยได้ จั ด ท า
ดาเนินงาน ดังนี้
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ผู้ บ ริ หาร ทุ ก ร ะดั บ ข อง
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์
สารสนเทศการวิจัย เพื่อขอรับ
1) ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการจัดทาระบบ
จากข้ อ มู ล ในระบบการ
2555-2559
การจัด สรรงบประมาณ และ
ฐานข้อมูลกลางด้านทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (ระบบทะเบียนและ
บริหารการคลังซี่งเป็นข้อมูล
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประเมินผลการศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ที่ ถูกต้ อ ง รวดเร็ว ลดการ
ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
มีแผนการดาเนินการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง ทางด้าน software
ปฏิ บั ติ ง านซ้ าซ้ อ น โดย
สารสนเทศการวิจัย ประจาปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
งบประมาณ พ.ศ. 2550 จาก
2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการวางแผนระบบสารสนเทศสาหรับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ให้
ด
าเนิ
น
การ
ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
โด ยเริ่ มพั ฒ นา ร ะบ บ ฯ
จั
ด
ท
าระบบฐานข้
อ
มู
ล
งานวิ
จ
ย
ั
มหาวิทยาลัย มีการวางแผนการใช้งบประมาณสาหรับระบบสารสนเทศ
ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.
ตามแผนที่เสนอ
ด้านการเรียนการสอนในแต่ละปี
2550 เป็นต้นมา ดังนี้
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
1) ปี ที่ 1 ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2550 โครงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดาเนินงานตามแผน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดาเนินการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารการคลั ง
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการจัดการ
(ระบบงบประมาณ,
เรียนการสอนผ่าน SUT e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ร ะ บ บ พั ส ดุ )
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา โดย
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
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การเรียนการสอน

การวิจัย

การบริหารจัดการ

การเงิน

500,000 บาท ใช้ ไ ป
180,000 บาท
2) ปี ที่ 2 ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2551 โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารการคลังและ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
พั ฒ น า คู่ มื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศด้ า นการ
บริ ห ารการคลั ง มทส.
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
3,403,400 บาท ใช้ไป
1,843,609 บาท
จากนั้นได้มีการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง มาโดยตลอด มี
การแก้ไขระบบตามความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ครอบคลุ ม เชื่ อ มโยงทุ ก
ระบบการปฏิ บั ติ ง านให้
ได้มากที่สุด
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
(1) เพิ่มโมดูลที่จาเป็นและบูรณาการการใช้ mobile content มาใช้ใน
การเรียนการสอน ได้แก่ การติดตั้ง MELE เพื่อให้บริการ moodle
ผ่าน mobile devices, quick mail module, media player
module สาหรับ multimedia file upload, เพิ่มเติม blog เพื่อ
รายงานสถิติการใช้ moodle
(2) พัฒนา moodle จาก Version 1.9.10 เป็น Version 1.9.15 และอยู่
ระหว่างการพัฒนาสู่ version 2.0 เพื่อการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น
(3) พัฒนาระบบ digital media for u-Learning เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงสื่อและการจัดการสื่อตลอดจนการพัฒนาระบบ
security โดยเพิ่ มฟั งก์ชั่ นในการจั ดการสื่ อบนระบบ พัฒ นาการ
แสดงผลรายการสื่อของ user เพื่อความสะดวกในการสืบค้น โมดูล
facebook เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มระบบการป้องกัน
spam mail
นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดาเนินการปรับปรุง
ตู้ kiosk โดยเพิ่ม ฟัง ก์ชั่น การแสดงชื่อสื่อแบบเรีย งตามลาดับตั วอักษร และ
พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างตู้ kiosk กับ mobile device ต่าง ๆ ผ่านสัญญาณ
bluetooth แบบอัตโนมัติ
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การเงิน

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 2. สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ นา ไ ด้ 2. สถานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ 2. มี ร ะบบสารสนเทศการ
1) ศูนย์บริการการศึกษา
ดาเนิ น การจั ด จ้ า งท าระบบฐาน
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (สพส.) มี
บริ ห ารการคลั ง เพื่ อ การ
ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ข้ อมู ล เพื่ อการวิ จั ย ในลั ก ษณะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตาม
บริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ
web database ซึ่งได้ดาเนินการ พันธกิจของมหาวิทยาลัยแบ่งได้ ดังนี้
ด้านข้อมูลนักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ด้ า น ก า ร เ งิ น ซึ่ ง
เ ส ร็ จ แ ล้ ว ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก
ซึ่งพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วย
o ด้านการเรียนการสอน มีระบบ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร ะ บ บ
(http://ird.sut.ac.th/system4/)
username/password ทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th ซึ่งจะมีเมนู
ลงทะเบียนนักศึกษา ดาเนินการ
งบประมาณ ระบบพั ส ดุ
ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถาบัน
หลักด้านสารสนเทศให้เลือกใช้งาน
โดยศูนย์บริการการศึกษา
ระบบเงินสารองจ่าย ระบบ
2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียน วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ส า ม า ร ถ ใ ช้
o ด้านการบริหารจัดการ มีระบบ
การเงิน ระบบบัญชี ซึ่งเริ่ม
การสอน เช่น ฐานข้อมูล video on demand ฐานข้อมูลคลังข้อสอบเก่า ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ ร ะบบในปี ง บประมาณ
ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ฐานข้อมูล thai digital collection เป็นต้น ท างานร่ ว มกั น ได้ ส ะดวกขึ้ น มี
ซึ่ง ทาง สพส. ได้ท าการพั ฒ นา
พ.ศ. 2555 ปรากฏตาม
และมีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ระบบการจั ด เก็ บ สื บ ค้ น และ
ระบบบริ ก ารออนไลน์ ใ ห้ กั บ
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ACM, ฐานข้อมูล ASTM, ฐานข้อมูล ACS, ฐานข้อมูล EBSCO, รายงานที่สะดวกต่อการนาข้อมูล
ไปใช้
ทั
้
ง
นี
้
การพั
ฒ
นาระบบ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่
ฐานข้อมูล SCOPUS, ฐานข้อมูล ISI web of science, ฐานข้อมูล
โครงการ “การจัดทาคู่มือ
ฐานข้
อ
มู
ล
อยู
่
ใ
นลั
ก
ษณะที
่
ย
ั
ง
ไม่
ระบบกรอกภาระงานและประเมิ
น
ScienceDirect เป็นต้น
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร ะ บ บ
สามารถให้
ข
้
อ
มู
ล
ไปอ้
า
งที
่
ฐ
าน
ภาระงานสายปฏิ บั ติ การ/สาย
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศการบริหารการ
ข้
อ
มู
ล
ตั
ว
เดี
ย
วกั
น
ได้
(single
การบริหารและการตัดสินใจ โดยดาเนินการปรับปรุงระบบประมวลผล
วิ ช าการ ระบบจั ด เก็บ เอกสาร
คลังฉบับ สมบูรณ์ ” เมื่ อ
source
data)
ในด้
า
นการรั
ก
ษา
สถิ ติ ก ารใช้ ง าน SUT e-Learning ให้ มี ค วามเสถี ย รเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
วั น ที่ 2 0 -2 1 สิ ง หา ค ม
รายงานผลการใช้งาน e-Learning มีความถูกต้อง สามารถสืบค้นและ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ
ระบบแจ้
ง
ซ่
อ
ม
ระบบจั
ด
การ
2554 มีผู้เข้ารับการอบรม
แสดงข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้ นอกจากนั้นได้ดาเนินการจัดเก็บ ฐานข้อมูล มีการกาหนดรหัสใน
ข้
อ
มู
ล
ส่
ว
นบุ
ค
คล
(personal
จานวน 58 คน และ
สถิติ การใช้ งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรีย นการสอนออนไลน์ ในทุ ก การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล และมี
information
management)
การก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ถึ ง
สามารถน าไปใช้ ใ นการ
บริการที่เปิดใช้
ระบบประเมินออนไลน์ (online
ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ แ ต่ ล ะคน เพื่ อ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
evaluation system) ระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลในส่วน
ได้ โ ดยมี ฐ านข้ อ มู ล จาก
ที่ เ ป็ น ความลั บ ทั้ ง ยั ง สามารถ
บันทึกโปรแกรมการศึกษา ระบบ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น
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การบริหารจัดการ
ติดตามผลการดาเนินงานประจาปี
ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา เป็นต้น
o ด้ า นการวิ จั ย มี ร ะบบจั ด การ
ข้อมูลทางด้านการวิจัย ซึ่งทาง
สพส. ได้ พั ฒ นาและประสาน
ความร่ว มมื อในการดู แ ลข้อมู ล
จากทุกสานักวิชา ทาให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลการวิจัยสาหรับใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ
ในรูปรายงานสาหรับผู้บริหารได้
o ด้านการเงิน มีระบบสารสนเทศ
การคลั ง ด าเนิ น การโดยส่ ว น
การเงิ นและบั ญชี โดยมี การใช้
งานระบบดังกล่าวแบบออนไลน์
แทนระบบเดิมที่มีการใช้เอกสาร
กระดาษ สามารถเข้า ถึง ข้อมู ล
การใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งทั น ที รวมไปถึ ง การ
ดาเนินธุรกรรมทางการเงินของ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เป็ น ไปอย่ า ง
เป็นปัจจุบัน

การเงิน
1) ส่วนการเงินและบัญชี
ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การใช้
จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ข้ อ มู ล การเงิ น และ
บัญชี เป็นต้น
2) ส่วนพัสดุ ได้แก่
ข้อมูลคลังวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล
คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
พิเศษ ข้อมูลอาจารย์
พิเศษ และข้อมูล
TA/RA เป็นต้น
4) ส่วนสารบรรณและ
นิติการ ได้แก่ ข้อมูล
ประวัติผู้เช่าร้านค้า
และข้อมูลสัญญาเช่า
ร้านค้า เป็นต้น
5) ส่วนการเจ้าหน้าที่
ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร
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การบริหารจัดการ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารต่าง ๆ ได้ถูกนามาบูรณาการ
เข้าสู่คลังข้อมูล (data warehouse)
โดยมี ฐ านข้ อ มู ล สารสนเทศหลั ก
ทั้ ง หมด 9 ฐาน ได้ แ ก่ ส ารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษา สารสนเทศบุ ค ลากร
สารสนเทศการวิ จั ย สารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศการ
คลัง สารสนเทศโปรแกรมการศึกษา
ส า ร ส น เ ท ศ ง า น ส นั บ ส นุ น
ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สารสนเทศวิ ส าหกิจ ซึ่ ง คลั ง ข้ อมู ล
ดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญที่ใช้
ในระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
(Executive Information System
หรือ EIS) โดยทาง สพส. ได้ทาการ
พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาอั จ ฉริ ย ะ
(Academic Ingelligence System)
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลั ง ข้ อ มู ล
ดั ง กล่ า วในรู ป แบบต่ า ง ๆ ส าหรั บ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ รวมไปถึ ง การ
นาไปใช้ดาเนินงานประกันคุณภาพ
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การเงิน
ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูล
ที่พักอาศัย เงินตกเบิก/
ค่าตอบแทน รายการหัก
ข้อมูลบัตรสวัสดิการ
และข้อมูลค่าลดหย่อน
โดยแสดงผลบนระบบ
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ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
(https://ai.sut.ac.th)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3. ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจ 3. สถานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ 3. การน าผลการประเมิ น
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (สพส.)
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
1) ศูนย์บริการการศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ ของผู้ ใ ช้ เนื่ อ งจากเป็ น ระบบ
มีการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
สารสนเทศ สาหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในรอบปีการศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร มีการ
ระบบ MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ และการ
2553 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ใช้ข้อมูลร่วมกันของฝ่ายงานต่าง
สุรนารี ผ่านทางระบบ SUT Online
ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
2) ศูน ย์บ รรณสารและสื่ อการศึกษามีการประเมิ นความพึ งพอใจในการใช้ ๆ ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
Evaluation System http://
ของหน่ว ยงานภายนอกที่
จ า น ว น 4 ฝ่ า ย ใ น ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้บริการ
202.28.40.182/poll/question.php
เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก าหนด
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจ ฐานข้อมู ลจึง ได้ท าระบบรับส่ ง
โดยได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากการ
ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา ข่าวสารระหว่างผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้
ประเมิ น เช่ น ระบบบั น ทึ ก เวลา
เนื่ องจากระบบยั ง ไม่ แ ล้ ว
2554 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ SUT e-Learning อยู่ ได้แสดงความคิดเห็นในการใช้
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยลายนิ้ ว มื อ ยั ง ไม่ มี
เสร็จสมบูรณ์
ในระดับมาก ( x = 4.33 S.D. = 0.56) โดยผลการประเมินมีข้อเสนอแนะ ระบบ รวมทั้ ง การแจ้ ง ปั ญ หา
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร ระบบ
จากการใช้ ระบบฐานข้อมูล มา
ดังนี้
ขัด ข้องบ่ อยครั้ง ระบบมี ค วาม
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีการใช้งานพร้อม ๆ กันหลาย ๆ user จะทา ยังผู้พัฒนาระบบและผู้ดูแลระบบ
ขัด ข้องตลอด ต้ องยื่ นค าขออนุ มั ติ
ให้ ร ะบบช้ า และบางครั้ ง เข้ า ใช้ ง านไม่ ไ ด้ เ ลยเนื่ อ งจากระบบ ได้ตลอดเวลา
ทุ ก วั น ท าไม่ ส ะดวกเป็ น อย่ า งยิ่ ง
อินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยขัดข้องบ่อย คงต้องเร่งแก้ปัญหานี้
บางช่วงการทางานของระบบ MIS
(2) ทาระบบได้ดี ง่ายต่อการใช้ แต่บางครั้งระบบอินเทอร์เน็ตล่ม ทาให้
ช้าและติดขัดในการ login การใช้
เกิดปัญหาในการดาวโหลดบทเรียน
งานระบบไม่ ง่ า ยเลย ต้ อ งใช้ เ วลา
(3) อยากให้ทุกวิชามี e-Classroom มีเอกสารที่อาจารย์สอน มีเนื้อหาที่
และต้องการคู่มือ ควรรวมระบบ
สอนทุกสัปดาห์ ทุกวิชามีข้อสอบปีใหม่ ๆ ให้อัพโหลดมากกว่านี้
ต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ อ ยู่ ใ น
(4) อยากให้มีระบบบริการนี้ไปเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
หน้ า เดี ย วกั น และท าหน้ า user
ผู้รับบริการ
name และ password หน้าเดียว
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เป็ น ต้ น ซึ่ ง ทาง สพส. น้ อมรับ ทุ ก
ข้อเสนอแนะและปัญ หาเพื่ อนามา
พั ฒ นาระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อไป
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง 4. ในปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่อง 4. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสาร
สารเทศเพื่ อการจั ด การ (สพส.) มี
มายังปีการศึกษา 2554 สถาบัน
ระบบสารสนเทศ
การน าผลการประเมิ น ความพึ ง
วิจัยและพัฒนาได้มีการประชุม
1) ศูน ย์ บ ริการการศึกษามีการน าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง พัฒ นาการ
พ อ ใ จ ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ MIS
พนั ก งานในแต่ ล ะฝ่ า ยจั ด ท า
ให้บริการข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเมนูข้อมูลนักศึกษาให้หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จาก
requirement ของแต่ละงาน
ภายนอก สามารถ download ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแสดง
ข้ อ 3. มาพั ฒ นาและแก้ ไ ขให้ มี
เพื่อประสิทธิภาพ สูงสุดในการ
ตัวตนสาหรับข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สาคัญ เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
ประสิ ท ธิภ าพแล้ว เช่ น การจัดท า
ดาเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สังกัด สถานะนักศึกษา เพิ่มเมนูข้อมูลนักศึกษาให้สามารถ
ฐานข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
download ข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอข้อมูล สาหรับเจ้าหน้าที่ที่มี
ภายในมหาวิทยาลัยและจัดทาคู่มือ
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สิทธิ์เข้าระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา จัดทาระบบคิวเพื่อการ
การใช้ ง านควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ลงทะเบียนเพื่อการสัมภาษณ์นักศึกษา admissions เป็นต้น
ระบบ โดย สพส. ก าลั ง มุ่ ง เน้ น
(SUT-MIS) ของมหาวิทยาลัยใน
2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
การบู รณาการฐานข้อมูลที่มี ความ
การดาเนินการพั ฒนาระบบให้
การให้บริการ เช่น การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่ม
พร้ อ มเข้ า สู่ ค ลั ง ข้ อ มู ล พร้ อ มการ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ดาเนินการปรับปรุงระบบ LMS :
โ ด ย ร ะ บ บ ห ลั ก ( Academic
moodle โดยดาเนินการปรับปรุงเป็น moodle version 1.9.15 เพื่อให้การ
Intelligence System) ดาเนินการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ บู ร ณาการ
ใช้ ง านมี ค วามสมบู ร ณ์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ร ะบบ และวาง
ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลสหกิจ
แผนพัฒนาไปสู่ moodle version 2.0 เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย
ศึ ก ษา ฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา และ
นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายังได้พัฒนาระบบ
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การบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลการเงินด้วยแล้ว
SUT virtual training เพื่อจัดระบบการฝึกอบรมเสมือนจริงผ่าน
เครือข่าย เป็นการขยายโอกาสทางการฝึกอบรมสู่สังคมออนไลน์ และ
พัฒนาระบบ SUT 3D virtual learning เพื่อการจัดห้องเรียนเสมือน 3
มิติ บนเครือข่าย เพื่อก่อชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด 5. มีการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย 5. มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นข้ อ มู ล ของ
1) ศูนย์บริการการศึกษามีระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของ
ผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงาน มหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย
ระบบทะเบียนและประเมินผลกับหน่วยงานภายนอกศูนย์บริการการศึกษา
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา กับ สานั กงานคณะกรรมการการ
และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
(สกอ.) และส านั ก งานคณะ อุดมศึกษา (สกอ.) ตามรูปแบบ
เช่น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันทดสอบทาง
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตาม มาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และธนาคาร ฯลฯ
รูปแบบมาตรฐานที่กาหนด ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
2)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการส่งข้อมูลไปเก็บสารองไว้
คุณภาพการศึกษระดับอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลระบบงานวิจัยแห่งชาติ
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และสาหรับฐานข้อมูล thai digital
(CHE QA Online System)
หรื อระบบ NRPM (National
collection มีการเก็บสารองข้อมูลไว้ที่ สกอ. โดยผู้ใช้บริการสามารถ
(http://www.cheqa.mua.go.th)
Research Project Management)
สืบค้นข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและ
2) ฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่
(http://nrpm.nrct.go.th)
สื่ อ การศึ ก ษา http://library.sut.ac.th
หรื อ เว็ บ ไซต์ ข อง สกอ.
การศึกษา (e-Studentloan)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
(http://www.studentloan.or.th)
3) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอก โดยผ่านทางระบบ SUT-Academic Intelligence
(MIS 0.9.1) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่าย
สังคมออนไลน์ social network ผ่าน facebook กลุ่มเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเครือข่าย Thailand e-Learning
Space (TLS) ชุมชนสาหรับคนอีเลิร์นนิ่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
อีเลิร์นนิ่ง
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การวิจัย

4) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายกับ
สกอ. ตามรูปแบบมาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
- ฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (e-Studentloan)
(http://www.studentloan.or.th)
- ฐานข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทา
(http://www.sut.ac.th/dpn)
- ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System) (http://www.cheqa.mua.go.th)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ)
รายการหลักฐาน :
1. ตารางที่ 7.3.1

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย (X)

5 คะแนน

5 ข้อ



ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 419.1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

: ระบบบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

: ข้อ
มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริห ารความเสี่ ยง โดยมีผู้ บริหาร
ระดั บ สู ง และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาฯเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่ น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีสานักวิชาใดสานักวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี การวิ เคราะห์และจั ด ท าแผนบริหารความเสี่ ยงเชิ ง ป้ องกัน หรือมี แผนรองรับ เพื่ อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุ การณ์ ร้า ยแรงดั งกล่ า วมี ความรุน แรงที่ล ดน้ อยลงมากจากแผนรองรับ ผลกระทบที่ ได้ กาหนดไว้
ล่วงหน้า

รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะทางานบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้าน
งานวิจัย และด้านนักศึกษา เป็นต้น ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2 และกาหนดกิจกรรมควบคุม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสานักวิชา
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จะเข้าทาการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทารายงานการเนินงานตามแผนเสนอให้สานักวิชาทราบ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ 6 ข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 7.4.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 554/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=4
9&Itemid=85
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 555/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49
&Itemid=85
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงาน
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49
&Itemid=85
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 แผนการปรับปรุงควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน้า 420)
ตารางที่ 7.4.1
รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและแผนการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2554 (หน้า 419.2)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13

: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดการดาเนินงาน :
สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีได้ กาหนดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารและจัดการที่ดี เพื่อให้การดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทาหน้าที่กาหนดแนวทาง
วางระบบและกลไกการตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับ
ทั้งนี้ ทุกสานักวิชาของมหาวิทยาลัยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอเป็นรายไตร
มาส และมหาวิทยาลัยได้มีการนาผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งสานักวิชาไปสรุปรายงานผลทุก 6 เดือน
(ปีละ 2 ครั้ง ) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักวิชา 3
ด้าน ดังนี้
1. ด้านที่ 1 การพัฒนาองค์กร ประกอบ ด้วย ข้อมูลผลการดาเนินงานตามติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2. ด้านที่ 2 การดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจาปี ประกอบด้วย แผนงานจัดการ
ศึกษา วิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
3. ด้านที่ 3 การดาเนินงานที่ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กาหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยอธิการบดี ปีละ
3 ครั้ งทุกภาคการศึ กษา ตามแบบประเมินผลสายบริห ารวิช าการที่กาหนดและนาผลการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยพิจารณาจากปัจจัยการประเมินใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. ผลสาเร็จของงาน แบ่งเป็น งานบริหาร งานสอนและงานอื่น ๆ ครอบคลุมในเรื่องปริมาณและคุณภาพ
งานบริหาร
2. พฤติกรรมการทางาน ครอบคลุมในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ การกาหนด
เป้าหมายและวางแผน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การประสานงาน ความตั้งใจและสนใจใฝ่รู้
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ครอบคลุมในเรื่องความเป็นผู้นาที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การสื่อความ เสียสละและอุทิศเวลา ความมีจริยธรรมและคุณธรรม ความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี
4.3 จากคะแนนเต็ม 5

คะแนนการประเมิน
4.3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหารวิชาการ
หมายเหตุ :
ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับสานักวิชา ผู้บริหารหมายถึง คณบดี
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

: ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ








หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุ ทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบัน
ใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
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สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีก ารระดมทุนด้วยวิธีการ
อื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารแบบร่วมบริการประสานภารกิจ ดังนั้นการจัดสรรเงินงบประมาณไปยัง
สานักวิชาต่าง ๆ จึงต้องดาเนินการไปตามแผนบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดหาจะมี
หน่วยงานกลางเป็นผูด้ าเนินการให้ ทรัพยากรจานวนมากใช้ร่วมกัน มีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบทัง้
มหาวิทยาลัย ดังนั้นสานักวิชาฯ จึงมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สานักวิชาฯ ดาเนินการตามแผนบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสานักวิชาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีจากมหาวิทยาลัย
และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการเงิน รายงานการใช้จ่ายตามแผนการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจ าปี ที่ส อดคล้ องกับ แผนปฏิ บั ติ การในแต่ ล ะพั น ธกิจ และการพั ฒ นาสถาบั น และ
บุคลากร สานักวิชา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี และบุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลจัดสรร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สานัก
วิชา จัดทารายงานการเงินในส่วนที่รับ ผิดชอบอย่างเป็นระบบ เช่น รายงานเงินสดย่อย เงินเสริมสร้างความ
เข็มแข็งทางการวิจัย โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชา และรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน และ สตง.
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององค์การ เช่น สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) ฯลฯ
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิ นให้เป็น ไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ ที่ ส ถาบั น ก าหนด (มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะเบี ย บการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
คณะกรรมการประจาสานักวิชาฯกาหนด)
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(7 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
1. เอกสารประกอบที่ 8.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 419/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (หน้า 427)
2. เอกสารประกอบที่ 8.1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1401/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (หน้า 428)
3. เอกสารประกอบที่ 8.1.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
(SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน้า 430)
4. เอกสารประกอบที่ 8.1.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ที่ 631/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 (หน้า 434)
5. เอกสารประกอบที่ 8.1.5 หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หน้า 435)
6. เอกสารประกอบที่ 8.1.6 หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (หน้า 436)
7. เอกสารประกอบที่ 8.1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหาร
งบประมาณและการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 (หน้า 438)
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

: ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าฯและส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาตามก าหนดเวลา โดยเป็ น รายงานที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
System และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
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มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

9. มีแ นวปฏิบั ติ ที่ดี ห รื อ งานวิจั ย ด้า นการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาที่ ห น่ ว ยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสานักวิชาและหน่วยงานและดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานที่รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยสานักวิชามีผู้แทนร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
1.2 ระดับหน่วยงาน ส านักวิช า เสนอให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาหน่วยงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ เป็นประธานคณะทางาน และมีผู้แทน
คณาจารย์จากสาขาวิชา เป็นคณะทางาน และหัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นเลขานุการคณะทางาน
เพื่อรับนโยบายเรื่อง การประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลั ยไปปฏิบัติ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันและ ได้เข้าร่วมประชุม forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ นาเสนอผลการ
ประเมินที่เป็นจุดอ่อน กรอบระยะเวลาเพื่อการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความสาคัญที่จะต้องแก้ไข และ
ความ ต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ผู้บริหารร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นอันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อหน่วยงานจะได้นาผล
การประเมินตนเองไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลั ย เช่น ร่ ว มสั มมนาเรื่ องการประกันคุณภาพและเสนอข้อมูลในที่ประชุมสภาคณบดีส าขา
การเกษตร
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น
กรอบในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตั้งแต่ปีการศึกษา
2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จานวน 23 ตัวบ่งชี้
ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จานวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome
เพื่อให้ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จานวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด
11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
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ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา ประกอบด้วย
4.1 การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดังนี้
- จัดทารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
- น าเสนอผลการประกัน คุณ ภาพที่ไ ด้จ ากการจัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ต่ อ
คณะกรรมการประจาสานักวิชา และเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมีการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
4.2 การจัดทารายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ กาหนด พร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานที่เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสานักวิชา (http://iat.sut.ac.th) ใน
หัวข้อประกันคุณภาพ สวทก. และจากข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ สานักวิชา
ได้รายงานผลการดาเนินการ ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้า 6 เดือน/ครั้ง ในต้นปีและกลาง
ปีงบประมาณ เสนอมหาวิทยาลัย
4.3 การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อทาหน้ าที่วิเ คราะห์ผ ลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ประเมิน และติดตามการดาเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยจากข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ จัดทา
รายงานการดาเนินงานการติดตาม ซึ่งจะติดตามความคืบหน้า 6 เดือน/ครั้ง ในต้นปีและกลางปีงบประมาณ
พร้อมทั้งสรุปเสนออธิการบดี โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า
ทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูล สนั บ สนุ น การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ฐานข้อมูลระบบงบประมาณและการเงิน ฐานข้อมูลระบบการจัดทาแผนและติดตามผลการดาเนินงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
1) ได้เชิญนักศึกษาผู้นานักศึกษา ได้แก่ ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหาร เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ
2) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการประเมินฯ หรือเชิญมาสัมภาษณ์
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
มีระบบส่งเสริมการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ภายใต้ระบบบริหารงานแบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยทุกหน่วยงานร่วมกันทางานในรูปเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน มี
การประสานงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ จนถึงการนาเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อ
ผู้บริหารในรูปของ QA forum และนาผลที่ได้นาเสนอบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ และลงมือปฏิบัติจนเห็นผล
จริ ง เป็ น รู ป ธรรม นอกจากนั้ น แล้ ว ส านั กวิ ช ายัง ร่ ว มสั ม มนากั บ ที่ป ระชุม สภาคณบดีส าขาการเกษตร
เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมเสนอข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพของสภาคณบดีสาขาการเกษตร
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ 8 ข้อ

4 คะแนน

8 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15

: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตัวบ่งชี้ input process ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย 23 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.77 จากคะแนนเต็ม 5.00
คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน สานักวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจาปีการศึกษา 2554
(กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)
จานวน คะแนน ผลการ
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ เฉลี่ย ประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
8
4.46
ดี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
2
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
3
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
4
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1
4.00
ดี
คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด
23
4.77
ดีมาก
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 4.77 จากคะแนนเต็ม 5

4.77 คะแนน
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รายการหลักฐาน :
1. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554
http://web.sut.ac.th/qa/pdf/inqa3/QA54/01-Report-QA54.pdf
หมายเหตุ :
1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดกาหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
- ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
- ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553
2. กรณีของการประเมิน ระดับ คณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัว ที่
กาหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

: การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

: ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรี ย นรู้ จั ดกิจ กรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา ให้ มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ง
อานวยความสะดวก และบุคคล โดยสานักวิชาฯ ได้มอบหมายรองคณบดี เป็นผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมใน
คณะทางานดาเนินการกาหนดนโยบายจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนว นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและจัดทาแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D)
2. มีการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด โดยเป็นกิจกรรมสาขาวิชาจัดขึ้น เช่น กิจกรรมทาบุญตักบาตร บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธี
บายศรีสู่ขวัญสาขาวิชา กีฬาเกษตรสัมพันธ์
3. สานักวิชาได้ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดย
สนั บ สนุ น การจัดกิจ กรรมต่าง ๆ ของนั กศึกษา และมอบหมายให้ แต่ล ะสาขาวิช ามีอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา
4. คณะทางานฯ ได้มีการประชุมติดตามการดาเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี
(3D) จานวน 4 ครั้ง และมีการรายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ 2554 ทุก
ไตรมาสแก่มหาวิทยาลัย
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการ 4 ข้อ

4 คะแนน

4 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 10.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินการกาหนดนโยบายจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 2553
http://iat.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=49
&Itemid=85
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน

คะแนน 5
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน

หมายเหตุ : กิ จกรรมสนั บสนุ นนโยบายสถานศึ กษา 3 ดี (3D) ประกอบด้ วย ด้ านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
(DEMOCRACY) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) และด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE) ทั้งนี้ การนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) นั้น จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา
3 ดี (3D) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY)
2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY)
3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา
3 ดี 3 ด้าน

5 คะแนน

ครบทั้ง 3 ด้าน



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 10.2.1 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 441)
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1

:

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

: ข้อ
มี ()หรือไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี



2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด



3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน



4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง



5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชา มีผลงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับ
หน่วยงานเทคโนธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสานักวิชาส่งเสริมให้คณาจารย์ดาเนินการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยถือเป็นภาระงานได้ ซึ่งรูปแบบการดาเนินการ ได้แก่ การปรับแปลง
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ร่ ว มกับ บริ ษั ท /หน่ ว ยงานายนอก การให้ บริ ก ารคาปรึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี การ
คาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR :
Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ใน
ระดับของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการดาเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นไปตามแผนที่กาหนด โดย
มีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วยระบบสารสนเทศ เป็นรายเดือน รายไตรมาส
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการปรับแปลงฯ เช่น
ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ขอรับคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี, ผู้ขอรับคาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทาง
จากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดาเนินงานทุกครั้งได้มี
กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะหรือการแนะนา ผู้ดาเนินงานได้
นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น การนาผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาปรับแปลง
พัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การลงพื้นที่ 32 อาเภอ โดย
นาคณาจารย์ มทส. และนักศึกษา พร้อมผลงานวิจัยต่าง ๆ ลงพื้นที่เพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน, การ
เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยชุมชนของคณาจารย์กับงานปรับแปลงฯ โดยการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
ชุมชน, การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทาวิจัยต่อยอดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม (ตามโครงการ iTAP), การบ่ม
เพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง เป็นต้น
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลังจากมีการ
ให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการประเมินผลการให้บริการ เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับงาน
ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ เช่น การเชื่อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ,
การวิจัยต่อยอด, การเรียนการสอน, การให้คาปรึกษาเชิงลึก, การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที่ร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถนาผลการดาเนินงานในพื้นที่หรือชุมชนกลับมา
ปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(6 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.2

: ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ
1 - 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 - 24

คะแนน 3
ร้อยละ 25 - 29

คะแนน 4
ร้อยละ 30 - 34

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 35

ผลการดาเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2554 ส านั กวิช าเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาที่มีส่ ว นร่ว มในการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จานวน 27 คน จากจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลาย
กิจกรรม) จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 65.85

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
≥ ร้อยละ 35

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจ าที่มีส่ วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 443)
ตารางที่ 11.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 444)
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.3

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ผลผลิต

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
อยู่ระหว่างร้อยละ ร้อยละ 20-29
ร้อยละ 30-39
ร้อยละ 40-49
มากกว่าหรือ
10-19
เท่ากับร้อยละ 50
หมายเหตุ : การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ ให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทน
การนับโครงการได้
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม จ านวน 155 กิจ กรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จัดโดยส านักวิช าและรวมกิจกรรม/
โครงการทั้งหมดที่ทาร่วมมากกว่า 1 สานักวิชา หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อคิดเทียบจากจานวนอาจารย์ประจา
ซึ่งไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จานวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 387.50 ซึ่งสามารถจาแนกตามภารกิจได้ดังนี้
ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. การให้คาปรึกษาเฉพาะด้าน
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด

จานวน
(กิจกรรม/โครงการ)
23
115
17

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 387.50

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
≥ ร้อยละ 50

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 เม.ย. 55)
(หน้า 448)
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.4

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
2.00 - 2.49

คะแนน 2
2.50 - 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2554 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับเทคโนธานี ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยจาแนก
กิจ กรรมตามภารกิ จ 4 ด้าน คื อ การถ่า ยทอดเทคโนโลยี การให้ ค าปรึ กษาด้ านเทคโนโลยีเบื้อ งต้น และโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด รวมทั้งหมด 305 กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย
4.44 จากคะแนนเต็ม 5
ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. การให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเบื้องต้น
3. การให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/
การวิจัยต่อยอด

จานวน
(กิจกรรม/โครงการ)
67

คะแนนเฉลี่ย
4.39

7

4.45

173

4.98

58

5.00

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลี่ย 4.44
รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 11.4.1

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.00

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (หน้า 449)
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ตารางที่ 7 (ส 1.) : สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบ
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (3 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

8 ข้อ

8 ข้อ

5



5 ข้อ

5 ข้อ

5



- ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพั ฒ นา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์

3.83 คะแนน

3.83 คะแนน

3.83



ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

5 ข้อ

5 ข้อ

5



ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 1.1)

5

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.

4.71

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.
+มทส. (ทุกตัวบ่งชี้)

4.71

ระดับดีมาก

6 ข้อ
97.56%

4
5




3.66



7 ข้อ

ตาแหน่ง รศ.
ขึ้นไป
21.95%
7 ข้อ

5



7 ข้อ

7 ข้อ

5



6 ข้อ

6 ข้อ

4



กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16

ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญาปณิธาน
พั นธกิ จ และวั ตถุ ป ระสงค์ ข อง การจั ด ตั้ ง
สถาบัน
- ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่ 16.1 ผลการบริ ห าร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ระบบการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

6 ข้อ
≥ 60%
ตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
30%

40
41
9
41

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
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บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของ
นักศึกษาต่อรุ่น 
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ าเร็จการ ศึกษา
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

6 ข้อ

6 ข้อ

5



4 ข้อ

4 ข้อ

4



< 10%
< 10%
≥ 60%

18.60%
0.00%
28.66%

1
5
1





GPAX ≥ 2.50
GPAX ≥ 3.50

GPAX 2.21
GPAX 3.67

2
4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

80%

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

> 50%

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14

การพัฒนาคณาจารย์

4.41

3.82

3.82



283.33%

5



285%

5



5



4.46

ระดับดี

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.

4.53

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.
+มทส. (ทุกตัวบ่งชี้)

3.99

ระดับดี

82
93
152.80
40

> 25%

34
12
14.25
5

ดัชนีน้าหนัก 5
35.66/8

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2

88.17%





58.58/13
71.58/18

ดัชนีน้าหนัก
6.15
ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 2.1-2.8)

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
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บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระบบและกลไกการให้ คาปรึ กษาและบริ การด้ า น
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5 ข้อ

7 ข้อ

5



6 ข้อ

6 ข้อ

5



5

ระดับดี

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(ปีงบประมาณ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

7 ข้อ

7 ข้อ

5



6 ข้อ

6 ข้อ

5



5



121.95%

5



117.07%

5



67.68%

5



ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 4.1-4.3)

5

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ.

5

ระดับดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5



5 ข้อ

5 ข้อ

5



> 1 ล้านบาท

75154755.15 1.87 ล้านบาท

40
> 20%
> 20%
> 10%

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 4

50
41
48
41
27.75
41

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
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ศบก., ศบส., ศนท., สบวพ., สกบ., สพส. 7.3
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18

ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ใ นการพัฒ นาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
ผลการเรีย นรู้และเสริมสร้า งความเข้มแข็ ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ผลการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ของสถาบัน

> 30%

51.47%

5



5 ข้อ

5 ข้อ

5



4 ข้อ

4 ข้อ

5



5 ข้อ

5 ข้อ

5



ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2)

5

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ.

5

ระดับดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5



4 ข้อ

4 ข้อ

4



5 ข้อ

5 ข้อ

5



ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

5

- ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่ 18.1 ผลการชี้ น า
ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาของสั ง คมใน
ประเด็นที่ 1
- ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่ 18.2 ผลการชี้ น า
ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาของสั ง คมใน
ประเด็นที่ 2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11

การส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรม
การพั ฒนาสุนทรี ยภาพในมิ ติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 6

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ.

4.67

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

ภาวะผู้ น าของสภามหาวิ ทยาลั ยและผู้ บริ หารทุ ก
ระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

7 ข้อ

7 ข้อ

5



5 ข้อ

5 ข้อ

5
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บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี)้ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้า ที่ข องผู้บริหาร
สถาบัน

5 ข้อ
6 ข้อ
4.3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(ปีงบประมาณ)
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ
6 ข้อ
4.3 คะแนน

5
5
4.3





ตัวบ่งชี้ สกอ.
(ตัวบ่งชี้ 7.1-7.4)

5

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.

4.86

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.
+มทส. (ทุกตัวบ่งชี้)

4.86

ระดับดีมาก

7 ข้อ

5



5



4



8 ข้อ

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4.76 คะแนน
4.76 คะแนน
4.76

รับรองโดยต้นสังกัด
(ไม่นาตัวบ่งชี้นี้มาคานวณ)
เฉลี่ยคะแนน
4
ระดับดี
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
4 ข้อ
4 ข้อ
4

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)
3 ด้าน
3 ด้าน
5

มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
องค์ประกอบที่ 10 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป (ในการคิดคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ของ สกอ. ไม่ได้นาคะแนนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 10
มาคิดรวมด้วย แต่สาหรับระดับมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ มทส.) ได้นาคะแนนของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 10 มาคิดรวมด้วย)
เฉลี่ยคะแนน
ระดับดี
4.5
องค์ประกอบที่ 10

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
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บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
(= บรรลุ
ตั้งตั้ง
ผลลัพธ์ การประเมินตาม
 = ไม่บรรลุ)
เกณฑ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ผลการดาเนินงาน*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
6 ข้อ
พัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับ
≥ 35%
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
≥ 50%
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง
≥ 4.00 คะแนน
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 11 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 11
23 ตัว (109.66)/23
18 ตัว (84.76)/18
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

41 ตัว (194.42)/41
50 ตัว
(227.42)/50)/51

6 ข้อ

5



65.85%

5



387.50%

5



4.44

5



ตัวบ่งชี้ มทส.

5

ระดับดีมาก

4.77

ระดับดีมาก

4.74

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.

4.76

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.
+มทส. (ทุกตัวบ่งชี้)

4.53

ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.
(23 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สมศ.
(16 ตัวบ่งชี้)

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็น
สัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
2.  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
3. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
5. ในการคิดคานวณคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ของ สกอ.+สมศ. ไม่ได้นาคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 และตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 10
(ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และ 10.2) มาคิดรวมด้วย แต่สาหรับระดับมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ของ มทส.) ได้นาคะแนนของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 10
มาคิดรวมด้วย
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ตารางที่ 12 (ส 6.) : สรุปผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)
1.1
กระบวนการพัฒนาแผน

สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิด
อัตลักษณ์

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์
สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555
ครบ 8 ข้อ
แผนปฏิบัติการประจาปี
(5 คะแนน)
มีความสอดคล้องกับ
ปณิธานและวิสัยทัศน์ มี แผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินงานบรรลุ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ปณิธานและวิสัยทัศน์ มี
ผลการดาเนินงานบรรลุ
83.33%
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้

-

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
แผนปฏิบัติการประจาปี
มีความสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ผลการ
ดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
3.83 คะแนน
(>3.50 บรรลุตาม
เป้าหมาย)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ดาเนินการ 4 ข้อ
(4 คะแนน)

-

4.42 คะแนน
(>4.00 บรรลุตาม
เป้าหมาย)

3.80 คะแนน
(>3.50 บรรลุตาม
เป้าหมาย)

3.80 คะแนน
(>3.50 บรรลุตาม
เป้าหมาย)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้)
2.1
ระบบและกลไกการพั ฒ นาและบริ หาร สาขาวิชามีการประเมิน
หลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตร
เป็นประจาทุกหนึ่งรอบ
การศึกษาจากหลักสูตร
ทั้งหมด 11 หลักสูตร
คิดเป็น 100% อยู่
ระหว่างการปรับปรุง 4
หลักสูตร
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2.2
2.3

ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
97.56%
97.56% (5 คะแนน)
อาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
อาจารย์ 29.27%
ระดับ รศ.ขึ้นไป
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48.78%
21.95%
รองศาสตราจารย์ 19.51%
(3.66 คะแนน)
ศาสตราจารย์ 2.44%

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

สมศ. 1
สมศ. 2

สมศ. 3

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ครบทุกข้อ
(7 ข้อ 5 คะแนน)
7 ข้อ
6 ข้อ 4 คะแนน

ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)
ดาเนินการ 6 ข้อ
(4 คะแนน)
6 ข้อ
(5 คะแนน)
คาเนินการ 4 ข้อ
(4 คะแนน)

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
ครบทุกข้อ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(6 ข้อ 5 คะแนน)
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ า ง
4 ข้อ 4 คะแนน
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
42.11% (1 คะแนน)
18.60% (1 คะแนน)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
37.50% (2 คะแนน)
0.00% (5 คะแนน)
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จ 43.29% (2 คะแนน)
28.66% (1 คะแนน)
การ ศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
ต่อรุ่น 
คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ อ ปี ข องนัก ศึก ษา

GPAX 2.09 (2 คะแนน) GPAX 2.21 (2 คะแนน)
ก. ระดับปริญญาตรี
GPAX 3.65 (4 คะแนน) GPAX 3.67 (4 คะแนน)
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี)้ (ต่อ)
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ
77.01%
88.17%
(4.41 คะแนน)
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
(3.85 คะแนน)
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
3.80 คะแนน
3.82 คะแนน
เ อ ก ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ (>3.50 คะแนน บรรลุ (>3.50 คะแนน บรรลุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมาย)
เป้าหมาย)
ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ 72.14 % (5 คะแนน) 283.33% (5 คะแนน)
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
สมศ. 4

ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาเอกที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่
สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(2 ตัวบ่งชี้)
3.1
ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
สมศ. 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555
92.00% (5 คะแนน)
285% (5 คะแนน)
ดัชนีคุณภาพอาจารย์
6.17 (5 คะแนน)

ดัชนีคุณภาพอาจารย์
6.15 (5 คะแนน)

-

6 ข้อ (4 คะแนน)

7 ข้อ (5 คะแนน)

-

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ครบ7 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)
1,803,300.88 บาท
(5 คะแนน)

ครบ7 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)
1.87 ล้านบาท
(5 คะแนน)

-

110.37% 5 คะแนน

121.95%
(5 คะแนน)
117.07%
(5 คะแนน)
67.68%
(5 คะแนน)

-

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
51.47%
(5 คะแนน)

-

(≥20% บรรลุเป้าหมาย)

34.15% 5 คะแนน
(≥20% บรรลุเป้าหมาย)
115.85% 5 คะแนน
(≥10% บรรลุเป้าหมาย)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
(5 ตัวบ่งชี้)
5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
5.2
กระบวนการบริ การทางวิ ชาการให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม
สมศ. 8

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
54.57% 5 คะแนน
ให้บริการวิ ชาการมาใช้ ในการพั ฒนาการ (≥30% บรรลุเป้าหมาย)
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ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

สมศ. 9

เรียนการสอนและการวิจัย
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

สมศ. 18 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ปัญ หาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ
สมศ. 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม ใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
สมศ. 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม ในประเด็น
ที่ 2 ภายนอกสถาบัน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
6.1
ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ ง ศิล ปะ

และวัฒนธรรม

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ดาเนินการได้ 4 ข้อ
4 คะแนน
บรรลุตามเป้าหมาย
ครบ 5 ข้อ
5 คะแนน
บรรลุตามเป้าหมาย

ดาเนินการ 4 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
บรรลุตามเป้าหมาย

-

ดาเนินการ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ครบ 4 ข้อ
(4 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
ครบ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

-

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

5 ข้อ (5 คะแนน)
มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของสานักวิชา
จานวน 712 คน มี
กิจกรรมรวม 4 โครงการ
na

สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
7.1
ภาวะผู้ น าของสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

7.2

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
ข. การเรียนการสอน
ค. การวิจัย
ง. การเงิน
ระบบบริหารความเสี่ยง

7.4
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
7.5

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ 
สมศ. 13 กา รป ฏิ บั ติ ต าม บท บา ทหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหารสถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัว
บ่งชี้)
8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด

ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555
na
3.69 คะแนน
(>3.60 บรรลุเป้าหมาย)
na
4.30 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 7 ข้อ
(5 คะแนน)

-

8 ข้อ (4 คะแนน)

ดาเนินการ 8 ข้อ
(4 คะแนน)

-

ผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับ 4.76

ผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับ 4.77

-

4 ข้อ (4 คะแนน)

-

ครบทั้ง 3 ด้าน
(5 คะแนน)

ดาเนินการ 4 ข้อ
(4 คะแนน)
ครบทั้ง 3 ด้าน
(5 คะแนน)

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

ครบ 6 ข้อ
(5 คะแนน)

-

78.05%
(> 35% 5 คะแนน)

65.85%
(> 35% 5 คะแนน)

-

(≥3.50% บรรลุเป้าหมาย) (≥3.50% บรรลุเป้าหมาย)

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัว
บ่งชี้)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2

ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)
มี ค วามรู้ เจตคติ ที่ ดี ตลอดจนเกิ ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ 3 ดี (3D)

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)
11.1 มี ร ะบบและกลไกในการปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วม
ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมต่ อ อาจารย์
ประจา 
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ผลการดาเนินงาน
(เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2555
387.50%
387.50%
(> 50% 5 คะแนน)
(> 50% 5 คะแนน)

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
11.3

11.4

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี


4.39

4.44

(คะแนน 4 ขึ้นไป 5 คะแนน)

(คะแนน 4 ขึ้นไป 5 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 11 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติม
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ส่วนที่ 3
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดาเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขใน
ภาพรวมของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1. จุดเด่น
1) มีการกาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักวิชา การจัดทาแผนงาน/โครงการ กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) ทาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับสานักวิชา และดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปี ของมหาวิทยาลัย
3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ คือด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4) มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมาย KPIs ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ
5) มีการดาเนินงานตามแผนงานครบทุกภารกิจ
6) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการทุก ๆ ไตรมาส
7) มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย
8) มีการนาผลการติดตาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและกาหนด
แผนปฏิบัติการของสานักวิชาในปีต่อไป
2. แนวทางเสริม
ควรจัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน/
โครงการเป็นประจาทุกปี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. จุดเด่น
1) สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ มีการออกแบบการเรียน การสอนและการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2) มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กรและ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
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2.

3.

4.

3) อาจารย์ประจาส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอก (97.56%) และดารงตาแหน่งทางวิชาการ (73.17%)
คณาจารย์ส่วนใหญ่ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แนวทางเสริม
1) ควรสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
2) กระตุ้นและเร่งรัดให้ทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบการศึกษาที่กาหนดโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่กาลังอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
3) มีการส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมี
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
จุดด้อย
1) สานักวิชามีอัตราการพ้นสภาพของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต่อรุ่นใน
อัตราที่สูง คือ ร้อยละ 41.77 และ ร้อยละ 19.61 ตามลาดับ
2) จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรเพียงร้อยละ 28.66
ซึ่งอยู่ในอัตราที่ต่า
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปี (GPAX = 2.21) อยู่ในระดับต่า
แนวทางการพัฒนา
1) ควรหาข้อเท็จจริงการพ้นสภาพและการสาเร็จศึกษาไม่เป็นไปตามเวลากาหนดของหลักสูตรของ
นักศึกษา และหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดจานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ
2) ควรหามาตรการจูงใจให้นักเรียนและบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี มาเข้าศึกษาในสานักวิชาให้มากขึ้น
เช่น การประชาสัมพันธ์แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีศักยภาพสูง เน้นการให้ทุนศึกษาต่อฟรี
ทุนผู้ช่วยวิจัย และทุนผู้ช่วยสอนมากขึ้น
3) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ดูแลใกล้ชิดนักศึกษามาขึ้น
4) ส่งเสริมให้มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ชั่วโมงให้คาปรึกษา อบรมและสอบปรับพื้นฐาน
มีการสอบย่อย (Quiz) หลังการเรียน สอนเสริม เป็นต้น
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมี
การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. จุดเด่น
มีการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. จุดเด่น
1) มีกลไกการพัฒนาระบบการวิจัยดีเยี่ยม
2) มีระบบการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัยอย่างดี
3) เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก ต่ออาจารย์ประจาสูงมาก คือเฉลี่ย 1.87 ล้านบาทต่อคน
โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอก สูงถึงร้อยละ 100 และ ร้อยละ 62.50 ตามลาดับ
4) คณาจารย์มีบทความวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับ และมี Peer Review เฉลี่ย 1.58 เรื่องต่อคน

175

2. แนวทางเสริม
1) สนับสนุนคณาจารย์รุ่นใหม่ให้ทาวิจัย โดยอาจลดภาระงานสอนให้คณาจารย์รุ่นเก่ารับภาระงานสอนให้
มากขึ้น
2) พัฒนา Website ของสานักวิชาให้ดียิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งพัฒนา Website สานักวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
3) สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
4) ควรมีการจัดอบรมและเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการนาผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่คณาจารย์
5) มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือ ในการแก้ไขตรวจสอบภาษาในการเขียนบทความผลงานการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. จุดเด่น
1) สานักวิชามีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนและฟาร์มมหาวิทยาลัย ทาหน้าในการถ่ายทอดวิชาการของ
สานักวิชา
2) คณาจารย์ได้นาความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมทั้งรับ
ปัญหาหรือกรณีศึกษาจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน มาเป็นหัวข้องานวิจัยต่อไป
3) ในปีการศึกษา 2554 คณาจารย์ในสานักวิชาได้ให้บริการวิชาการ จานวน 240 กิจกรรม
4) ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.58 หรือ 4.33 จาก
คะแนนเต็ม 5
2. แนวทางเสริม
ควรมีการประเมิน สัม ฤทธิผ ลและนาผลการประเมิน ไปพิจ ารณาปรับ ปรุง ความเชื่อมโยงและบูรณา
การระหว่างการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสานักวิชา
3. จุดด้อย
1) ยังไม่สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการได้เนื่องจากคณาจารย์มีภาระการสอนและ
งานวิจัยมาก
2) มีการจัดอบรมนอกสถานที่น้อย เนื่องจากการเดินทางของวิทยากร และสถานที่ตั้งของแปลงสาธิต
ทาให้มีผู้เข้ามาอบรมน้อย
4. แนวทางแก้ไข
ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ เข้าร่วมในการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จุดด้อย
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นจานวนน้อย
2. แนวทางแก้ไข
ควรกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือสานักวิชาควรจัด
กิจกรรมโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. จุดเด่น
ระบบการบริหารจัดการมีโครงสร้างและรูปแบบการบังคับบัญชาที่กาหนดไว้โดยมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน และผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
และตามประกาศของอธิการบดี
2. แนวทางเสริม
1) ควรติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) สนับสนุนปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการให้เพิ่มมากขึ้น อาทิ พัฒนาฐานข้อมูลที่มี
ความทันสมัยและสามารถนาไปใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. จุดเด่น
การเงินและงบประมาณของสานักวิชาได้ปฏิบัติตามนโยบายแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ขั้นตอนการดาเนินการภายในสานักวิชาจึงอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติที่กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. จุดเด่น
สานักวิชาได้ดาเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการและคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในของสานักวิชา
2. แนวทางเสริม
จากนโยบายการบริหารแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ทาให้สานักวิชาไม่มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเมินทั้งนี้มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนั้นให้กับสานักวิชา(โดยจัดทาระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในลักษณะ Web Base เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ป้อนข้อมูลเป็น
ระยะ ดังเช่นการรายงานงวดตามไตรมาส ของส่วนแผนงาน และเมื่อสิ้นปีการก็ทาการประมวลผล ออก
รายงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ )
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
1. จุดด้อย
สานักวิชายังไม่ได้กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างชัดเจน
2. แนวทางแก้ไข
1) ควรกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2) ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
1. จุดเด่น
1) สานักวิชามีหน่วยบริการวิชาการชุมชนและฟาร์ม ทาหน้าปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการวิชาการของสานักวิชา
2) คณาจารย์ได้นาความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิชาการ และงานวิจัย มาใช้ในการปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยี พร้อมทั้งรับปัญหาหรือกรณีศึกษาจากการปรับแปลงฯ มาเป็นหัวข้องานวิจัยต่อไป
3) ในปีการศึกษา 2554 คณาจารย์ในสานักวิชาได้ร่วมกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 387.50
4) ผู้เข้ารับบริการการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ ระดับ 4.44
จากคะแนนเต็ม 5
2. แนวทางเสริม
ควรมีก ารประเมิน สัม ฤทธิผ ลและนาผลการประเมิน ไปพิจ ารณาปรับ ปรุง ความเชื่อมโยง และบูรณา
การระหว่างการจัดกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ
ของสานักวิชา
3. จุดด้อย
1) ยังไม่สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม/โครงการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ได้ เนื่องจากคณาจารย์มีภาระการสอนและงานวิจัยมาก
4. แนวทางแก้ไข
ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
-----------------------
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