รายงานการประเมินตนเอง
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2553
(1 พฤษภาคม 2553 - 30 เมษายน 2554)

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2553 (1 พฤษภาคม
2553 – 30 เมษายน 2554) ฉบับนี้ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุ่งให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามกรอบ
คู่ มือการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดั บ อุ ด มศึ กษา ฉบั บ
สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สมศ. ที่ได้กําหนดขึ้น
สํ า นั กวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร จะนํ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ ไปพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของสํานักวิชาฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนําข้อเสนอแนะไปดําเนินการ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งจุ ด แข็ ง และพั ฒ นาจุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ และผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

…………………………….……………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์)
คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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บทสรุปผู้บริหาร
1. สรุปข้อมูลพื้นฐาน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Institute of Agricultural Technology) เป็นหน่วยงาน
หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามภารกิจหลัก 5 ประการที่มหาวิทยาลัยกําหนดคือ การสร้างบัณฑิต
การวิจัย การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิ ต สาขาวิ ชาพื ชศาสตร์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การผลิ ตสั ต ว์ สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การอาหาร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ตั้งแต่การกําหนดแผนการประกั นคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจําตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
1. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ถ่ า ยทอดเชื่ อ มโยงมาสู่ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร (PLAN) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การดําเนินการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยสํานักวิชาฯ สาขาวิชาฯ และสถาน
วิจัย ผ่านแผนปฏิบัติการประจําปี โครงการ/กิจกรรม กําหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน (DO)
3. การตรวจติ ด ตามคุ ณภาพ (CHECK) กํ า หนดให้ ส าขาวิ ช าจัด ทํ า ข้ อมูล ในการประเมิ น
ตนเอง (SAR) และใช้กลไกของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงานที่
ประกอบด้วยผู้แทนจากสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทํางาน ปัญหาอุปสรรค
และให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้
หน่วยงานนําเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ต่อผู้บริหารผ่าน Forum การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นําผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและผล
จากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปกํ า หนดมาตรการและรายละเอี ย ด วิ ธี ก าร
ดําเนินการตามมาตรการ (ACTION) เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิชาฯ สาขาวิชาฯ ตามตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป
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2. สรุปผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
ที่

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้)
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต

1-4

4.41

ดี

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5-7

5.00

ดีมาก

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

8-9

5.00

ดีมาก

10-11

5.00

ดีมาก

1-11

4.79

ดีมาก

12-14

4.67

ดีมาก

15

4.76

ดีมาก

16-17

4.60

ดีมาก

18

5.00

ดีมาก

1-18

4.77

ดีมาก

ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้)
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (1 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
หมายเหตุ :

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
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3. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินเชิงวิเคราะห์
3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้ใช้บัณฑิต
มีความพึงพอใจ ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีจํานวนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
งานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพของคณาจารย์ สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ จํานวนมากสูงกว่า
เกณฑ์ ได้ผลการประเมินในระดับดีมากได้คะแนนการประเมินเต็ม 5 คะแนนทุกตัวบ่งชี้
ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นช่องทางที่สามารถให้บริการวิชาการ และนําผลมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ กลุ่มผู้สนใจและชุมชนท้องถิ่น
สามารถนําไปใช้งานได้จริง และสามรถสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้
ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยนักศึกษา และบุคลากร โดยสม่ําเสมอ
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
การบริหารและการพัฒนาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการภายในกํากับของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา คณาจารย์ของสํานักวิชา
มีตําแหน่งทางวิชาการตามดัชนีคุณภาพอาจารย์ตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําระบบประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ. โดยครบถ้วน มีผลการประกันอยู่ในระดับดีมาก โดยมีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ถือปฏิบัติเป็นงานประจํา ในการประเมินในสํานักวิชา และระดับสาขาวิชา ต่อไป
3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินงานต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มี
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” และเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
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3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับต่อประเด็นการชี้นํา
ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการจัดกิจกรรมเป็นประจําและ
ต่อเนื่อง โดยคณาจารย์ของสํานักวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นจัดการศึกษา
ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องความต้องการผลผลิตทางด้านกําลังคนที่มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นพันธกิจพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีตั้งเป้าไว้ คือการถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่การพัฒนาระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
สํานักวิ ชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรั บนักศึ กษารุ่น แรกในปี 2536 เพื่อให้การศึกษาด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งไปสู่การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
อย่างยั่งยืน
ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสํานักวิชาเน้นหนัก
ในสองด้านคือ เน้นความสําคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
และด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทั น สมั ย และเน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต ได้ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการเป็ น
ผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่เป็นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิต
ประสบความสําเร็จในชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปณิธาน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โดยเน้นการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจ ัย และค้น คว้า เพื ่อ สร้า งสรรค์จ รรโลงความก้า วหน้า ทางวิช าการ และการนํ า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
สํานักวิชามีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสํานักวิชามีอํานาจหน้าที่
พิจารณา
ดําเนิ นการด้า นบริ หาร และวิช าการของสํานั กวิช า และปฏิบัติ หน้าที่ อื่นที่ สภามหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิ การบดี มอบหมาย มีการบริห ารจั ดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีหน่วยงานย่อยประกอบด้วย สํานักงานคณบดี ทําหน้าที่ให้บริการ
ด้านการธุรการของสํานักวิชา มีสาขาวิชา 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทําหน้าที่
บริหารจัดการด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีสถานวิจัยเพื่อ
ประสานงานการวิจัยของสํานักวิชา และมีฟาร์มมหาวิทยาลัยทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
สํานักวิชา และมีหน่วยวิสาหกิจเป็นหน่วยงานจัดหารายได้และดําเนินการเชิงธุรกิจ จัดโครงสร้าง
องค์กรของสํานักวิชาดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

สํานักงานคณบดี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

สถานวิจัยสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา

คณบดี

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หัวหน้าสถานวิจัย
สํานักวิชาฯ

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี
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4. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 78 คน จําแนกเป็น
สายวิชาการจํานวน 41 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จํานวน 33 คน และมีลูกจ้าง
ชั่วคราว/ผู้ช่วยสอน จํานวน 3 คน สามารถจําแนกตามสายได้ดังรายละเอียดในตาราง
จํานวนบุคลากร
2. สายวิชาการ
3. สายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยสอน / ผูช้ ่วยวิจัย

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ
รวม ต่ํากว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ 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

40

12

19

8

1

5. จํานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 913 คน
จําแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 712 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 201 คน
โดยแบ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท 132 คน และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก 69 คน
นอกจากนี้ยังมีผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ดังแสดงในตาราง
สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีชีวภาพ
4. เทคโนโลยีอาหาร
รวม

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
บัณฑิตศึกษา
ป.ตรี
รวม
ป.โท ป.เอก รวม
240 30 7 37 277
248 43 16 59 307
- 28 21 49 49
224 31 25 56 280
712 132 69 201 913

ผู้สําเร็จการศึกษา ปี กศ.2552
บัณฑิตศึกษา
ป.ตรี
รวม
ป.โท ป.เอก รวม
39 2
5
7 46
50 10 1 11 61
7
4 11 11
63 5
5 68
152 24 10 34 186
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6. จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร มีรายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. ระดับปริญญาโท
2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.4 Master of Science Program in Biotechnology (International Program)
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3.3 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.4 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (International Program)
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้
1) การแต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน
2) มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
3) กําหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานด้านประกันคุณภาพ
4) การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากสถาบันการศึกษาอื่น
ผู้บริหารสูงสุดของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้กําหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมบุคลากรประจําปีอย่างต่อเนื่อง ในการนําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารดําเนินงานของ
สํานักวิชาฯ และดําเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คือการบูรณาการระบบคุณภาพการศึกษา (QA)
กับการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) รวมถึงการ
สร้างเครือข่าย QA กับสถาบันการศึกษาอื่น
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สํานักวิ ชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการดําเนิ นงานด้ านการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ตั้งแต่การกําหนดแผนการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจําตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
1. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ถ่ า ยทอดเชื่ อ มโยงมาสู่ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร (PLAN) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การดําเนินการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยสํานักวิชาฯ สาขาวิชาฯ และสถาน
วิจัย ผ่านแผนปฏิบัติการประจําปี โครงการ/กิจกรรม กําหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน (DO)
3. การตรวจติ ด ตามคุ ณภาพ (CHECK) กํ า หนดให้ ส าขาวิ ช าจัด ทํ า ข้ อมูล ในการประเมิ น
ตนเอง (SAR) และใช้กลไกของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงานที่
ประกอบด้วยผู้แทนจากสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทํางาน ปัญหาอุปสรรค
และให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้
หน่วยงานนําเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ต่อผู้บริหารผ่าน Forum การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นําผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและผล
จากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปกํ า หนดมาตรการและรายละเอี ย ด วิ ธี ก าร
ดําเนินการตามมาตรการ (ACTION) เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิชาฯ สาขาวิชาฯ ตามตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป
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8. สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(ปีการศึกษา 2548) ประเด็นในเรื่องโอกาสในการพัฒนาต่อสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ทาํ งานตรงสาขาวิชา
(65.56)
2. ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
โทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (56.25)
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์

ผลการปรับปรุงการดําเนินงาน
- เน้นให้นักศึกษาออกฝึกงาน (Coop) เพื่อให้ได้งาน
- เชิญบริษัทมารับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา
- ต า ม ข้ อ บั งคั บใ หม่ 25 50 นั ก ศึ ก ษา ระ ดั บ
บัณฑิตศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้บทความจาก
วิทยานิพนธ์ต่อได้รับการตีพิมพ์
- ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดของ สกอ.
- จั ด แนะแนวร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ปชส.
หลักสูตรของสํานักวิชา และให้ทุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
จํานวนมากขึ้น

ด้านระบบการประกันคุณภาพ
1. ประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพ เนื่องจาก - ดํ า เนิ น การแจ้ ง ให้ ส าขาวิ ช านํ า ผลการประกั น
สํานักวิชายังไม่สามารถบ่งบอกถึงแนวทางการ
คุณภาพไปปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน และเสริม
พัฒนาจากผลการประเมินในรอบที่ผา่ นมาอย่าง ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง
ชัดเจน
- มีการติดตามผลในระดับสํานักวิชา

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้า 7

9. สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(ปีการศึกษา 2548) ประเด็นเรื่องโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามรายมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง
ด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัยควรหามาตรการเพื่อให้บัณฑิต
ระดับปริญญาตรีได้ทาํ งานตรงสาขาที่สาํ เร็จ
การศึกษาและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์มากขึ้น เช่น การจัดให้มีโครงการตลาดนัดงาน
ให้ถี่และครอบคลุมมากขึ้น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. ควรสนับสนุนและกําหนดมาตรการให้จํานวน
อาจารย์ได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมากขึ้นกว่าปัจจุบนั เช่น ตัง้
ข้อกําหนดให้อาจารย์ทุกท่านต้องได้รับทุนทําวิจยั
และงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 โครงการในทุก
2 หรือ 3 ปี
ด้านการบริการวิชาการ
กําหนดมาตรการในการนําผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนา ปรับแปลง และถ่ายทอด
เทคโนโลยี และบริการวิชาการให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ยมี โ อกาสในการพั ฒ นามาตรฐานด้ า น
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ เนื่ อ งจากมี
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ตั้ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี แต่ละสํานักวิชาทํา
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้อง
กับการดําเนินกิจกรรมวิชาการที่แต่ละสํานักวิชาให้
การศึกษาวิจัยอยู่ และทําประโยชน์ให้เห็น จะเป็น
ประโยชน์มากขึ้น

ผลการปรับปรุงการดําเนินงาน
-นั ก ศึ ก ษาของสํ า นั ก วิ ช าฯ เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาออก
ฝึกงาน (COOP) เพราะเป็นช่องทางการได้งานทําที่
ตรงสาขาวิชา
-เชิญบริษัทมารับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา
-คณาจารย์ของสํานักวิชาทุกคน มีงานวิจัยจํานวน
มาก ทั้งภายในและภายนอก

- สํานักวิชามีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ทําให้
สามารถถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ งานวิ จั ย ของ
คณาจารย์สู่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง

- สํานักวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาจัด/เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยจัดเสมอ
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
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๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ก.ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษา ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีทั้งหมด 67 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับ
ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) จํานวน 87 คน (จากผลการสํารวจข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 77.01

การคํานวณ
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
= 67 x 100
87
= 77.01
2. ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
= ร้อยละ 100 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 77.01 x 5
100
= 3.85 คะแนน

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 77.01

3.85 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. ตารางที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ปี
(บัณฑิตปีการศึกษา 2552)
2. ตารางที่ 1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่ได้งานทํา จําแนกตามประเภทงาน
และการได้งานตรงหลักสูตร
3. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําออนไลน์
(https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2

: คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
หมายเหตุ :
ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ
บั ณ ฑิ ต เข้ า ศึ กษาต่ อ ซึ่ งดํ า เนิ น การโดยส่ ว นแผนงานเก็ บ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมตามคุณลักษณะและ
ความสามารถของบัณฑิต จําแนกตาม ปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ ปัจจัยข่าวสาร และปัจจัยเทคโนโลยี
ซึ่งครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ 5 ด้านแล้ว
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ยได้ พัฒนาเครื่ องมื อสํ าหรั บการประเมิ นคุ ณภาพบั ณฑิ ต รุ่ นปี การศึ กษา 2551 ซึ่ ง
ครอบคลุมตามคุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิต จําแนกตามปัจจั ยมนุษย์ ปั จจัยองค์การ ปัจจั ย
ข่าวสาร และปัจจัยเทคโนโลยี และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายข้อ
คําถาม จํานวน 48 ข้อ ทั้งนี้ มีการดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม จําแนกตามสถานประกอบการและอาจารย์
ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) พบว่า นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของบั ณฑิ ต สํ า นั กวิ ช าเทคโนโลยี การเกษตร ในระดั บคะแนนเฉลี่ ย 3.8 จากคะแนนเต็ ม 5 ซึ่ งมี ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบแนวคิดของ สกอ. (TQF) ดังนี้
อัตลักษณ์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเฉลี่ย

SD

3.80
3.80
3.82

0.502
0.686
0.903

3.84

0.582

3.74

0.605

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระดับคะแนนประเมินบัณฑิต 3.80

3.80 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. ตารางแสดงผลการวิ เ คราะห์ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิ ตตามกรอบแนวคิ ดของ สกอ.
จําแนกตามสํานักวิชา (คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) รุ่นปีการศึกษา 2551 จําแนกตามสํานักวิชา
2. รายละเอียดการดําเนินงาน
3. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 3

: ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

วิธีการคํานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) หรือ
มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล TCI หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเหตุ :
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จํานวน 41 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็น 25.25 จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ
72.14

การคํานวณ :
1. ร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= 25.25 x 100
35.0
= 72.14
2. ค่าร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= ร้อยละ 25 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 72.14 x 5
25
= 14.43 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 72.14

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 3.1.1 จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 4

: ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

วิธีการคํานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตี พิ ม พ์ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
ประกาศของ
สมศ.
มี การตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ลการจั ดอั นดั บ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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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 เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งหมด 18 บทความ มี
ค่าผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เท่ากับ
12.88 จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00

การคํานวณ :
1. ร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
= 12.88 x 100
14.0
= 92.00
2. ค่าร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
= ร้อยละ 50 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 92.00 x 5
50
= 9.20 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 92.00

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 4.1 จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตี พิ ม พ์ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
ประกาศของ
สมศ.
มี การตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ลการจั ดอั นดั บ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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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 เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
การคิดคะแนนระดับสํานักวิชา ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และ
การคิดคะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละสํานักวิชามาหาค่าเฉลี่ย
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน 58 บทความ โดยมีผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็น 45.25 จากจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 110.37

การคํานวณ :
1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวน
คณาจารย์ประจํา
= 45.25 x 100
41.0
= 110.37
2. ค่า ร้ อยละของผลงานวิจั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ ที่ได้ รั บการตี พิมพ์ ห รือเผยแพร่ ต่ อ
จํ
า
น
ว
น
คณาจารย์ประจําของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
= ร้อยละ 20 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 110.37 x 5
20
= 27.59 คะแนน
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 110.37

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 5.1 จํ า นวนบทความวิ จั ย และผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 6

: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 16 ผลงาน จากจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15

การคํานวณ :
1. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ จํ า นวน
คณาจารย์ประจํา
= 16.00 x 100
41.0
= 39.02
2. ค่ า ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ จํ า นวน
คณาจารย์ประจําของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
= ร้อยละ 20 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 39.02 x 5
20
= 9.76 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 39.02

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 6.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553
(พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 7

: ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคํานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จํานวน 95 ผลงาน คิดค่าน้ําหนักของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ เท่ากับ 47.50 จากจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 115.85

การคํานวณ :
1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
= 47.50 x 100
41
= 115.85
2. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
= ร้อยละ 10 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 115.85 x 5
10
= 57.93 คะแนน

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 115.85

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.1 จํานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
(พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย
วิธีการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําความรู้และประสบการณ์จาการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 97 โครงการ จากจํานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.38

การคํานวณ :
1. ร้อยละของผลการนําความรู้และประสบการณ์จาการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
= 97 x 100
127
= 76.38
2. ค่าร้อยละของผลการนําความรู้และประสบการณ์จาการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
= ร้อยละ 30 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 76.38 x 5
30
= 12.73 คะแนน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 76.38

คะแนนการประเมิน
5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 8.1 รายการการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2553
(พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 :

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

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 :
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รมี ผู้ นํ า หรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละดํ า เนิ 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

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มี (
) หรือไม่มี (
)
การดําเนินการ
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รายละเอียดการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปรากฏดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปี ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ข้อ 5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คือ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ
สร้ า งเครื อข่ า ยเพื่ อสนั บ สนุ น การวิ จั ย สนั บ สนุ น การสร้ า งและจั ด การทรั พย์ สิ นทางปั ญ ญา และให้ บ ริ การ
วิชาการต่อท้องถิ่นและชุมชน โดยขยายการให้บริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ต่อภาครัฐและเอกชน ตาม
มาตรการ 5.6 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
และกําหนด Concept Integrated ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามศาสตร์และความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชาอย่างชัดเจน (Plan)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่
ประสานงานและดํา เนิ นการให้ บริ การวิช าการตามความเชี่ย วชาญที่ กํา หนด (Do) และมีความร่ว มมือด้า น
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ การบริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เช่น โครงการบริการข่า วสารด้านการเกษตรผ่ านวิทยุกระจายเสี ยงของมหาวิทยาลั ย
โครงการบริการห้องสมุดอาชีพ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ด้านพืชและสัตว์แก่เกษตรกร โครงการร่วมกับ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางให้ข้อมูลเรื่องการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม (Check) ในทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม และนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ดังนี้
1) มี การประเมิ น ประโยชน์ และผลกระทบของการให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยากร เนื้ อหา รู ป แบบและ
ประโยชน์ของการนําไปใช้
2) มีการประเมินโครงการและประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ
3) มีการรายงานผลการประเมินของการบริการวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
สํ า นั กวิ ช าเทคโนโลยี การเกษตร และรายงานผลในระบบการจั ด ทํ า แผนและติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาเพื่อสร้างระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชมสังคมมาก
ยิ่งขึ้น (Action)
โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ ชุ ม ชนของสํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ประกอบด้วย งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณาจารย์และสาขาวิชา โดยการดําเนินงานร่วมกับหน่วยบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
การดําเนินกิจกรรมของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณาจารย์ หน่วยบริการวิชากรแก่ชุมชน
และฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก สามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนและ
ประเภทการบริการวิชาการที่กําหนดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน
2554) ดังนี้
- การจัดอบรมประชุมสัมมนา จํานวน 56 รายการ
- การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อบรม จํานวน 88 รายการ
- กรรมการวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ จํานวน 123 รายการ
- กรรมการวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ จํานวน 39 รายการ
- กรรมการวิทยานิพนธ์ จํานวน 36 รายการ
- การบริการวิชาการ อื่น ๆ จํานวน 76 รายการ
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการบริการวิชาการของหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โดยคณาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนอันส่งผลให้ชุมชนมีผู้นําและสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และดําเนินกิจ กรรมอย่า งต่อเนื่อง ในรูปแบบของกิจกรรมการอบรม สัมมนาทางวิช าการด้า น
เทคโนโลยีการเกษตรทั้งด้านการผลิตสัตว์ และการผลิตพืช เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อการปลูกพืชด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงเห็ดเชิงธุรกิจ การเกษตรตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมการอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่
มุ่ ง เน้ น จะตอบสนองต่ อ ความต้ องการ ของชุ มชนให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
การศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็ งของชุ มชน และเศรษฐกิ จ ระดั บฐานรากโดยไม่ มุ่งหวั งผลกํ าไร รวมถึ ง เป็ น ตัว กลางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร โดยให้ความช่วยเหลือชุมชนใน
ลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility : USR)
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
จากการดํ า เนิ น การของหน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ มชน ประจํ า ปี 2553 มี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม นํา
ความรู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ งานได้ จ ริ ง พั ฒ นาศั กยภาพด้ า นการเกษตรของชุ มชน ใช้ ทรั พยากรและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม ทําให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และองค์กรมีความเข้มแข็งที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับชุมชน และระดับองค์กร คือ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มผู้สนใจในระดับชุมชน
และในองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรกรรายย่อย หรือผู้สนใจ มีความสามารถในการวางแผนการทําการเกษตรที่เหมาะสม
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรได้ การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ได้สอดคล้องกับการ
ดํารงชีวิตในท้องถิ่น
2) ชมรม สมาคมด้ า นการเกษตร และเกษตรอุ ต สาหกรรม มี ค วามสามารถในการวางแผนการ
ดําเนินการ โดยอาศัยความรู้ที่ได้จาการร่วมอบรมวิชาชีพการเกษตร การสาธิต โดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
3) เกิดเครือข่าย การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร ระหว่างภาคเอกชน องค์กรเกษตร
และภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมู ลที่ แสดงถึงผลการดํ าเนิ นงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรื อองค์กรที่สร้ าง
ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ : สําหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี 2554 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ สําหรับเกณฑ์ต่อเนื่อง ยั่งยืน และ
เข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม
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ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
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 :
เกณฑ์การพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

มี (
) หรือไม่มี (
)
การดําเนินการ






รายละเอียดการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดนโยบายและภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิด
เป็นร้อยละ 10 รองจากภารกิจด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย
และมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนผ่านโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถประกอบกับการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
โดย สํานักวิชาฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
(Plan) การวางแผน
สํานักวิชาฯ ดําเนินการตามแผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่มีความ
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับภารกิจและระดับหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้า 29

นารี โดยมีแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา กิจกรรมชมรมนักศึกษา ที่มีการระบุคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการ
ดํา เนิ น การ และการประเมิ นผลอย่ างชัด เจน โดยกํ าหนดผู้ แทนคณาจารย์ สาขาวิ ชาเป็น อาจารย์ที่ป รึกษา
กิจกรรมนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาร่วมดําเนินการกับนักศึกษา
(Do) การปฏิบัติ
มีการดําเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่วางไว้ เช่น การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ การ
จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี การจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เป็น
ต้น
(Check) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
มีการประเมิ นผลความสํ า เร็จ ของการบู รณาการงานด้ านทํ า นุ บํ า รุ งศิล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด
กิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินและให้
ข้อคิดเห็น และผู้รับผิดชอบสามารถนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ต้องการได้
(Action) การปรับปรุงแก้ไข
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม และนําข้อเสนอแนะและผลการประเมิน เพื่อ
นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในจุดที่ต้องแก้ไขสําหรับกิจกรรมหรือจัดทําแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80
การส่งเสริ มและสนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและวั ฒ นธรรมของสํ านั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตร สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 อาทิ งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม สําหรับกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถดําเนินการจัดได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่
กําหนดไว้อย่างครบถ้วน
3. มีการดําเนินงานสม่าํ เสมออย่างต่อเนื่อง
สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 17th Tri-University
International Joint Seminar & Symposium 2010 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสร้างมิตรภาพ พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาชาติต่าง ๆ โดยสํานักวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงานผ่าน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์การทําบุญและพัฒนาบริเวณวัด การจัดกีฬานักศึกษาใหม่ กิจกรรม
ทําความสะอาดวัด กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาฯ เป็นต้น
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
จากการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการ The 17th Tri-University International Joint Seminar & Symposium
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2010 เป็นการแพร่เผยศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย สู่เวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ระหว่างนักศึกษาชาติต่าง ๆ
นอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สานสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา การทําบุญและ
พัฒนาศาสนสถาน ในชุมชนท้องถิ่น
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/
ละ/หรือนานาชาติ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาโครงการ “ต่ อ ลมหายใจเบญจมาศแห่ ง วั ง น้ํ า เขี ย ว” โดยการดํ า เนิ น งานของนั ก ศึ ก ษาสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีสังคม เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้นักศึกษาสํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ ในโครงการ “ต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ําเขียว” จากธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
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 :
เกณฑ์การพิจารณา
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

มี (
) หรือไม่มี (
)
การดําเนินการ






รายละเอียดการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดกําหนดขึ้น เช่น พิธีทําบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย พิธีรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ กิจกรรมลอย
กระทงชุมชน การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
มหาวิทยาลัย บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนา โดยส่วนอาคารสถานที่
เป็นผู้ควบคุมการใช้งาน ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหาย รวมถึงการตกแต่งให้เหมาะสมสวยงาม โดยผู้ใช้
อาคารมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศ
ของสถานที่ทํางานให้กับบุคลากรในแนวทางที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ โดยได้จัดให้สํานักงานมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม สะอาดและถูกสุขลักษณะ กําหนดผู้รับผิดชอบในส่วนของสํานักงานชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
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การสร้ า งความเป็ น ระเบี ย บให้ กั บ สํ า นั ก งานตลอดจนการใช้ ง านสะดวก รวมไปถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้สํ านักวิชาฯได้ มีการจัดพื้นที่ สําหรับให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับสํานักวิชาฯ
ได้อย่างสะดวก
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ า หนดให้ มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรมที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ อาทิ ลาน
ศิลปวัฒนธรรม จัดพื้นที่บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม บ้านไทยไฮเทคสําหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี
และมีพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา เช่น ชมรมนาฏศิลป์
ชมรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน พื้นที่จัดกิจกรรมลานถนนคนเดิน เป็นต้น
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการอาคารสถานที่ ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.27 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจําแนกตาม
มิติความพึงพอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.28
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33
- ด้านการเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.44
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.10
ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนกิจกรรมนักศึกษา ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5.00
โดยจําแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74
- ด้านการเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.78
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.84

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน
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รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. หลั กฐานที่ แสดงรายละเอี ย ดของโครงการหรื อกิ จ กรรมที่ พัฒ นาสุ น ทรี ย ภาพด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือ
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฎในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3
หมายเหตุ :
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสํานักวิชา
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดการดําเนินงาน :
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กําหนดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารและจัดการที่ดี
เพื่ อให้ ก ารดํ า เนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น มหาวิ ทยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยมี ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดแนวทาง วางระบบและกลไกการตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานตามแผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบั ติงานประจํา ปีของมหาวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยได้มีการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้ ทุกสํานักวิชาของ
มหาวิทยาลัยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอเป็นรายไตรมาส และ
มหาวิทยาลัยได้มีการนําผลการดําเนิ นงานของทุกหน่ว ยงานรวมทั้งสํานักวิชาไปสรุปรายงานผลทุก 6
เดือน (ปีละ 2 ครั้ง ) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสํานักวิชา 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นที่ 1 การพั ฒ นาองค์ ก ร ประกอบ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานตามติ / ข้ อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2. ด้ า นที่ 2 การดํ า เนิ น งานตามตั วชี้ วัด หลั ก ที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บัติ งานประจํ า ปี ประกอบด้ ว ย
แผนงานจัดการศึกษา วิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
3. ด้านที่ 3 การดําเนินงานที่ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และ
มิติด้านบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กําหนดระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณบดีโดย
อธิการบดี ปีละ 3 ครั้งทุกภาคการศึกษา ตามแบบประเมินผลสายบริหารวิชาการที่กําหนดและนําผลการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําปี โดยพิจารณาจากปัจจัยการประเมิน
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. ผลสําเร็จของงาน แบ่งเป็น งานบริหาร งานสอนและงานอื่น ๆ ครอบคลุมในเรื่องปริมาณ
และคุณภาพงานบริหาร
2. พฤติกรรมการทํางาน ครอบคลุมในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์
การกําหนดเป้าหมายและวางแผน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การประสานงาน ความ
ตั้งใจและสนใจใฝ่รู้
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3. คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งความเป็ น ผู้ นํ า ที่ ดี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ความสามารถในการสื่อความ เสียสละและอุทิศเวลา ความมีจริยธรรมและคุณธรรม ความ
รับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี
4.33 จากคะแนนเต็ม 5

คะแนนการประเมิน
4.33 คะแนน

รายการหลักฐาน :
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหารวิชาการ
หมายเหตุ :
ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับสํานักวิชา ผู้บริหารหมายถึง คณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
เกณฑ์การพิจารณา :
กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
วิธีการคํานวณ :
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาเอก 40 คน โดยมีตําแหน่งทางวิชาการดังนี้ ศาสตราจารย์ 1 คน รอง
ศาสตราจารย์ 9 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน คิดค่าผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํารวม
253.00 จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 41 คน คิดเป็นค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6.17

การคํานวณ :
1. ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์
= 253.0
41
= 6.17
2. ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพอาจารย์
= ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น
คะแนนที่ได้ = 6.17 x 5
6
= 5.14 คะแนน
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6.17

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :
จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ
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ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ 3D ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน 4.76 จากคะแนน
เต็ม 5.00
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพ ระดับ 4.76

4.76 คะแนน

รายการหลักฐาน :
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ :
1. ใช้ คะแนนประเมิ น ระบบประกั นคุ ณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับ สถาบั น ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 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. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก
ตัวที่กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
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๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย.
54)
อัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา”
บัณ ฑิ ต นั กวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผู้ มีภูมิรู้ ภู มิธ รรม ภูมิปัญญา หมายถึ ง ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาขั้นปริญญาที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ที่นําวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
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 :
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมิ น ความเห็ น ของบุ คลากร เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของสถาบั น ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
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)
การดําเนินการ
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รายละเอียดการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปณิธานอันมั่นคงที่จะดํารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์
และมีวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้อนุมัติอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย คือ
“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจําปีก็ได้มีการกําหนดให้มีงานประจํา
และโครงการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ยุทธศาสตร์
ในการเสริ มสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ของบั ณ ฑิ ต มทส แสดงได้ จ ากการกํ า หนดโครงสร้ า งหลั กสู ต รในแต่ ล ะ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เน้นคํานึงถึงหลักการสําคัญ นั่นคือ เน้นการจัดการศึกษาทั่วไป
ในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การเน้ นวิชาพื้น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อรองรับ การศึกษาและพั ฒนาเทคโนโลยีแขนงต่า ง ๆ การจัดการศึกษาใน
วิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการ
(Multi-disciplinary) ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พักประจําใน
หอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั กศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาความคิ ด บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมจากประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และยังคํานึงหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการจัดหลักสูตร ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดอีกด้วย
ปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งในการจัดหลักสูตร
จะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิ ช าชี พจะต้ องเน้ น ปั จ จั ย ทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Technoware) คื อ ความรู้ ความสามารถใน
เทคโนโลยี แขนงต่ า งๆ ส่ วนทางด้า นวิ ช าพื้ น ฐานจะต้ องเน้ น ปั จ จั ยมนุ ษย์ (Humanware) คื อ ความรู้
ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการรับ-ส่ง
ข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการ
องค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี หลักสูตรจึงควรมีความยืดหยุ่นให้มาก เพื่อสามารถนําปัญหาและข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับเนื้อหาของการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของปัญหานั้น ๆ รวมทั้งผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานจริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําหนดให้มีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ปรากฏใน พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พ.ศ. 2533 สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยี การเกษตรเปิ ด รั บ นั กศึ กษารุ่ น แรกในปี 2536 โดยมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อจั ด การเรี ย นการสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษาของสํานักวิชาฯ ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิ ทยาลั ยมีคุณสมบั ติเป็น บัณฑิต ที่พึงประสงค์ของชาติ มีร ะเบีย บ วิ นัยมีคุณธรรมและมีวิสั ยทัศน์ ที่ไกล
พร้อมที่จะเข้าอยู่และทําประโยชน์ให้กับสังคมเมื่อออกไปประกอบอาชีพ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการ
พัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรและ
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างยั่งยืน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสํานัก
วิช าฯ ที่ เ น้ นหนั กในสองด้า นคื อ เน้ นความสํา คั ญ ด้า นวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ พื้น ฐาน อาทิ เคมี ชี ววิ ทยา ฟิ สิ กส์
คณิ ต ศาสตร์ และด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทั น สมั ย เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต ได้ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการเป็ น
ผู้ประกอบการไม่ใช่เ พียงแค่เป็ นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่ เน้นข้างต้น จะเป็นแนวทางให้บั ณฑิตประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ดังนี้
1) ทุกหลักสูต รจะต้องเน้นความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิช าชีพ และวิชาพื้นฐานที่จําเป็ น
สําหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) ส่วน
ทางด้านวิชาพื้นฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และปัจจัยองค์กร
(Orgaware) ในกระบวนการร่างหลักสูตรจะมีการรับฟังข้อมูลและความเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่า เพื่อให้มีส่วนร่วมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
2) สํานักวิชามีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา โดยเน้น
การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการประยุกต์
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลางโดยสํานักเทคโนโลยีสังคม คือ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ
มีปณิธานที่มุ่งเน้น “คุณธรรมนํา ความรู้” โดยทุกรายวิชาจะกํา หนด “คุณธรรมประจํารายวิช า” ไว้ เพื่อให้
นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนําคุณธรรมมาปฏิบัติ
3) สํานักวิชาและฝ่ายกิจการนักศึกษา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา เช่น การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมคุณธรรม และโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม สวทส.” ขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่นักศึกษากําหนดจัดขึ้นมาเองเพื่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของ
นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
4) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ ในระดับที่เรียกว่า รู้จริงและทํา
เป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้กลยุทธ์ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
• เพิ่มประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านทักษะงานอาชีพ โดยนําหลักการของ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้า 42

•

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
จัดหลักสูตร ให้มีการผสมผสาน สาระของวิชาการด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะสห
วิทยาการ (Multidisciplinary Approach)

นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานเต็มเวลา และจะ
เกิดการเรียนรู้ เรื่องการผสมผสาน วิชาการเข้ากับ ภาคทฤษฎี เกิดการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในทุกๆ ด้าน
สําหรับการปฏิบัติงานอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยจะมีคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจฯของ
มหาวิทยาลัยทําหน้านิเทศงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ประกอบการ
5) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุก
ระดั บ การศึ ก ษา โดยเน้ น การส่ งเสริ มศั กยภาพของผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ คคล พั ฒ นาบุ คลากรให้ มีความรู้ มี
ความสามารถในการประยุกต์ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
6) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
กลไกการกํากั บดู แลคุณภาพของนักศึกษา โดยคํ านึ งถึงความแตกต่า งและความสามารถของนักศึกษาเป็ น
รายบุคคล กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ได้มีการสํารวจความสามารถของนักศึกษา
ก่อนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสํารวจตนเอง ปรับพื้นฐานความรู้ กระตุ้นให้นักศึกษามุ่งมั่นต่อการ
เรียนแบบใฝ่รู้
7) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความสําคัญต่อการจัดรูปแบบวิชาที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคน เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันของ
นักศึกษาในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มีการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน อันได้แก่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) การเรียนการสอนออนไลน์
(SUT e-Learning) ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง
8) การจั ดการเรี ย นการสอนในสาขาวิช าต่ าง ๆ ภายในสํ า นัก วิ ช าเทคโนโลยีก ารเกษตร ให้
ความสําคัญต่อการจัดชั้นเรียนให้มีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา กล่าวคือ จัดชั้นเรียน
ให้มีขนาดเล็กสําหรับรายวิชาที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์สูง ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการจัดการสอนปฏิบัติการ
โดยกําหนดให้มีผู้ช่วยสอนและวิจัย (Teaching and Research Assistant) ประจําในแต่ละรายวิชา เพื่อดูแล
ในการฝึกฝนภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการการฝึกทักษะ รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงในภาคฝึกปฏิบัติโดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่มขนาดเล็กภายใต้การควบคุมและให้คําแนะนําของผู้ช่วยสอนและวิจัย
9) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสํานักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี
ปณิธานที่มุ่งเน้น การนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งาน
วิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนํากลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกั บ
อัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ศูนย์ส หกิจศึ กษาและพั ฒนาอาชีพได้มีการวัด ความสําเร็ จในการดํ าเนิน งานสหกิจ ศึกษาที่เกิ ด
ขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ดังนี้
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1) พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษาถึงผลสําเร็จของงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 จากคะแนนเต็ม 5.00
2) พนักงานที่ปรึกษาเห็นว่าสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ (ได้ประโยชน์จากผลงาน
นักศึกษา มีโอกาสเลือกพนักงานงานจริง และมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต)
มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.00
3) นักศึกษาเห็นว่าสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการมีคะแนนเฉลี่ย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.00
ความพึ งพอใจของบุ คลากรสํ า นั กวิ ช าเทคโนโลยี การเกษตรที่ มี ต่ อการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัย แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดย
จําแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
- ด้านผู้รับบริการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50
- ด้านกระบวนการภายใน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33
- ด้านการเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.63
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55
นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในสํานักวิชาต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยโดย
สถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของคณาจารย์ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย
มี ผ ลคะแนนความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของคณาจารย์ สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
- ความพึงพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ ย
4.32 จากคะแนนเต็ม 5.00
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย
4.59 จากคะแนนเต็ม 5.00
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เน้นการวางรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจาก
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ยังได้กําหนดคุณลักษณะสําคัญ
ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
มาทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมู ล
(Infoware) และ ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบัณฑิตคือการมีงานทํา มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยบัณฑิต มทส มีอัตราการได้งานทําและเงินเดือนเฉลี่ยสูง โดยส่วนใหญ่ได้
รับคําชมเชยจากผู้ประกอบการว่าเป็ นคนที่มีความอดทนและสู้งาน นอกจากนี้จากการที่มหาวิทยาลัยได้ มี
ระบบสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรซึ่งเป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขา วิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทํางาน
จริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ
เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทํางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถ
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ปฏิบัติงานให้สําเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทํางาน และมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสังคมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาตาม
มิติต่างๆ เช่น
สถานประกอบการ
1. มีแรงงานนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และความรู้ในระดับหนึ่ง ช่วยงานตลอดปี
2. ลดการจ้างพนักงานประจํา เพราะมีแรงงานนักศึกษา ทํางานเสริม เช่น งานที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล
งานวิจัยโครงการพิเศษ
3. พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะทํางานที่สําคัญกว่า
4. เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานในอนาคต
5. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
6. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เหมาะสม
3. ผลงานที่ดีของบัณฑิตสายสหกิจศึกษาทําให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง สามารถกระตุ้นความสนใจของ
ผู้สมัคร เข้าเรียนได้มากขึ้น
นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกที่เรียน
มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น เพราะจะเข้าใจวิชาการที่เรียนเร็วขึ้น และการนําไปประยุกต์ใช้
เกิดการพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ การจัดการ และความมั่นใจในตนเอง
เกิดทักษะการนําเสนอ (Communication Skill)
มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบ
เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเพราะรู้ความถนัดของตนเอง
ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ
จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดีกว่า

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยพร้อมทั้งองค์กรพหุภาคี ได้ตัดสินให้รางวัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
1. รางวัลระดับชาติ
• สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
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• ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี)
• ผู้บริหารสถานประกอบการดีเด่น (คุณทศพล ตันติวงษ์ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด)
• สถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ (บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด)
2. รางวัลระดับเครือข่าย
• โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงงาน
• โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นสั งคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ และการจั ด การ จํ า นวน 3
โครงงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของ World
Association for Cooperative Education หรือ WACE ในการเป็นสํานักงานสาขา (satellite office) ใน
ภูมิภาคเอเชีย
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่ อนอัตลั กษณ์ เช่น โล่รางวั ล ใบประกาศเกียรติ คุณ เกี ยรติบัต ร หนังสือเชิด ชู
เกียรติ เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต รุ่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2551
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา) มีรายข้อคําถาม
จํานวน 35 ข้อ ทั้งนี้ มีการดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามจําแนกตามสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีศึกษาต่อ) พบว่า มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์ มี
ค่าเฉลี่ ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการวิเ คราะห์ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิ ตตามอั ตลักษณ์
มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
อัตลักษณ์
1. ภูมิรู้
2. ภูมิธรรม
3. ภูมปิ ัญญา

SD
0.686
0.482
1.066

ค่าเฉลี่ย

3.80
3.77
3.84

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินบัณฑิตเฉลี่ย 3.80

3.80 คะแนน

รายการหลักฐาน
1. ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ (บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา) รุ่นปีการศึกษา 2551 จําแนกตามสํานักวิชา
2. รายละเอียดการดําเนินงาน
3. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
เอกลักษณ์ของ มทส. คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
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 :
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกํ า หนดกลยุ ทธ์ การปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล้ องกั บ จุด เน้ น จุ ด เด่น หรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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รายละเอียดการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ปีการศึกษา 2553
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 4/2554 เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เอกลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินงานตามกลยุทธ์และขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ด้านการสอน
- มีสถานพัฒนาคณาจารย์ (FDA) ที่ให้บริการจัดการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ใหม่
- มีการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ และเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐาน
ระบบบริหารจัด การ Moodle โดยนักศึกษาสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา
- มีระบบมิตราจารย์
ด้านการเรียน
- มีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริงจากการ
ทํา งานในสถานประกอบการ ซึ่ งนั กศึ กษาสามารถนํ าความรู้ ไปใช้ได้ จ ริงในประสบการณ์ ต รง และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสํานักวิชาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จะมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (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 ซึ่งมีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็น
หน่วยที่จัดการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ด้านการวิจัย
- มีสถานวิจัย (ที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา) ในทุกสํานั กวิชาดูแลงานวิจัยเฉพาะทางของแต่ละกลุ่ ม
สาขาวิชาและประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มีระบบมิตราจารย์
- มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
- มทส. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- มีระบบการเงินงบประมาณ
- ระบบการยกย่องผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
ด้านการบริหารจัดการ
- การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งแรก มีระบบระเบียบที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการที่เป็น
อิสระและคล่ องตั ว เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงินและทรัพย์สิน มีความคล่องตัว ด้า น
บริหารวิชาการ
- มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมุ่งใช้ทรัพยากรและความชํานาญร่วมกัน
ลักษณะของการจัดระบบ “บริการร่วม” เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน
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รวม มีการใช้อาคารสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน และจุดเด่นที่เห็นได้ชัดจาก
การดําเนินงานแบบ “รวมบริการ ประสานกิจ” ก็คือ การใช้งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรที่มี
คุณภาพ และผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ รวมทั้งการจ้างเหมาบริการ การถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชน ทําให้ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนทําให้องค์กรไม่ใหญ่เกินความจําเป็น
ช่วยลดภาระในการบริหารงาน
- มีหน่วยวิสาหกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นสถานที่รองรับการ
จัด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การบริ การวิ ช าการแก่ สั งคมและการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและยังสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถมีรายได้สนับสนุนตนเอง
- มีการริเริ่มจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 (ก่อนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542) โดยใช้ ร ะบบกลไกปกติ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย มี อยู่ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ในการรั ก ษา
มาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และให้ บุ ค ลากรทุ ก คนตระหนั ก ว่ า การทํ า ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คือ ภารกิจประจําของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง และผสมผสานกับการ
ปฏิบัติงานตามปกติ
- มีการจัดประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อรับทราบปัญหา
และ/หรืออุปสรรค เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีเทคโนธานีเพื่อทํา
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด้ า นการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
โดยมี ฝ่ า ย/โครงการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน โครงการศูนย์วิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ โครงการหน่วยบริการงานแปลและ
ล่าม เป็นต้น
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรตามกล
ยุทธ์การปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ ดังนี้
1) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกหนึ่งรอบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จํ า นวนนี้ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQF)
2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) โดยจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2) การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกหลักสูตร
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
ปัญหาพิเศษ รายวิชาโครงงาน รายวิชาสัมมนา และรายวิช าสหกิ จศึกษา ซึ่ งเป็ นการพัฒนา
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ทักษะผู้นําและเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทํา
เป็น แก้ปัญหาเป็น และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความสํานึกรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
3) มหาวิทยาลัยได้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย 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 สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลต้นกําเนิด กลุ่มวิจัยการพัฒนาการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในระดับใหญ่ เป็นต้น
4) สํานักวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบการบริหารแบบบูรณาการ ผ่านกลไกดังนี้
1. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอํานาจหน้าที่พิจารณาดําเนินงานด้าน
บริหารและวิชาการของสํานักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดี
มอบหมาย คณะกรรมการประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ 4 ท่าน หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์จํานวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าสํานักงานคณบดี ทําหน้าที่
เลขานุการ
2. การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองประเด็นของสาขาวิชาก่อนนําเข้าหารือหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร การบริ ห ารงานของคณะ กรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยี การเกษตร เปิดโอกาสให้ มีการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานและการมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน
เพื่อให้การทํางานของสํานักวิชามีความโปร่งใสมากขึ้น
3. คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจํ า หน่ ว ยงาน เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากร
จากทุกสาขาวิชา จากสถานวิจัยและสํานักงานคณบดี ร่วมปฏิบัติงานและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
3. มีสถานวิจัย เป็นฝ่ายอํานวยความสะดวก ประสานงานด้านการวิจัย
4. สํานักงานคณบดี เป็นฝ่ายอํานวยความสะดวก ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจของหน่วยงาน
5. ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ แผนการจัดการ
ความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแผนประกันคุณภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน ถ่ายทอดแผนไปสู่
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจของบุคลากรสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจําแนกตาม
มิติความพึงพอใจ ดังนี้
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-

ด้านผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย

3.50
3.33
3.63
3.55

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
- ความพึงพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ ย
4.32 จากคะแนนเต็ม 5.00
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย
4.59 จากคะแนนเต็ม 5.00
4. ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามจุ ด เน้ น จุ ด เด่ น หรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะของสถาบั น และเกิ ด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
1) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาผ่านการนํา ICT เป็นเครื่องในการส่งผ่าน
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน การฝึกทักษะให้ผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันเองผ่านระบบเครือข่าย SUT e-Learning ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมี
จํานวนรายวิชาที่ผลิตผ่านสื่อเป็นจํานวนมาก
2) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 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 งส รรค์ โ ดยนั ก ศึ ก ษาสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะการบูร
ณาการภารกิจ ด้านทํ านุบํ ารุงศิลปวั ฒนธรรมเข้ากั บภารกิจ ด้านการเรียนการสอน กล่ าวคื อ
นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา
โดยในกิจกรรมจะสอดแทรกการใช้ชีวิตในการเรียนในระดับอุดมศึกษา แนะแนวการเรียนต่าง ๆ
เป็นต้น
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
บุคลากร และนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดังนี้
1. งานวิจัยของอาจารย์ได้รับรางวัล Excellence poster presentation in “Starch Update
2009: The 5th International Conference on Starch Technology”. September 24-25,
2009.Bangkok,Thailand.
Title “Comparative effect of different temperature cycling on resistant starch
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formation”. Awarded by BIOTEC, NSTDA and KU
Kiatponglarp, W. and Tongta, S. 2009. Comparative effect of different temperature
cycling on resistant starch formation. Poster presentation in Starch Update 2009:
The 5th International Conference on Starch Technology. September 24-25, 2009.
Bangkok, Thailand. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ทองทา)
2. งานวิจัยของอาจารย์ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
ในหั ว ข้ อ “ผลของการใช้ น้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานแป้ ง มั น ต่ อ ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของหั ว สดมั น
สําปะหลัง” และ “ผลของการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานแป้งมันร่วมกับหินปูนฝุ่นต่อผลผลิต และ
คุ ณ ภาพของหั ว สดมั น สํ า ปะหลั ง ” ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ประจําปี พ.ศ. 2554 “อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
27-29 มกราคม 2554 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เรณู ขําเลิศ)
3. รางวัลรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจําปี 2553 ชื่อโครงการ “ต่อลม
หายใจเบญจมาศแห่งวังน้ําเขียว”
- รางวัลพิเศษ ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต เงินรางวัล
30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
น.ส. มัณฑนา พุ่มเพ็ชร์, น.ส. ศรารัตน์ ชาลี, น.ส. วิสุทตรี เอี่ยมสิน, นายอติพงษ์ โพธิ์ศรี แ ล ะ
นายเอกบุ ริ น ทร์ สถิ ต เดชกุ ญ ชร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ จากธนาคารกรุ ง ไทย
ธันวาคม 2553 โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน
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๓) กลุ่มตัวบ่งชี่มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 18 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ประเด็นที่ 1 ด้านนโยบายรัฐบาล
ชื่อโครงการ : การจัดงานเกษตรสุรนารี ‘53
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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี (
) หรือไม่มี (
)
การปฏิบัติ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



ประเด็นการพิจารณา

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มีบทบาท
ในการชี้นํา หรื อแก้ ปัญ หาสั งคมในด้า นต่า ง ๆ ที่ระบุวั ตถุป ระสงค์ และกลุ่มเป้า หมาย รวมทั้ ง
ความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่หน่วยงานได้ดําเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทําโครงการ การจัดงานเกษตรสุรนารี ’53 บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2553 โดยกิจกรรมการจัดงานเกษตรสุรนารี มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยดําเนินการในรูปขององค์คณะกรรมการ และคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ
P (Plan) การวางแผน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน และคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน มีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ให้การสนับสนุน เสนอแนะ
แนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงาน เป็นต้น
2. คณะอนุกรรมการฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในขอบเขตหน้าที่ เช่น กาจัดนิทรรศการสาขาวิชา
การประเมินผล การจัดทําหนังสือเกษตรสรุนารี เป็นต้น
3. คณะทํางานฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตงาน ในการจัดการประกวด แข่งขัน เป็นต้น
- มีการจัดทําแผนการดําเนิน งบประมาณ กิจกรรมหลัก และกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมงาน
และมีการดําเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน
D (Do) การปฏิบัติ
- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- จัดทําแผนการดําเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และกําหนดการประกวดพืช
และสัตว์
- ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินการ
C (Check) การตรวจสอบผลการดําเนินการ
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ร่วมแสดง
นิทรรศการ และผู้จําหน่ายสินค้า
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ส่งรายงานผลการจัดงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอมหาวิทยาลัยรับทราบ
A (Action) การปรับปรุงแก้ไข
- สรุปผลการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม การแสดงนิทรรศการ การประกวด โดยนําผลการประเมิน
มาพิจารณาในการดําเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ชมงาน ผู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และผู้จําหน่ายสินค้า โดย
นํามาปรับปรุง แก้ไขให้กิจกรรมดีขึ้น
- นําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่สําคัญ สรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดงานเกษตรสรุนารี ในปีถัดไป
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น 129,347 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
- คณาจารย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของสาขาวิชา จํานวน 36 ท่าน รวมทั้งสิ้น 45 เรื่อง
- การประกวดพืชและสัตว์ รวม 6 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 กลุ่มผู้ทําธุรกิจการเกษตร และผู้บริโภค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และสินค้าทางการเกษตรระหว่างกัน
- งานเกษตรสุรนารี เป็นงานแสดงผลงานทางวิชาการประจําปี ที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงาน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
- ไม่มี

หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่
ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้า 56

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 4 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน : (ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานต่อไปนี้ให้ด้วย)
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มี
บทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี (
)หรือไม่มี (
)
การดําเนินการ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่
ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
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ผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
แผนการดําเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้บรรจุเป็นแผนปฏิบัติการ ในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณต่าง ๆ ของเทคโนธานี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2550 จนถึงปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับจากทั้ง มทส. และ สวทช. มีการรายงานผลการทํางาน และ
รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินทุกไตรมาส เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัดของกิจกรรมและผลงาน
การดํ า เนิ น งานตามแผน มี บุคลากรทํา งานทั้งหมด 13 คน แบ่ งงานออกเป็ น 3 ส่ วน คือ สํา นั กงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. และสํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีการ
ติดตามงานในการประชุมบุคลากรเทคโนธานี ทุกเดือน
การประเมินผลงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีการดําเนินงานในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงาน เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่วยงาน ดําเนินการรวบรวมผลการ
ทํางาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้อํานวยการเทคโนธานี ในระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ดําเนินการ วิเคราะห์ ประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การประเมินผลยังดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันทุกปี
จากผลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อนปั ญ หา อุ ป สรรค และผลงานที่ ยั งไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย นํ า มาสู่ การปรั บ
แผนการทํางานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับอนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน และงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ สรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารประกอบที่ 18.2.2
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
ในปีงบประมาณ 2553 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตั วชี้วัดกิ จกรรมและผลงานจํา นวน 17
ตั ว ชี้ วั ด สามารถดํ า เนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนหรื อ มากกว่ า แผน 14 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อยละ 82
รายละเอียดดูในตารางผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดัง
เอกสารประกอบที่ 18.2.2
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การดําเนินงาน
ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ที่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และการให้บริการงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่
พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดคล้องกับหนึ่งในห้าพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME
สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติได้
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
จากการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2550-2552) โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) พบว่าเครือข่ายโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มทส. เป็น 1 ใน 4 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เริ่มดําเนินงานสนับสนุนผู้ประกอบการใน
พื้น ที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็น ต้น มา โครงการฯ ได้ให้ค วามสํา คัญ กับ กิจ กรรมการสนับ สนุน
ประกอบการใหม่ที่ต้องการเริ่มธุรกิจของตนเอง ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (Technology Business Incubator, TBI) จากการสํารวจพบว่า TBI ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานในระยะที่
1 จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ และสามารถสร้างผลงานที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ แสดงให้
เห็นว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดําเนินงาน เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างหน่วยวิสาหกิจกว่าร้อยละ 99 เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการพึ่งพิงจาก
ภาครัฐในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมบ่มเพาะภายใต้ TBI ส่วนใหญ่มีระดับการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับขั้นต้นและระดับกลาง นั่นคือผู้ประกอบการเริ่มมีความเข้าใจและเริ่มนําเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการในภูมิภาคยังมี
ความต้ องการ การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาทั้ งทางด้ า นการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ และประยุ กต์ใช้ วิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการผลิต (รายละเอียดดังเอกสารประกอบที่ 8.1.3 บทสรุป ผู้บ ริห าร โครงการประเมิน ผล
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1)
จากผลการประเมินข้างต้นจึงยืนยันได้ว่าผลการดําเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้
สร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจขนาดเล็ก
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
1) ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ: หจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า
ระบบเติมเงินคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ICT Award 2009
หมวด Application and Infrastructure Tools โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเ ด่น แห่งชาติ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 อาคารรวม บี
ศูนย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา (หลั กฐานดู ตามเอกสารประกอบที่ 8.2.4 ภาพข่า ว
ประชาสัมพันธ์)
2) ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ: หจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า
ระบบเติมเงินคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ICT Award 2010
หมวด Application and Infrastructure Tools โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเ ด่น แห่งชาติ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) วันที่ 23 สิงหาคม 2553 โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (หลักฐานดูตามเอกสารประกอบที่ 8.2.4 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
3) สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัล Silver Award ประเภท Research Creation รับเงิน
8,000 บาท จากงาน Research Expo 2010 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เป็นรางวัล
สูงสุดสําหรับนิทรรศการแบบคูหามาตรฐาน ขนาด 2X6 เมตร
หมายเหตุ : หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่
ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน
เอกสารประกอบที่ 18.2.1 : หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบที่ 18.2.2 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
เอกสารประกอบที่ 18.2.3 : บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2550 - 2552)
เอกสารประกอบที่ 18.2.4 : - หจก. ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบเติมเงิน
คาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ICT Award 2009 และ 2010
- สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัล Silver Award ประเภท
Research Creation จากงาน Research Expo 2010
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เอกสารประกอบที่ 18.2.5 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารประกอบที่ 18.2.6 : Website โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(http://www.sp.sut.ac.th/indexsp.php)
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
1. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
ตารางที่ 1 : สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
ที่

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้)
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต

1-4

4.41

ดี

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5-7

5.00

ดีมาก

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

8-9

5.00

ดีมาก

10-11

5.00

ดีมาก

1-11

4.79

ดีมาก

12-14

4.67

ดีมาก

15

4.76

ดีมาก

16-17

4.60

ดีมาก

18

5.00

ดีมาก

1-18

4.77

ดีมาก

ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้)
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (1 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
หมายเหตุ : ช่วงคะแนนในการแปลผลการประเมิน ดังนี้
ช่วงคะแนน
ผลการประเมิน

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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2. สรุปผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมิน ตามตัวบ่งชี้
ตารางที่ 2 : สรุปผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมิน ตามตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 77.01

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับคะแนน 3.80
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
ร้อยละ 72.14
หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ร้อยละ 92.00
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพบัณฑิต

3.85
3.80
5.00
5.00
4.41

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 110.37

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 39.02

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ 115.85

5.00

คะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.00

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก

ร้อยละ 76.38

5.00

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 11

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ยด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12

การปฏิบัติตามบบาทหน้าที่ของสถาบัน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 13

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 14

การพัฒนาคณาจารย์

ระดับสํานักวิชาไม่ต้องประเมิน

ผลการประเมิน
เท่ากับ 4.33

4.33

ดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 6.17

5.00

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

4.67

ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ระดับคะแนน 4.76

4.76

คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

4.76

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

4.77

2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16

ตัวบ่งชีท้ ี่ 17

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สังคมส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ดําเนินการได้ 5 ข้อ
ผลประเมินบัณฑิต
เฉลี่ย 3.80

5.00

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

3.80

4.60

3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18

ผลการชีน้ ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ดําเนินการได้ 4 ข้อ
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
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3. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
- จุดเด่น
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
- แนวทางเสริม
การจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น รวมถึง
มีการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวัลสําหรับผู้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อสังคม
- จุดอ่อน
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อคุณภาพของ
บัณฑิตสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะต้องพัฒนาให้เป็นระดับดี
มาก
- แนวทางแก้ไข
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะต้องมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร เพื่อหาข้อมูลมาเสริมเข้า
กับระบบและมาตรการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อจะได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
หรือศักยภาพให้นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
- จุดเด่น
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําไปใช้ประโยชน์
ให้กับเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และ
บริษัทเอกชน
- แนวทางเสริม
การสนับสนุนให้อาจารย์สามารถทํางานวิจัยได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถดําเนินการ
วิจัยแล้วเสร็จได้ตามกําหนดเวลา การสนับสนุนข้อมูลแหล่งงบประมาณการทําวิจัย การ
สนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่รวมกับการสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง
ต่อไป
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ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
- จุดเด่น
การบริการวิชาการที่สํานักวิชาเทคโนโลยีกาเกษตรจัดบริการแก่เกษตรกรผู้สนใจ และ
ชุมชนภายนอก สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี
- แนวทางเสริม
การจั ด ให้ มี ร ะบบและมาตรการส่ ง เสริ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่
บุคคลภายนอกที่มีลักษณะของการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- จุดเด่น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี ส่วนร่วมในกิ จกรรมด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิ ทยาลั ย โดยนั กศึ กษาจะมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสาขาวิ ช า และกิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ และสํานักวิชามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเป็นอย่างดี
- แนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้เป็นมีแหล่งรวมความรู้และสร้างองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
- จุดอ่อน
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สูงกว่าเกณฑ์ที่ สมศ.
แนวทางแก้ไข
ควรมีแนวทางสนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ที่มีผลงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
โดยเร็ว เช่น ระบบสนับสนุนการเขียนตํารา ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
คณาจารย์ให้สูงยิ่งขึ้นไป
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
-

จุดเด่น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ.และดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพดังกล่าว ระดับผลการประกัน
คุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก
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-

แนวทางเสริม
การสนับสนุนมาตรการและแนวทางการนําระบบต่างๆ มาใช้ และถ่ายทอดสู่บุคลากร
เพื่อการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
- จุดเด่น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินงานต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ “บั ณ ฑิ ต นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” และเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม”
- แนวทางเสริม
ควรมีมาตรการและแนวทางในการสนับสนุนผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับการ
รางวัลและยกย่องผู้ที่มีส่วนที่ทําให้ผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
-

จุดเด่น
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับต่อประเด็นการชี้นํา
ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการจัดกิจกรรมเป็น
ประจําและต่อเนื่อง โดยคณาจารย์ของสํานักวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก

- แนวทางเสริม
ควรมีมาตรการและแนวทางในการให้รางวัลและยกย่องผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่าง
เป็นรูปธรรม

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ปีการศึกษา 2553 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้า 68

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
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. 1.1.1

ตารางที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (บัณฑิต ปีการศึกษา 2552)

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สารสนเทศศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- นิเทศศาสตร์
2. เทคโนโลยีการจัดการ
- การจัดการตลาด
- การจัดการผู้ประกอบการ
- การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการผลิตพืช
4. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร
6. วิศวกรรมเกษตร
7. วิศวกรรมขนส่ง
8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. วิศวกรรมเคมี
10. วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมการผลิต
- แมคคาทรอนิกส์
- วิศวกรรมยานยนต์
11. วิศวกรรมเซรามิก
12. วิศวกรรมโทรคมนาคม
13. วิศวกรรมพอลิเมอร์
14. วิศวกรรมไฟฟ้า
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จํานวน
บัณฑิต
ปีการศึกษา
2552
(N)
193
41
112
40
71
20
3
48
264
39
50
63
152
10
30
119
16
255
96
75
46
38
28
77
57
106

บัณฑิตตอบ
แบบสํารวจ

ที่ได้งานทํา

(M)

(A)

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
(M) (M/N*100) (A) (A/M*100)
145
75.13 103 71.03
34
82.93 19
55.88
84
75.00 62
73.81
27
67.50 22
81.48
48
67.61
35
72.92
12
60.00
8
66.67
1
33.33
1 100.00
35
72.92 26
74.29
193 73.11 138 71.50
31
79.49
15
48.39
41
82.00
18
43.90
42
66.67
29
69.05
114 75.00
62
54.39
6
60.00
4
66.67
28
93.33
20
71.43
97
81.51
72
74.23
14
87.50
7
50.00
197
77.25 154 78.17
72
75.00 57
79.17
56
74.67 45
80.36
36
78.26 27
75.00
33
86.84 25
75.76
21
75.00
15
71.43
51
66.23
27
52.94
46
80.70
32
69.57
84
79.25
59
70.24
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บัณฑิต ปีการศึกษา 2552
ที่ได้งานทําและ
ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
(B)
(C)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
(B) (B/M*100) ( C ) (C/M*100)
11
7.59
13
8.97
3
8.82
7
20.59
7
8.33
5
5.95
1
3.70
1
3.70
3
6.25
1
2.08
3
8.57
1
2.86
14
7.25
14
7.25
7
22.58
3
7.32
15
36.59
2
4.76
5
11.90
5
4.39
27
23.68
1
16.67
1
3.57
6
21.43
1
1.03
9
9.28
6
42.86
5
2.54
16
8.12
1
1.39
8
11.11
2
3.57
3
5.36
2
5.56
5
15.15
2
9.52
2
9.52
1
1.96
11
21.57
2
4.35
8
17.39
1
1.19
18
21.43

บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ บัณฑิตที่ได้งานทําทั้งหมด (ตามสูตร
(ไม่นับที่ศึกษาต่อ
ยังไม่ได้ทํางาน /
การคํานวณของ สกอ.)
เกณฑ์
ท
หารและอุ
ป
สมบท)
อยู่ระหว่างรองาน
E=A+B
L=M-C
(D)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ เงินเดือน
(D) (D/M*100) L=M-C (L/M*100) E=A+B (E/L*100) เฉลี่ย
18
12.41
132
91.03
114
86.36
5
14.71
27
79.41
22
81.48 8,910.33
10
11.90
79
94.05
69
87.34 11,550.97
3
11.11
26
96.30
23
88.46 10,774.00
9
18.75
47
97.92
38
80.85
4
33.33
12
100.00
8
66.67 10,248.57
1
100.00
1
100.00 12,000.00
5
14.29
34
97.14
29
85.29 10,690.37
27
13.99
179
92.75
152
84.92 10,805.34
9
29.03
24
77.42
15
62.50 9,203.85
5
12.20
26
63.41
21
80.77 10,966.67
6
14.29
37
88.10
31
83.78 12,021.43
20
17.54
87
76.32
67
77.01 11,084.82
1
16.67
6
100.00
5
83.33 14,100.00
1
3.57
22
78.57
21
95.45 12,575.79
15
15.46
88
90.72
73
82.95 15,636.06
1
7.14
8
57.14
7
87.50 15,928.57
22
11.17
181
91.88
159
87.85
6
8.33
64
88.89
58
90.63 16,161.54
6
10.71
53
94.64
47
88.68 15,255.00
7
19.44
36
100.00
29
80.56 17,940.00
3
9.09
28
84.85
25
89.29 16,672.25
2
9.52
19
90.48
17
89.47 13,700.00
12
23.53
40
78.43
28
70.00 16,016.92
4
8.70
38
82.61
34
89.47 13,224.14
6
7.14
66
78.57
60
90.91 15,299.08

. 1.1.1

ตารางที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (บัณฑิต ปีการศึกษา 2552)

สาขาวิชา/หลักสูตร/สํานักวิชา

15. วิศวกรรมโยธา
16. วิศวกรรมโลหการ
17. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18. วิศวกรรมอุตสาหการ
19. เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมศาสตร์
20. อนามัยสิ่งแวดล้อม
21. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แพทยศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
22. วิทยาศาสตร์การกีฬา
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

จํานวน
บัณฑิต
ปีการศึกษา
2552
(N)
65
96
38
74
90
1061
70
87
157
4
4
1,638

บัณฑิตตอบ
แบบสํารวจ

ที่ได้งานทํา

(M)

(A)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
(M) (M/N*100) (A)
49
75.38
30
68
70.83
56
29
76.32
17
55
74.32
48
68
75.56
38
813 76.63 579
50
71.43
38
69
79.31
64
119 75.80 102
1
25.00
1
25.00
1,240 75.70 881

ร้อยละ
(A/M*100)
61.22
82.35
58.62
87.27
55.88
71.22
76.00
92.75
85.71
71.05

บัณฑิต ปีการศึกษา 2552
ที่ได้งานทําและ
ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
(B)
(C)
จํานวน ร้อยละ จํานวน
(B) (B/M*100) ( C )
2
4.08
13
1
1.47
3
3
10.34
3
1
1.82
1
8
21
2.58
104
3
6.00
4
1
1.45
2
4
3.36
6
1
1
44
3.55
152

ร้อยละ
(C/M*100)
26.53
4.41
10.34
1.82
11.76
12.79
8.00
2.90
5.04
100.00
100.00
12.26

บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ บัณฑิตที่ได้งานทําทั้งหมด (ตามสูตร
(ไม่นับที่ศึกษาต่อ
ยังไม่ได้ทํางาน /
การคํานวณของ สกอ.)
เกณฑ์
ท
หารและอุ
ป
สมบท)
อยู่ระหว่างรองาน
E=A+B
L=M-C
(D)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
(D) (D/M*100) L=M-C
4
8.16
36
8
11.76
65
6
20.69
26
5
9.09
54
22
32.35
60
109 13.41
709
5
10.00
46
2
2.90
67
7
5.88
113
163 13.15
1,088

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ เงินเดือน
(L/M*100) E=A+B (E/L*100) เฉลี่ย
73.47
32
88.89 15,396.43
95.59
57
87.69 17,952.83
89.66
20
76.92 13,985.56
98.18
49
90.74 15,478.05
88.24
38
63.33 16,178.18
87.21
600
84.63 15,682.02
92.00
41
89.13 10,158.21
97.10
65
97.01 15,558.57
94.96
106
93.81 13,493.73
87.74
925
85.02 14,280.28

หมายเหตุ:
1. ไม่นับบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว การเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
2. นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น
สูตรการคํานวณ
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
= จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา X 100
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา - จํานวณบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร
แหล่งที่มา : ผลการสํารวจข้อมูลภาวะการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้ให้ข้อมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน
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. 1.2
ตารางที่ 1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานและการได้งานตรงหลักสูตร
ประเภทงานที่ทํา
สํานักวิชา/หลักสูตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสังคม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สารสนเทศศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- นิเทศศาสตร์
3. เทคโนโลยีการจัดการ
- การจัดการตลาด
- การจัดการผู้ประกอบการ
- การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีการเกษตร
4. เทคโนโลยีการผลิตพืช
5. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6. เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตร์
7. วิศวกรรมเกษตร
8. วิศวกรรมขนส่ง
9. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
## วิศวกรรมเคมี
## วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมการผลิต
- แมคคาทรอนิกส์
- วิศวกรรมยานยนต์
## วิศวกรรมเซรามิก
## วิศวกรรมโทรคมนาคม
## วิศวกรรมพอลิเมอร์
## วิศวกรรมไฟฟ้า
## วิศวกรรมโยธา
## วิศวกรรมโลหการ
## วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
## วิศวกรรมอุตสาหการ
## เทคโนโลยีธรณี
แพทยศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
## อนามัยสิ่งแวดล้อม
## อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่
รับราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงาน/ลูกจ้าง
มีงานทํา เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
จํานวน
28
26

2
2
152
114
22
69
23
38

7
16
3
2

8
1
29
67
15
21
31
600
5
21
73
7
159

1
1
6
3
2
1
23
1
5
3

58
47
29
25
17
28
34
60
32
57
20
49
38
106
41
65
927

2
1
2
2
1
2
2
1
4
25
24
1
82

พนักงานบริษัท/
องค์กรธุรกิจเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระ

%
จํานวน %
จํานวน
%
จํานวน
%
1
50.00
1
50.00
1
50.00
1
50.00
19.58
10
6.99
94
65.73
11
7.69
24.07
10
9.26
62
57.41
10
9.26
33.33
1 4.76
11 52.38
2
9.52
25.00
7 10.94
36 56.25
5
7.81
13.04
2 8.70
15 65.22
3 13.04
5.71
32
91.43
1
2.86
14.29
6 85.71
1 100.00
3.70
25 92.59
1
3.70
9.68
5
8.06
46
74.19
5
8.06
21.43
9
64.29
2
14.29
11.11
2
11.11
14
77.78
3.33
3
10.00
23
76.67
3
10.00
4.09
33
5.87
493
87.72
9
1.60
5
100.00
5.00
2
10.00
17
85.00
7.25
4
5.80
57
82.61
3
4.35
7
100.00
1.99
8
5.30
138
91.39
3.70
1 1.85
50 92.59
3 6.98
39 90.70
2 6.90
27 93.10
4.00
2 8.00
22 88.00
13.33
13
86.67
7.41
3
11.11
20
74.07
1
3.70
3.23
2
6.45
28
90.32
3.77
4
7.55
45
84.91
2
3.77
6.90
1
3.45
26
89.66
3
5.36
53
94.64
5.56
2
11.11
15
83.33
1
2.27
41
93.18
1
2.27
10.81
3
8.11
28
75.68
2
5.41
24.27
7
6.80
70
67.96
1
0.97
60.00
1
2.50
14
35.00
1
2.50
1.59
6
9.52
56
88.89
9.40
55
6.31
704
80.73
27
3.10

หมายเหตุ: * หมายถึง % ของบัณฑิตที่มีงานทํา
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การได้งานตรงหลักสูตร
พนักงานองค์กร
ต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ
จํานวน
-

%
-

-

-

4
2
1
1
1
1
4

รวมบัณฑิตที่ระบุ
งานที่ทํา*

0.71
1.32
1.85
2.33
3.70
2.27
0.46

จํานวน
2
2
143
108
21
64
23
35
7
1
27
62
14
18
30
562
5
20
69
7
151
54
43
29
25
15
27
31
53
29
56
18
44
37
103
40
63
872

%
100.00
100.00
94.08
94.74
95.45
92.75
100.00
92.11
87.50
100.00
93.10
92.54
93.33
85.71
96.77
93.67
100.00
95.24
94.52
100.00
94.97
93.10
91.49
100.00
100.00
88.24
96.43
91.18
88.33
90.63
98.25
90.00
89.80
97.37
97.17
97.56
96.92
94.07

ตรงหลักสูตร
จํานวน
1
1
89
64
10
41
13
25
4
21
40
9
11
20
413
4
12
61
4
114
44
34
22
14
8
23
18
28
24
42
14
38
23
93
33
60
636

ไม่ตรงหลักสูตร

รวมบัณฑิตที่ระบุการ
ได้งานตรงหลักสูตร*

% จํานวน %
จํานวน
%
50.00
1
50.00
2
100.00
50.00
1
50.00
2
100.00
64.96 48
35.04
137
90.13
62.14 39
37.86
103
90.35
47.62
11 52.38
21 95.45
67.21
20 32.79
61 88.41
61.90
8 38.10
21 91.30
73.53
9
26.47
34
89.47
57.14
3 42.86
7 87.50
1 100.00
1 100.00
80.77
5 19.23
26 89.66
76.92 12
23.08
52
77.61
69.23
4
30.77
13
86.67
73.33
4
26.67
15
71.43
83.33
4
16.67
24
77.42
77.78 118 22.22
531
88.50
80.00
1
20.00
5
100.00
66.67
6
33.33
18
85.71
92.42
5
7.58
66
90.41
57.14
3
42.86
7
100.00
79.17 30
20.83
144
90.57
84.62
8 15.38
52 89.66
82.93
7 17.07
41 87.23
81.48
5 18.52
27 93.10
58.33
10 41.67
24 96.00
53.33
7
46.67
15
88.24
85.19
4
14.81
27
96.43
64.29 10
35.71
28
82.35
56.00 22
44.00
50
83.33
96.00
1
4.00
25
78.13
80.77 10
19.23
52
91.23
77.78
4
22.22
18
90.00
90.48
4
9.52
42
85.71
67.65 11
32.35
34
89.47
91.18
9
8.82
102
96.23
82.50
7
17.50
40
97.56
96.77
2
3.23
62
95.38
77.18 188 22.82
824
88.89

. 2.1

ตารางที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)
(บัณฑิต ปีการศึกษา 2551)

ลําดับที่

บัณฑิตสํานักวิชา

บัณฑิต ปีการศึกษา 2551
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจาก
นายจ้าง ผู้ประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต
(กรณีศึกษาต่อ)
จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก
2 ประเภท

1

วิทยาศาสตร์

9

3.91

-

-

3.91

2

เทคโนโลยีสังคม

74

3.76

4

3.75

3.76

3

เทคโนโลยีการเกษตร

33

3.8

-

-

3.8

4
5

วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
(กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

242

3.82

9

4.28

3.83

54

3.86

1

3.4

3.85

412

3.81

14

4.06

3.82

เฉลี่ยภาพรวมมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : 1. พิสัยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 1 - 5

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ประการ ได้แก่ ทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสาร และทักษะเทคโนโลยี และคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่
1) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชานั้น ๆ
2) ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
แหล่งที่มา : รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การติดตามผลบัณฑิต มทส. รุ่นปีการศึกษา 2551
ผู้ให้ข้อมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2554

สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบแนวคิดของ สกอ. จําแนกตามสํานักวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สํานักวิชา

รายข้อคําถาม

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซือ่ สัตย์
สุจริต ประพฤติตน
อยู่ในหลักศีลธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดี
1.2 มีวินัย เคารพกฎ/
ระเบียบ กติกา สังคม
และการทํางาน
1.3 มีความเสียสละเพือ่
ประโยชน์ส่วนรวม
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความรู้
ความสามารถ
1.5 ยอมรับคําแนะนํา ข้อ
เสนอแนะ คําวิพากษ์
วิจารณ์ได้ และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไข

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89
3.89

SD
0.609
0.782

ค่าเฉลี่ย
3.83
4.03

SD
0.562
0.772

ค่าเฉลี่ย
3.80
4.03

SD
0.502
0.770

ค่าเฉลี่ย
3.84
4.09

SD
0.579
0.820

ค่าเฉลี่ย
3.87
4.18

SD
0.530
0.748

ค่าเฉลี่ย
3.84
4.08

SD
0.562
0.796

4.00

0.707

4.10

0.749

4.03

0.684

4.04

0.811

4.11

0.762

4.06

0.780

3.89

0.782

3.81

0.807

3.76

0.751

3.90

0.791

3.87

0.818

3.87

0.792

3.89

0.782

3.58

0.765

3.52

0.712

3.71

0.799

3.60

0.784

3.66

0.785

3.67

1.000

3.67

0.800

3.67

0.645

3.65

0.846

3.64

0.847

3.65

0.824

สํานักวิชา
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และการตัดสินใจของ
ตน เป็นที่ไว้วางใจได้
ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานให้ได้
มาตรฐานของวิชาชีพ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเอง
ต่อสังคม
มีบุคลิกภาพที่ดี มี
ความกระตือรือร้น
และมีความเป็น
ผู้ใหญ่
สามารถทํางานให้สําเร็จ
ภายใต้ความกดดัน และมี
ความอดทนในการทํางาน
หนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
1.054

ค่าเฉลี่ย
3.76

SD
0.825

ค่าเฉลี่ย
3.76

SD
0.663

ค่าเฉลี่ย
3.73

SD
0.861

ค่าเฉลี่ย
3.67

SD
0.840

ค่าเฉลี่ย
3.73

SD
0.839

3.56

1.014

3.79

0.827

3.64

0.822

3.67

0.851

3.65

0.775

3.69

0.837

4.00

0.866

3.69

0.827

3.58

0.867

3.70

0.841

3.80

0.826

3.71

0.838

3.89

1.054

3.68

0.960

3.64

0.962

3.70

1.017

3.80

0.989

3.71

0.996

4.22

0.833

4.22

0.732

4.36

0.699

4.22

0.768

4.36

0.677

4.25

0.745

สํานักวิชา
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2. ด้านความรู้
2.1. มีความเข้าใจในสิ่งที่
อ่าน สามารถสรุป
และตีความสิ่งที่อ่าน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่
จําเป็น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
2.3. สามารถจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอข้อมูลได้
เข้าใจ และเป็นระบบ
2.4. มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา/
หลักสูตรที่เรียน
2.5. มีความรู้ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.06
3.67

SD
0.786
1.118

ค่าเฉลี่ย
3.82
3.68

SD
0.691
0.933

ค่าเฉลี่ย
3.80
3.79

SD
0.686
0.893

ค่าเฉลี่ย
3.82
3.85

SD
0.666
0.956

ค่าเฉลี่ย
3.85
3.84

SD
0.633
0.918

ค่าเฉลี่ย
3.83
3.81

SD
0.668
0.943

3.67

1.225

3.73

0.949

3.67

0.890

3.67

0.916

3.76

0.902

3.69

0.921

4.33

0.707

3.86

0.922

3.82

0.846

3.86

0.864

3.75

0.947

3.85

0.882

4.22

0.972

3.82

0.894

3.64

0.929

3.84

0.843

3.82

0.841

3.83

0.861

4.11

0.928

3.79

0.917

3.76

0.969

3.85

0.858

3.89

0.896

3.84

0.882
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2.6. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/
มุมมองในสาขาวิชาที่
เรียนกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2.7. สามารถนําเสนอ
นวัตกรรม/
ยุทธศาสตร์ที่จาํ เป็น
ในการทํางาน
2.8. รู้จักประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/
มุมมองจากสาขาวิชา
อื่นกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. สามารถคิดด้วยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อนําไปสู่การแก้
ปัญหาและการตัด
สินใจที่มีประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.928

ค่าเฉลี่ย
3.88

SD
0.882

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
0.846

ค่าเฉลี่ย
3.78

SD
0.900

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.896

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
0.890

4.22

0.833

3.94

0.873

3.82

0.846

3.85

0.908

3.95

0.891

3.88

0.892

4.33

0.500

3.88

0.806

4.09

0.723

3.88

0.857

3.89

0.854

3.91

0.833

3.85
3.56

0.821
1.014

3.69
3.58

0.750
0.947

3.82
3.70

0.903
0.847

3.84
3.67

0.744
0.902

3.86
3.73

0.721
0.870

3.81
3.66

0.756
0.902
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
มีเหตุผลและรู้จักใช้
เหตุผล
มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
องค์กรและงานที่ทํา
สามารถลําดับ
ความสําคัญของงาน
สามารถวางแผนการ
ทํางานและกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถปรับตัวเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
และให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้
การทํางานบรรลุความ
สําเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.56

SD
1.014

ค่าเฉลี่ย
3.64

SD
0.939

ค่าเฉลี่ย
4.58

SD
4.994

ค่าเฉลี่ย
3.80

SD
0.975

ค่าเฉลี่ย
3.93

SD
0.900

ค่าเฉลี่ย
3.85

SD
1.665

3.44

1.014

3.54

0.878

4.48

4.988

3.63

0.926

3.73

0.891

3.69

1.641

3.78

1.202

3.72

0.924

3.79

0.893

3.81

0.972

4.02

0.972

3.82

0.962

4.00

1.000

3.76

0.900

3.70

0.810

3.76

0.906

3.89

0.854

3.78

0.891

3.67

1.118

3.74

0.973

3.70

0.918

3.78

0.998

3.95

0.931

3.79

0.979

3.56

1.236

3.68

0.974

3.73

0.876

3.82

1.005

3.91

0.967

3.80

0.988

3.78

1.093

3.82

0.908

3.79

0.893

3.98

0.867

3.98

0.952

3.93

0.892
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3.9. สามารถทํางานให้
สําเร็จได้โดยลําพัง
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10. สามารถเป็นผูแ้ ทน
ของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.11. สามารถแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
3.12. สามารถระบุปัญหา
และพัฒนาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปญ
ั หา
3.13. สามารถจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.14. สามารถพัฒนาตนเอง
แสวงหาความรูใ้ หม่
และทักษะที่เกีย่ วข้อง
กับงานอย่างต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.67

SD
1.118

ค่าเฉลี่ย
3.81

SD
0.913

ค่าเฉลี่ย
3.79

SD
0.893

ค่าเฉลี่ย
3.94

SD
0.910

ค่าเฉลี่ย
4.00

SD
0.923

ค่าเฉลี่ย
3.90

SD
0.914

3.89

1.054

3.69

0.971

3.61

0.864

3.91

0.930

3.85

0.911

3.84

0.934

4.00

0.866

3.72

1.018

3.67

0.957

3.89

0.969

3.87

0.963

3.84

0.974

4.22

0.972

3.79

0.903

3.82

0.846

3.97

0.914

3.84

1.050

3.92

0.927

4.00

1.000

3.68

0.830

3.70

0.770

3.90

0.924

3.73

1.044

3.82

0.916

4.33

1.000

3.60

1.036

3.61

0.827

3.80

1.021

3.71

0.956

3.75

1.004
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3.15. สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ที่จะ
เลือกรู้ และมีความ
เข้าใจในสิง่ ที่เรียน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1. รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน
4.2. สามารถสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
เจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3. แสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความ
มีไมตรีจติ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.33

SD
1.118

ค่าเฉลี่ย
3.65

SD
1.030

ค่าเฉลี่ย
3.64

SD
0.895

ค่าเฉลี่ย
3.90

SD
0.970

ค่าเฉลี่ย
3.84

SD
0.898

ค่าเฉลี่ย
3.83

SD
0.974

3.87

0.701

3.82

0.637

3.84

0.582

3.84

0.613

3.90

0.557

3.84

0.608

3.56

1.014

3.79

0.843

3.55

0.754

3.67

0.842

3.64

0.754

3.68

0.827

3.78

1.093

3.86

0.849

3.97

0.770

3.89

0.844

3.95

0.803

3.90

0.837

3.89

1.054

3.90

0.799

4.24

0.614

3.99

0.764

4.18

0.669

4.02

0.759
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4.4. สามารถทํางานเสร็จ
ตามขอบเขตและ
กําหนดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตาม
คุณภาพและ
มาตรฐานของงาน
4.5. ให้เกียรติ ยอมรับ
บทบาทหน้าที่ผู้อื่น
และปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นด้วยความเคารพ
4.6. เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ รู้จักรักษา
สิทธิของตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
4.7. สามารถทํางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นที่มี
ความแตกต่างกันทาง
การศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรมได้

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.928

ค่าเฉลี่ย
3.96

SD
0.780

ค่าเฉลี่ย
3.88

SD
0.696

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
0.817

ค่าเฉลี่ย
3.93

SD
0.766

ค่าเฉลี่ย
3.87

SD
0.796

3.89

0.928

3.96

0.746

3.91

0.678

3.91

0.820

3.98

0.757

3.93

0.788

4.22

0.667

3.76

0.871

3.76

0.830

3.87

0.826

3.96

0.744

3.86

0.823

3.89

0.928

3.54

0.848

3.58

1.001

3.70

0.927

3.69

0.920

3.66

0.917
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. สามารถใช้ภาษาไทย
ในการเขียนเพื่อการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตาม
หลักภาษา)
5.2. สามารถใช้ภาษาไทย
ด้วยวาจาเพื่อการสือ่
สารที่มีประสิทธิผล
(พูดชัดเจนตรงประเด็น มี
มารยาทในการพูด และกิริยา
ท่าทางทีแ่ สดงออกเหมาะสม
ถูกต้อง)
5.3. สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่จาํ เป็น

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.04

SD
0.530

ค่าเฉลี่ย
3.67

SD
0.666

ค่าเฉลี่ย
3.74

SD
0.605

ค่าเฉลี่ย
3.80

SD
0.684

ค่าเฉลี่ย
3.78

SD
0.614

ค่าเฉลี่ย
3.77

SD
0.663

3.78

1.093

3.68

0.890

3.58

0.830

3.79

0.915

3.60

0.935

3.73

0.910

4.00

0.707

3.67

0.848

3.82

0.683

3.89

0.849

3.87

0.795

3.85

0.829

3.89

1.054

3.69

0.944

3.70

0.810

3.76

0.986

3.76

0.902

3.75

0.953
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5.4. เป็นผู้ฟังที่มี
ประสิทธิภาพ (ฟังได้
ตรงประเด็น มี
มารยาทในการฟัง
กิริยาท่าทางที่
แสดงออกเหมาะสม
ถูกต้อง)
5.5. มีทักษะและสามารถ
ใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงาน
5.6. มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น
คอมพิวเตอร์ที่จําเป็น
เพื่อให้ทํางานได้มี
ประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.00

SD
1.000

ค่าเฉลี่ย
3.69

SD
0.958

ค่าเฉลี่ย
3.70

SD
0.847

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
1.003

ค่าเฉลี่ย
3.84

SD
0.958

ค่าเฉลี่ย
3.79

SD
0.975

4.44

0.527

3.92

0.834

4.09

0.765

3.97

0.883

4.02

0.871

3.99

0.858

4.22

0.833

3.64

0.980

3.70

0.883

3.76

0.863

3.73

0.891

3.74

0.890

สํานักวิชา

รายข้อคําถาม

5.7. มีทักษะการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี และรู้จกั
เลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนางาน
5.8. สามารถประยุกต์ใช้
วิธีการคํานวณขั้น
พื้นฐานที่ถกู ต้อง เพื่อ
การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ

ภาพรวม

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.00

SD
0.866

ค่าเฉลี่ย
3.50

SD
0.894

ค่าเฉลี่ย
3.67

SD
0.924

ค่าเฉลี่ย
3.72

SD
0.868

ค่าเฉลี่ย
3.75

SD
0.865

ค่าเฉลี่ย
3.69

SD
0.878

4.00

0.866

3.60

0.858

3.67

0.957

3.67

0.950

3.69

0.879

3.67

0.921

3.93

0.647

3.76

0.616

3.80

0.554

3.83

0.599

3.85

0.558

3.82

0.593
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบแนวคิดของ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายข้อคําถาม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยูใ่ นหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี
1.2 มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทํางาน
1.3 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ
1.5 ยอมรับคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ คําวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
1.6 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นทีไ่ ว้วางใจได้
1.7 ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ
1.8 ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม
1.9 มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผูใ้ หญ่
1.10 สามารถทํางานให้สําเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการทํางานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านความรู้
2.1. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จําเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
2.3. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ
2.4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา/หลักสูตรที่เรียน
2.5. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
2.6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2.7. สามารถนําเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ท่จี ําเป็นในการทํางาน
2.8. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ได้รบั มอบหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพ
3.2. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล
3.4. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ทํา
3.5. สามารถลําดับความสําคัญของงาน

รายข้อคําถาม
3.6. สามารถวางแผนการทํางานและกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
3.7. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร
3.8. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทํางานบรรลุความ
สําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.9. สามารถทํางานให้สําเร็จได้โดยลําพังอย่างมีประสิทธิภาพ
3.10. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3.12. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
3.13. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.14. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใ้ หม่ และทักษะที่เกีย่ วข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
3.15. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งทีเ่ รียน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิด
ผลดีกับงาน
4.2. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต
4.4. สามารถทํางานเสร็จตามขอบเขตและกําหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน
4.5. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ
4.6. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
4.7. สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มปี ระสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา)
5.2. สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มปี ระสิทธิผล
(พูดชัดเจนตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง)
5.3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จําเป็น
5.4. เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสมถูกต้อง)
5.5. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
5.6. มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ท่จี ําเป็น เพื่อให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพ
5.7. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน
5.8. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณขั้นพื้นฐานที่ถกู ต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
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สว. 3.1

ตารางที่ 3.1 : จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เคมี
ชีวเคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีวเวชศาสตร์
ฟิสิกส์
การรับรู้จากระยะไกล
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศกรรมโยธา
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จํานวนบทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์
(1)

ผลรวมค่าน้ําหนัก
(2)

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2553 (3)

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ [(2)/(3)]*100

1
3
3
2
3
12
6
10
12
28
7
3
28
3
41
4
1
6
3
8
4
11
8
1
2
2
6
3
1
60
141

0.50
2.25
2.00
1.75
1.50
8.00
4.00
6.75
6.25
17.00
4.50
2.25
16.25
2.25
25.25
2.25
0.25
4.00
1.50
5.25
3.50
7.25
5.00
0.50
1.00
1.00
3.75
1.75
0.50
37.50
87.75

3
2
3
1
3
12
5
9
10
24
8
5
19
3
35
5
1
5
4
13
4
10
9
6
2
11
3
1
74
145

16.67
112.50
66.67
175.00
50.00
66.67
80.00
75.00
62.50
70.83
56.25
45.00
85.53
75.00
72.14
45.00
80.00
37.50
40.38
87.50
72.50
55.56
16.67
50.00
34.09
58.33
50.00
50.68
60.52

หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2553 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด)
และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2553\สมศ\00-formEQA-2553\99999-รายงาน สมศ. รอบ 3\รายงาน ประกัน สมศ\Table\table3.1\3.1 (สรุปจํานวน)

3.1ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

13

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของบทความ

Jaidee, S.,
Wonprasaid, S.,
เทคโนโลยีการผลิตพืช Wongkeaw, S., Tiraumphom, A., and
Boonkerd, N (2010).
Yodprang, W.,
Wongkaew, S. and
Wonprasaid, S.
(2010).

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
In proceedings of 16th Asian
Effects of ethephon application on
25-27 August, Agricultural Symposium and
grape fruit quality and yield. (pp.
2010.
1st International Symposium
367-370)
on Agricultural Technology.

Effects of Fe-amino acid chelate
foliar application on nutrient
uptake, growth and yield of chili
(Capsicum annuum L.). p 371-373.
The effect of micronutrient-amino
Yodprang, W.,
acid chelate foliar application on
Wongkaew, S. and
nutrient uptake, growth and yield
Wonprasaid, S.
of chili (Capsicum annuum L.) p. 94(2010).
95.
Saetang, C and
Machikowa, T.
(2010).
Chuphutsa, C.,
Boonkerd, N and
Wonprasaid, S.
(2010).

0.75

25-27 Aug.
2010.

In proceedings of 16th Asian
Agricultural Symposium and
1st International Symposium
on Agricultural Technology.

0.75

21-23 Nov.
2010.

3rd SUT Graduate Conference
2010, Nakhon Ratchasima,
Thailand.

0.50

In proceedings of 16th Asian
25-27 August, Agricultural Symposium and
2010.
1st International Symposium
on Agricutural Technology.
In proceedings of 16th Asian
Stimulation of nitrogen release
25-27 August, Agricultural Symposium and
from organic fertilizer for organic
2010.
1st International Symposium
vegetable production. (pp. 513-516)
on Agricultural Technology.
Heterosis and inbreeding
depression for yield in sunflower.
(pp. 381-384)

ค่าน้ําหนัก

0.75

0.75

3.1ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่
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สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของบทความ

Chutimon
Chuphutsa,
Nantakron
Boonkerd and
Sodchol
Wonprasaid. (2010).
Kiattisak Funpeng
and Thitiporn
Machikowa. (2010).
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ Ms. Araya Jangprai

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
Effect of liquid organic fertilizer on
Chinese kale growth and yield in November 21- In 3rd SUT Graduate
organic farming system. (pp. 210- 23, 2010.
Conference 2010.
211).
Genetic variability and heritability
November 21of agronomic characters in
23, 2010.
sunflower. (pp. 206-207).
2011
บทความเรื่อง Characterization of
melanocortin 4 receptor in
snakeskin gourami and its
expression in relation to daily feed
intake and short term fasting จาก
วิทยานิพนธ์เรื่อง Cloning, expression
of mRNA, and antagonist effect of
melanocortin 4 receptor (MC4R) on
feed intake in snakeskin gourami
(Trichogaster pectoralis).

In 3rd SUT Graduate
Conference 2010
ELSEVIER General and
Comparative Endocrinology
(Accepted)

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50
1.00

3.1ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ *
สาขาวิชา/สํานักวิชา
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อเจ้าของบทความ
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
2010
Journal of Animal and
Ms. Ruthairat
บทความเรื่อง Protein Enrichment of
Veterinary Advances,
Thongkratok
Cassava Pulp Using Microorganisms
9(22):2859-2862, 2010
Fermentation Techniques for Use
as an Alternative Animal Feedstuff
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง Effect of
fermented cassava pulp for
nutrient enrichment on growth
performance, digestibility and
carcass quality of broiler.
Mr. Pakorn Klangnok บทความเรื่อง Effects on milk yield
and milk consumption of met
hydroxy analog (MHA®)
supplementation of diets of dairy
cow. จากวิทยานิพนธ์เรื่อง Effects of
rumen-protected methionine or
rumen-protected methionine plus
organic minerals supplementation
on performance of dairy cows.

Accepted

Suranaree Journal of Science
and Technology

ค่าน้ําหนัก
1.00

0.25

3.1ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
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ชื่อเจ้าของบทความ

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ค่าน้ําหนัก
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
Development to Global Market
BITEC, Bangkok, Thailand.
October 20-22, Morphological changes of
2010
Bacillus cereus TISTR 687
cells induced by crude
bacteriocin producing
Lactococcus lactis ssp. lactis 1.
In Proceeding of 22nd Annual
Meeting of the Thai Society for
Biotechnology (TSB):
International Conference on
Biotechnology for Healthy
Living. Prince of Songkla
University, Trang Campos,
Thailand.

น.ส.นัทธีวรรณ
อุดมศิลป์

ROLE OF LACTIC ACID BACTERIA
ON CHEMICAL COMPOSITIONS OF
FISH SAUCE

2011

The Use of Tetragenococcus
halophilus as a Starter
Culture for Flavor
Improvement in Fish Sauce
Fermentation. J.Agric.

0.50

1.00

3.1ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อเจ้าของบทความ

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
Food Chem. In ress.

ค่าน้ําหนัก
25.25

หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2553 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด)
และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

สว. 4.1

ตารางที่ 4.1 : จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
จํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนบทความวิจัย
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ผลรวมค่าน้ําหนัก
ระดับปริญญาเอกที่รับการ
จากวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
(2)
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(1)
ปีการศึกษา 2553 (3)
[(2)/(3)]*100
เคมี
4
4.00
3
133.33
ชีวเคมี
1
1.00
1
100.00
คณิตศาสตร์
2
2.00
5
40.00
ชีววิทยา
4
4.00
2
200.00
จุลชีววิทยา
1
1.00
1
100.00
ชีวเวชศาสตร์
ฟิสิกส์
6
6.00
7
85.71
การรับรู้จากระยะไกล
2
1.50
2
75.00
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
20
19.50
21
92.86
ภาษาอังกฤษ
15
9.50
12
79.17
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
15
9.50
12
79.17
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3
3.00
4
75.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1
1.00
1
100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ
11
6.63
8
82.88
เทคโนโลยีอาหาร
3
2.25
1
225.00
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18
12.88
14
92.00
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
1
1.00
2
50.00
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
1
0.25
1
25.00
วิศวกรรมโยธา
1
1.00
1
100.00
วิศวกรรมเคมี
1
0.25
1
25.00
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมโลหการ
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4
2.50
5
50.00
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
57
44.38
57
77.86
สาขาวิชา/สํานักวิชา

หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2553 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด)
และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2553\สมศ\00-formEQA-2553\99999-รายงาน สมศ. รอบ 3\รายงาน ประกัน สมศ\Table\table4.1\4.1 (สรุปจํานวน)

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

13

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Poolsawat, O.,
Tharapreuksapo
Genetic diversity and pathogenicity
ng, A.,
analysis of Sphaceloma ampelinum
Wongkaew, S.,
causing grape anthracnose in
Reisch, B. and
Thailand. 158: 837-840.
Tantasawat, P.
(2010).
Khajudparn, P.
Relationships and variability of
and
agronomic and physiological
Accepted
Tantasawat, P.
characters in mungbean.
(2011).
S. Bunmanop,
White Kwao Krua Variety
S.
Classification by Botanical
Sakuanrungsirik
Characteristics and ISSRAccepted
ul, and Y.
Touchdown PCR Technique. 47(7Manakasem.
8).
(2011).

ค่าน้ําหนัก

J. Phytopathol.

1.00

Afr. J. Biotechnol.

1.00

Russian Journal of Genetics
(Genetika).

1.00

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่
14

15

สาขาวิชา/สํานักวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Mr.
Shengchang
Chen

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
2010
Journal of Animal and
บทความเรื่อง Effects of dietary
Veterinary Advances. 9(18):
protein on ruminal fermentation,
2396-2400.
nitrogen utilization and crude
protein maintenance in growing
Thai-indigenous beef cattle fed rice
straw as roughage จากวิทยาเรื่อง
Protein Requirement of Growing
Thai-indigenous Beef Cattle Fed
with Rice Straw as Roughage.

Watanarojanap
orn, N.,
Selection of arbuscular mycorrhizal
Boonkerd, N.,
fungi for citrus growth promotion
Wongkaew, S.
and Phytophthora suppression.
and
Teaumroong, N.

2011

Scientia Horticulturae. 128:
423-433.

ค่าน้ําหนัก
1.00

1.00

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Watanarojanap
orn, N.,
Boonkerd, N.,
Tittabutr, P.,
Lee, J., J. Peter
W. Young and
Teaumroong, N.
Watanarojanap
orn, N.,
Boonkerd, N.,
J. Peter W.
Young and
Teaumroong, N.

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
Biases for detecting arbuscular
mycorrhiza fungal community by
terminal restriction fragment length
polymorphism (T-RFLP) (Poster
presentation).

Effect of PGPR inoculation on
indigenous arbuscular mycorrhiza
(AM) fungi community under two
rice growing systems (Poster
presentation).

ค่าน้ําหนัก

2010

In The 1st Asian Conference
on Plant-Microbe Symbiosis
and Nitrogen Fixation.
September 20-24, 2010.
Aoshima Palmbeach Hotel,
Miyazaki, Japan.

0.25

2010

In The 3rd SUT Graduate
Conference 2010. November
21-23, 2010. Suranaree
University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand.

0.125

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Liang, Y.Y., Ye,
D.N.,
Laowtammathr
on, C.,
Phermthai, T.,
Nagai, T.,
Somfai, T. and
Parnpai, R.
Liang, Y.Y.,
Phermthai, T.,
Nagai, T.,
Somfai, T. and
Parnpai, R.
Liang,Y. Y.,
Phermthai, T.,
Nagai, T.,
Somfai, T. and
Parnpai, R.

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์

ค่าน้ําหนัก

Effects of chemical activation
treatment on development of
swamp buffalo (Bubalus bubalis)
oocytes matured in vitro and
fertilized by intracytoplasmic sperm
injection.

2011

Reprod. Dom. Anim. 46:
e67–73.

1.00

In vitro development of vitrified
buffalo oocytes following
parthenogenetic activation and
intracytoplasmic sperm injection.

2011

Theriogenology 75: 1652-1660.

1.00

2010

In Proceedings of 9th world
buffalo congress. 26-28 April
2010, Argentina. P: 850-857.

0.25

Developmental rates of vitrified
buffalo oocytes following
parthenogenetic activation and
intracytoplasmic sperm injection.

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Liang,Y. Y.,
Phermthai, T.,
Nagai, T.,
Somfai, T. and
Parnpai, R.ฃ
Liang, Y.Y.,
Phermthai, T.,
Nagai, T.,
Somfai, T. and
Parnpai, R.
Boonterm, V.,
Silapapun, A.,
and Boonkerd,
N.

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
In Proceedings of the Annual
Conference of the
Effects of cytochalasin B and
International Embryo Transfer
vitrification procedure on survival
Society. Orlando, Florida, USA
and in vitro maturation of swamp
2011
8–12 January 2011.
buffalo oocytes cryopreserved at
Reproduction, Fertility and
the immature stage.
Development. 23: Number 1
2011: P:147.
In Proceeding of the 7th
Effect of cytochalasin B and
Annual Conference of Asian
vitrification procedure on in vitro
Reproductive Biotechnology
fertilization of swamp buffalo
2010
Society conference, 8-12
oocytes cryopreserved at the
November, 2010, Kuala
immature stage.
Lumpur, Malaysia. 92.
EFFECTS OF NITROGEN, POTASSIUM
FERTILIZERS AND CLUSTERS PER
Suranaree J. Sci. Technol.
2010
VINE ON YIELD AND ANTHOCYANIN
17(2):155-163.
CONTENT IN CABERNET SAUVIGNON
GRAPE.

ค่าน้ําหนัก

0.25

0.25

0.50

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

16

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีอาหาร

ชื่อเจ้าของ
บทความ
Noisangiam,
R., Nuntagij,
A., Pongsilp, N.,
Boonkerd, N.,
Denduangborip
ant, J., Ronson,
C., and
Teaumroong, N.

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์

ค่าน้ําหนัก

Heavy metal tolerant
Metalliresistens boonkerdii gen.
nov. sp. nov., a new genus in
family Bradyrhizobiaceae isolated
from soil in Thailand

2010

Systematic and Applied
Microbiology 33: 374-382.

1.00

Umpuch, C.,
Galier, S.,
Kanchanatawee
, S., and Rouxde Balmann, H.

Nanofiltration as a purification step
in production process of organic
acids: Selectivity improvement by
addition of an inorganic salt.

2010

Process Biochemistry 45: 17631768.

1.00

นายเอกราช

CHARACTERIZATION OF PROTEINASES,

2010

Identification of novel

1.00

พรมเหมา

PROTEINASE GENES, AND GENOME

halotolerant bacillopeptidase

OF VIRGIBACILLUS SP. SK37

F-like proteinases from a

ISOLATED FROM THAI FISH SAUCE

moderately halophilic
bacterium, Virgibacillus sp.

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
บทความ

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
SK37. J. Appl. Micro. 110:
191-210.
July 17-20th. Cloning, expression, and
2010
characterization of a novel
oxidant-stable halotolerant
subtilisin-like proteinase from
a moderately halophilic
bacterium, Virgibacillus sp.
SK37. Awarded “2nd place in
the finalist of Poster
presentation in Biotechnology
Section” at IFT annual meeting
and Food expo, Chicago, IL,
U.S.A.
A novel subtilase with NaCl2011
activated and oxidant-stable
activity from Virgibacillus sp.
SK37. BMC Biotechnology,
11:65.

ค่าน้ําหนัก

0.25

1.00

4.1 ก
รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
บทความ

รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ *
วัน เดือน ปี
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเหตุ * หมายถึง การนับจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะพิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2553 (โดยไม่สนใจว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด)
และในกรณีที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

ค่าน้ําหนัก
12.88

ตารางที่ 5.1 จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ลําดับที่

สํานักวิชา/สาขาวิชา

จํานวนบทความ ค่าน้ําหนัก
(1)

(2)

จํานวนอาจารย์
ประจํา ***

ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(3)

(2)/(3)*100

1

เคมี

33

31.75

13.50

235.19

2

คณิตศาสตร์

15

13.00

9.50

136.84

3

ชีววิทยา

23

21.50

19.50

110.26

4

- จุลชีววิทยา

9

5.88

3.00

195.83

5

- กายวิภาคศาสตร์

0

0.00

1.00

0.00

6

- สรีรวิทยา

0

0.00

0.00

0.00

7

ฟิสิกส์

58

52.00

14.50

358.62

8

การรับรู้จากระยะไกล

2

1.50

4.00

37.50

9

เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์

5

5.00

2.00

250.00

10

วิทยาศาสตร์การกีฬา

0

0.00

3.00

0.00

11

ชีวเคมี

0

0.00

1.00
71.00

0.00

รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ *
12

ศึกษาทั่วไป

143
0

13

ภาษาอังกฤษ

5

14

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

4.00

181.17
0.00

1.50

19.00

7.89

10

2.50

13.00

19.23

เทคโนโลยีการจัดการ

2

0.75

7.50

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม *

4.75
5.75

10.00
46.00
10.00

10.33
57.50

7.00

11.00

63.64

32

21.75

11.00

197.73

11

10.75

119.44

58

45.25

9.00
41.00

16

เทคโนโลยีการผลิตพืช

17
7

17

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

8

18

เทคโนโลยีชีวภาพ

19

เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร *

128.63
0.00

20

วิศวกรรมเกษตร

0

0.00

7.00

110.37
0.00

21

วิศวกรรมขนส่ง

1

1.00

6.50

15.38

22

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

1.75

9.00

19.44

23

วิศวกรรมเคมี

4

3.25

9.00

36.11

24

วิศวกรรมเครื่องกล

6

3.25

16.00

20.31

25

- วิศวกรรมการผลิต

2

1.00

3.00

33.33

26

วิศวกรรมเซรามิก

6

5.25

6.00

87.50

27

วิศวกรรมโทรคมนาคม

19

11.50

10.00

115.00

28

วิศวกรรมพอลิเมอร์

10

6.50

7.00

92.86

ตารางที่ 5.1 จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
จํานวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ลําดับที่

สํานักวิชา/สาขาวิชา

จํานวนบทความ ค่าน้ําหนัก
(1)

(2)

จํานวนอาจารย์
ประจํา ***

ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(3)

(2)/(3)*100

29

วิศวกรรมไฟฟ้า

41

23.88

14.00

170.54

30

วิศวกรรมโยธา

12

9.50

13.00

73.08

31

วิศวกรรมโลหการ

1

1.00

9.00

11.11

32

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3

1.50

9.00

16.67

33

วิศวกรรมอุตสาหการ

3

0.63

6.50

9.62

34

เทคโนโลยีธรณี

8

7.25

72.50

รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ *

74.00
0.50

10.00
135.00

35

อนามัยสิ่งแวดล้อม

117
2

36

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0

37

แพทยศาสตร์

38

5.00

54.81
10.00

0.00

6.00

0.00

0

0.00

1.00

0.00

- พยาธิวิทยา

5

2.63

4.00

65.63

39

- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

2

0.50

2.00

25.00

40

- ศัลยศาสตร์

0

0.00

2.00

0.00

41

- กุมารเวชศาสตร์

0

0.00

0.00

รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์ *

3.13
0.00

1.00
21.00

42

การพยาบาลอนามัยชุมชน

7
0

2.00

14.90
0.00

43

การพยาบาลพื้นฐาน

0

0.00

1.00

0.00

44

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

3

1.75

5.00

35.00

45

การพยาบาลจิตเวช

1

0.25

1.00

25.00

46

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

0

0.00

1.00

0.00

47

การพยาบาลพดุงครรภ์

0

0.00

2.00

0.00

รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ *

4

2.00

16.67

ภาพรวมมหาวิทยาลัย **

331

12.00
326.00

245.75

หมายเหตุ * ภาพรวมระดับสํานักวิชา ไม่นับซ้ําผลงานที่มีเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา
** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้ําผลงานที่มีเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา หรือ 1 สํานักวิชา
*** นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

75.38

รายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
ลําดับที่
11

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายละเอียดทางบรรณานุกรม

ค่าน้ําหนัก
5.75

เทคโนโลยีการผลิตพืช
Arunyanark, A., Jogloy, S., Wongkaew, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Kesmala, T., and
Patanothai, A. (2010). Heritability of aflatoxin resistance traits and correlation with drought
tolerance traits in peanut. Field Crops Research 117 (2-3): 258-264.

1.00

Girdthai, T., Jogloy, S., Kesmala, T., Vorasoot, N., Akkasaeng, C., Wongkaew, S., Holbrook,
C.C., and Patanothai, A. (2010). Relationship between root characteristics of peanut in
hydroponics and pot studies. Crop Science 50 (1): 159-167.

1.00

Girdthai, T., Jogloy, S., Vorasoot, N., Akkasaeng, C., Wongkaew, S., Holbrook, C. C., and
Patanothai, A. (2010). Heritability of, and genotypic correlations between, aflatoxin traits and
physiological traits for drought tolerance under end of season drought in peanut (Arachis
hypogaea L.). Field Crops Research 118 (2): 169-176.

1.00

Girdthai, T., Jogloy, S., Vorasoot, N., Akkasaeng, C., Wongkaew, S., Holbrook, C., and
Patanothai, A. (2010). Associations between physiological traits for drought tolerance and
aflatoxin contamination in peanut genotypes under terminal drought. Plant Breeding 129 (6):
693-699.

1.00

Tantasawat, P., Trongchuen, J., Prajongjai, T., Seehalak, W., and Jittayasothorn, Y. (2010).
Variety identification and comparative analysis of genetic diversity in yardlong bean (Vigna
unguiculata spp. sesquipedalis) using morphological characters, SSR and ISSR analysis.
Scientia Horticulturae 124 (2): 204-216.

1.00

Huang, Z., Laosuwan, P., Machikowa, T. and Zehui, C. (2010). Combining ability for seed
yield and other characters in rapeseed. Suranaree Journal of Science and Technology. 17(1):
39-48.

0.50

รายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายละเอียดทางบรรณานุกรม
พงษ์เดช ภิรมย์อยู่, อาภากร หล่องทองหลาง, สมพร ชุนห์ลือชานนท์, พรรณลดา ติตตะบุตร,

ค่าน้ําหนัก
0.25

โสภณ วงศ์แก้ว, นันทกร บุญเกิด และหนึ่ง เตียอํารุง. (2553). การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน. วารสารแก่นเกษตร 38: 155-162.

12

7.00

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Kupittayanant, S., and Kupittayanant, P. (2010). The roles of pH in regulation of uterine
contraction in the laying hens. Animal Reproduction Science 118 (2-4): 317-323.

1.00

Paengkoum, P. (2010). Effects of neem (Azadirachta indica) and leucaena (Leucaena
leucocephala) fodders on digestibility, rumen fermentation and nitrogen balance of goats fed
corn silage. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (5): 883-886.

1.00

Paengkoum, P. (2010). Protein requirements for maintenance of Thai native male cattle fed
rice straw based diets. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (11): 1630-1632.

1.00

Paengkoum, P., and Paengkoum, S. (2010). Effects of supplementing rice straw with
leucaena (Leucaena leucocephala) and madras thorn (Pithecellobium dulce) foliages on
digestibility, microbial N supply and nitrogen balance of growing goats. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition 94 (5): e59-e65.

1.00

Ponchunchoovong, S., and Plime S. (2010). Effect of combinations of cryoprotectants and
freezing rates on cryopreservation of the spermatozoa of Striped catfish, Pangasianodon
hypophthalmus (Sauvage, 1878). Kasetsart Journal : Natural Science 44: 1153-1161.

0.75

Tatsapong, P., Paengkoum, P., Pimpa, O., and Hare, M. D. (2010). Effects of dietary protein
on nitrogen metabolism and protein requirements for maintenance of growing thai swamp
buffalo (Bubalus bubalis) calves. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (6): 10191025, and Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (8): 1216-1222.

1.00

รายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
ลําดับที่

13

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายละเอียดทางบรรณานุกรม

ค่าน้ําหนัก

Promprom, W., Kupittayanant, P., Indrapichate, K., Wray, S., and Kupittayanant, S. (2010).
The effects of pomegranate seed extract and beta-sitosterol on rat uterine contractions.
Reproductive Sciences 17 (3): 288-296.

1.00

เอกพล พูนชัย สุทิศา เข็มผะกา วิทธวัช โมฬี และจักร์ โนจากุล. (2553). บทบาทของกลูตามีน
ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาระบบทางเดินอาหาร
สุกรหย่านม. วารสารแก่นเกษตร 38 (1): 39-46.

0.25

21.75

เทคโนโลยีชีวภาพ
Imsoonthornruksa, S., Lorthongpanich, C., Sangmalee, A., Srirattana, K., Laowtammathron, C.,
Tunwattana, W., Somsa, W., Ketudat-Cairns, M., and Parnpai, R. (2010). Abnormalities in
the transcription of reprogramming genes related to global epigenetic events of cloned
endangered felid embryos. Reproduction, Fertility and Development 22 (4): 613-624.

1.00

Imsoonthornruksa, S., Noisa, P., Parnpai, R., and Ketudat-Cairns, M. (2010) A simple
method for production and purification of soluble and biologically active recombinant human
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17
3
3
134

ภาพรวมมหาวิทยาลัย **
* ภาพรวมระดับสํานักวิชา ไม่นับซ้ําผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา

** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้ําผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สาขาวิชา หรือ 1 สํานักวิชา
*** จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

41.10

6.1เกษตร

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

1

สาขาวิชาเทคโลยีการผลิตพืช
ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

2

ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

1

สาขาวิชาเทคโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. นส.พ. ดร. บัญชร ลิขิตเดชา
โรจน์

ให้แนบหลักฐานการนําไปใช้
ประโยชน์ (หากไม่มีหลักฐานการ
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ นําไปใช้ประโยชน์ ให้เขียนบรรยาย
การใช้ประโยชน์ แสดงผลดีที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม) *

ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดําเนินการ
เสร็จ

ปีที่นําไปใช้
ประโยชน์

บ่อแก๊สชีวภาพ โมเดล มทส

2553

2553-2554

- เรือนจํา อ.บัวใหญ่ - อ. บัว
ใหญ่, ปักธงชัย, โนนสูง อําเภอ หนองหงส์ - โรงเรียน
มัธยม อ.บัวใหญ่ - เกษตรกรผู้
เลี้ยงสุกร

ทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473
(ปรับปรุงใหม่)

2553

2553-2554

- อ. บัวใหญ่, พิมาย, ปักธงชัย -เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอ
หนองหงส์
ต่าง ๆ ดังกล่าวไปแล้ว นําไปปลูก
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งสามารถ
เก็บเมล็ดเพื่อจําหน่าย ช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้หลังการทํานา

ชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์

การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อ
การผลิตเป็นอาชีวิสาหกิจชุมชน

พ.ย. 52 - ต.ค. 55 2553

- เรือนจํา อ.บัวใหญ่ ได้สร้างบ่อ
แก๊สชีวภาพ โมเดล มทส. ในพื้นที่
เรือนจํา ซึ่งสามารถผลิตแก๊สได้
ประมาณ 2-3 ลบม./วัน - อบต. ใน
อําเภอต่าง ๆ ได้นําไปใช้และเผยแพร่
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รวมแล้ว
จํานวนมากกว่า 30 บ่อ

MOU ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ศุนย์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ได้นําพันธุ์
วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์ ไก่เนื้อไปเลี้ยงเพื่อจําหน่าย เป็น
บุรี, กลุ่มทํานาลาดบัวขาว
อาชีพในท้องถิ่น

6.1เกษตร

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์

ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดําเนินการ
เสร็จ

ปีที่นําไปใช้
ประโยชน์

14 พฤษภาคม 2553 2553

ให้แนบหลักฐานการนําไปใช้
ประโยชน์ (หากไม่มีหลักฐานการ
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ นําไปใช้ประโยชน์ ให้เขียนบรรยาย
การใช้ประโยชน์ แสดงผลดีที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม) *

2

อ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา

การใช้ไคตินจากเปลือกกุ้งกุลาดํา
(Peneaus monodon) เป็นสารเสริม
ชีวนะในอาหารไก่เนื้อ

3

อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี

ความสัมพันธ์ของรูปแบบยีนเคซีนกับ 14 พฤษภาคม 2553 2553
ระดับสายเลือดโฮลสไตล์ในโคนม
ลูกผสม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
ฟาร์ม มทส.

4

ผศ. ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

การศึกษาการนําเปลือกมันสําปะหลัง 14 พฤษภาคม 2553 2553
เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตอาหาร
หยาบหมัก สําหรับโคนมต่อปริมาณ
น้ํานม, องค์ประกอบน้ํานมและ
คุณภาพน้ํานม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ เกษตรกร และผู้เลี้ยงโคนม
วิจัยร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

สาขาวิชาเทคโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. โชคชัย วนภู

การพัฒนาคุณภาพสเปรย์กําจัดกลิ่น
ชนิดเอนไซม์

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ นําไปใช้ประโยชน์ในการทํา
มทส. (Scicnce Park) บริษัท ไบ เครือ่ งสําอางค์ เพื่อประกอบธุรกิจ
โอเวย์ จํากัด

พ.ย. 53

2553

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ เกษตรกรทั่วไป และโรงงานอาหาร
วิจัยร่วมกับสํานักงาน
สัตว์ ได้นําไปใช้ประโยชน์
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใช้ประโยชน์สําหรับฟาร์ม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเลือกซื้อน้ําเชื้อโคนม
และเป็นข้อปัญหาพิเศษในการเรียน
การสอนของนักศึกษาปริญญาตรี

6.1เกษตร

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์

ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดําเนินการ
เสร็จ

ปีที่นําไปใช้
ประโยชน์

ให้แนบหลักฐานการนําไปใช้
ประโยชน์ (หากไม่มีหลักฐานการ
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ นําไปใช้ประโยชน์ ให้เขียนบรรยาย
การใช้ประโยชน์ แสดงผลดีที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม) *

6

ผศ. ดร. โชคชัย วนภู

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยใช้กาก
และเปลือกมันสําปะหลัง

30 ส.ค. 53

2553

โครงการสนับสนุนการพัฒนา ใช้ประโยชน์ในเชิงธรุกิจร่วมกับ
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เอกชน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
(ITAP) บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช
(2000) จํากัด

7

รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา
ขนาดเล็กคลองไผ่ อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2554

2553-2554

เกษตรกรชุมชนคลองไผ่ อบต.
วังหมี

8

อ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร

ผลของเอทธิลีนและการใช้แบคทีเรีย 15 มีนาคม 2554
ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์
1-amino-cyclopropane-1-carboxylat
e(ACC)deaminase ร่วมกับหัวเชื้อไร
โซเบียมต่อการเจริญของพืชตระกูล
ถั่วภายใต้สภาวะที่ก่อให้เกิด
ความเครียดกับพืช

2554

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ นําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ความรู้
วิจัยร่วมกับสํานักงาน
เฉพาะกลุ่ม และใช้กับการเรียนการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สอนระดับบัณฑิตศึกษา

9

ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต -คาร์นส์
(อ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา)

การผลิตกรดซักซินิกโดยเชื้อ
27 ตุลาคม 2553
แบคทีเรียในกระบวนการหมักแบบกะ
ในสภาวะไร้ออกซิเจน

2553

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

สาขาวิชาเทคโลยีอาหาร

นําไปใช้ประโยชน์ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าพลังน้ํา ได้จริงในชีวติประจําวัน

นําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ความรู้
เฉพาะกลุ่ม และใช้กับการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา

6.1เกษตร

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์

10

ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

Patent & Law in biotechnology

11

ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

การสกัดกรดแลคติกและทําให้
บริสุทธิ์จากน้ําหมัก

12

ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

13

14

ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดําเนินการ
เสร็จ

ปีที่นําไปใช้
ประโยชน์

ให้แนบหลักฐานการนําไปใช้
ประโยชน์ (หากไม่มีหลักฐานการ
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ นําไปใช้ประโยชน์ ให้เขียนบรรยาย
การใช้ประโยชน์ แสดงผลดีที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม) *

10 ก.พ. 54

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต.ค. 52 - ต.ค. 56

2553

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การสกัดสาร Oryzanol จากรําข้าว

1 เมษายน 2554

2553-2554

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(ITAP) บริษัท มาบุญครองฟู้ด
จํากัด

ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้ง
สตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วย
เอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม(Pilot
Scale)

1 เมษายน 2553 ถึง 2553-2554
30 กันยายน 2554

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ต โปรดักส์ ผลงานต้นแบบ ที่สามารถพัฒนา
เพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อ
ยืดอายุการเก็บและลดกลิ่นโคลนใน
ลูกชิ้นปลากราย

1 ตุลาคม 2553 ถึง
30 กันยายน 2554

ผู้ประกอบการเอกชน นายธน
เทพ คติยวัสรรค์ จังหวัด
พิษณุโลก

รวม 16 เรื่อง

2553

นําไปใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่
ความรู้โดยการเป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การแพทย์

ใช้ประโยชน์ในเชิงธรุกิจร่วมกับ
เอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เพื่อการจําหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน

ใช้ประโยชน์ในเชิงธรุกิจร่วมกับ
เอกชน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

สว. 7.1

ตารางที่ 7.1 : จํานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
จํานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ลําดับที่

11
12
13
14

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

จํานวนผลงาน
วิชาการ
(1)

ค่าน้ําหนัก (2)

14
17
59
5
95

0.5
0.5

ผลคูณ
(1)*(2) = (3)

จํานวนอาจารย์ประจํา *
(4)

จํานวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
(3)/(4)*100

6.50
8.50
30.00
2.50
47.50

10.00
11.00
11.00
9.00
41.00

65.00
77.27
272.73
27.78
115.85

หมายเหตุ : * หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
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7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

11

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ Genetic diversity and pathogenicity
2010
2010
Journal of
Phytopathology
analysis of Sphaceloma
ampelinum causing grape
anthracnose in Thailand
2010
2010
Journal of Life Sciences
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์
Identification of genes for powdery
mildew resistance in mungbean
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ Variety identification and genetic
relationships of mungbean and
blackgram in Thailand based on
morphological characters and ISSR
analysis
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ The effects of proline and coconut
water on callus induction of
cucumber (Cucumis sativus L.)
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ Chitosan stimulates growth of
micropropagated Dendrobium
plantlets

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

2010

2010

African Journal of
Biotechnology

0.50

2010

2010

Acta Horticulturae

0.50

2010

2010

Acta Horticulturae

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ Tomato polyphenol oxidase B is
2011
2011
Molecules
spatially and temporally regulated
during development and in
response to ethylene
2011
2011
Scientia Horticulturae
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ Isolation of resistance gene analogs
from grapevine resistant and
susceptible to downy mildew and
anthracnose
2011
2011
Australian Journal of
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์
SSR analysis of soybean (Glycine
Crop Science
max (L.) Merr.) genetic relationship
and variety identification in Thailand
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณ
หเถียร

Identification of accelerated aging
conditions for seed vigor test in rice
(Oryza sative L.)
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา Heterosis for seed yield, oil content
and other characters in rapeseed
(Brassica napus L.)

2010

2010

2010

2010

Journal of Renewable
Natural Resources
Bhutan 6 (1): 11-21.
Journal of Northeast
Agricultural University.
17(1).

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

ยุวดี มานะเกษม
12

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Combining ability for seed yield
2010
2010 Suranaree J. Sci.
and other characters in rapeseed
Technol. 17(1):39-48
Heterosis and inbreeding
2011
2011 Journal of Agricultural
depression in sunflower
Science.
General and specific combining
2011
2011
Journal of Agricultural
ability for quantitative characters in
Science and Technology
sunflower
พันธุ์ สารออกฤทธิ์สําคัญ และผลงานของ 2550-2552
2554
วช.
สารสําคัญในกวาวเครือขาว
Effect of Met hydroxy analog plus
Journal of Animal and
MINTREX Dairy supplementation on
Veterinary Advances
performance of lactating dairy cows

รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ Effects of the fermented juice of
epophytic acid bacteria (FJLB) and
molasses on digestibility and
rumen fermentation characteristics
of ruzigrass (Bravhiaria ruziziensis)
silages

2011

2011

Livest. Sci.

ค่าน้ําหนัก

0.25
0.50
0.50

0.25
0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ Effects of biotin supplementation
2011
2011
Journal of Animal and
on milk production, milk
Veterinary Advances
composition, milk fatty acid,
ruminal pH, ammonia nitrogen and
volatile fatty acids in lactating dairy
cows
Journal of Animal and
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ Effect of soybean oil and lactic acid
Veterinary Advances
bacteria supplementation on
performance and CLA
accumulation in milk of dairy cows

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนัน Characterization of melanocortin 4
ธนสาร
receptor on Snakeskin Gourami and
its expression in relation to daily
feed intake and short-term fasting

General and
Comparative
Endocrinology

0.50

ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุป Hematological and biochemical
พิทยานันท์
responses of the flowerhorn fish to
hypoxia

Journal of Animal and
Veterinary Advances

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุป Conjugated limoleic acid (CLA)
Journal of Animal and
พิทยานันท์
consumption may not be beneficial
Veterinary Advances
for cardioprotection

ค่าน้ําหนัก

0.50

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา Effects of Streblus asper Lour
foliage on digestibility, rumen
fermentation, and nitrogen balance
of growing goats

2010

2010

Tropical Animal Health
and Production

0.50

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา Effect of concentrate mixed with
extrusion-processed mixture of
cassava pulp and urea (EMCPU)
and varying levels of ruminal
undegradable protein on
digestibility, rumen fermentation
and nitrogen balance of beef cattle

2010

2010

Research Journal of
Applied Sciences

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา Effect of dietary protein on ruminal
2010
2010
Journal of Animal and
fermentation, nitrogen utilization
Veterinary Advances
and crude protein for maintenance
in growing Thai-indigenouse beef
cattle fed rice straw as roughage
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา Protein requirement of Thai native
cattle compared with meta-analysis
of Bos indicus cattle
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา Protein enrichment of cassava pulp
fermentation by Saccharomyces
cerevisiae
ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลือง Silage production from cassava
ลาวัณย์
peel and cassava pulp as energy
source in cattle diets

ค่าน้ําหนัก

0.50

2011

2011

Journal of Animal and
Veterinary Advances

0.50

2011

2011

Journal of Animal and
Veterinary Advances

0.50

2011

2011

Journal of Animal and
Veterinary Advances

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลือง Effect of soybean oil and lactic acid
2011
2011
Journal of Animal and
ลาวัณย์
bacteria supplementation on
Veterinary Advances
performance and CLA
accumulation in milk of dairy cows
2011
2011
Journal of Animal and
อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี Suitable percentage of Holstein in
crossbred dairy cattle in climate
Veterinary Advances
change situation
2011
2011
The Journal of Applied
อ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา Effect of chitin and protein
constituents in shirmp head meal
Poultry Research
on growth perfoemance, nutrient
digestibility, intestinal microbial
populations, volatile fatty acids
and ammonia production in broilers
อ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา Protein enrichment of cassava pulp
using microorganisms fermentation
techniques for use as an alternative
animal feedstuff

15

เทคโนโลยีชีวภาพ

2011

2011

Journal of Animal and
Veterinary Advances

SOURCE: Scopus

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Ruamkuson, D., A model to develop biological
2011
2011
Food Control, 22 (11),
Tongpim, S., Ketudat- probes from microflora to assure
pp. 1742-1747.
Cairns, M.
traceability of tilapia
2011
2011
Songklanakarin Journal
Wanthanalert, W., Knock down Os1bglu1 ?of Science and
Ketudat-Cairns, M. glucosidase in rice by
agrobacterium-mediated
Technology, 33 (1), pp.
transformation
23-32.
Phrommao, E.,
A novel subtilase with NaCl2011
2011
BMC Biotechnology, 11,
art. no. 65, .
Yongsawatdigul, J., activated and oxidant-stable
activity from Virgibacillus sp. SK37
Rodtong, S.,
Yamabhai, M.

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
2011
2011 Journal of Reproduction
Imsoonthornruksa, S., The effects of manipulation
and Development, 57
Lorthongpanich, C., medium, culture system and
recipient cytoplast on in vitro
(3), pp. 385-392.
Sangmalee, A.,
development of intraspecies and
Srirattana, K.,
Laowtammathron, C., intergeneric felid embryos
Tunwattana, W.,
Somsa, W., KetudatCairns, M., Nagai, T.,
Parnpai, R.
2011
2011
Journal of the Institute
Usansa, U., Burberg, Optimization of malting conditions
of Brewing, 117 (1), pp.
F., Geiger, E., Back, for two black rice varieties, black
W., Wanapu, C., non-waxy rice and black waxy rice
39-46.
Arendt, E.K., Kreisz, (Oryza sativa l. Indica)
S., Boonkerd, N.,
Teaumroong, N.,
Zarnkow, M.

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Watanarojanaporn, Selection of arbuscular mycorrhizal
2011
2011
Scientia Horticulturae,
N., Boonkerd, N., fungi for citrus growth promotion
128 (4), pp. 423-433.
Wongkaew, S.,
and Phytophthora suppression
Prommanop, P.,
Teaumroong, N.
Lorthongpanich, C., From microsurgery to single
2011
2011 Thai Journal of
Laowtammathron, C., blastomere biopsy for ES cell
Veterinary Medicine, 41
Parnpai, R.
establishment
(1), pp. 11-22.
2011
2011 Molecular
One-Step Detection of Aflatoxin-B1
Rangnoi, K.,
Biotechnology, pp. 1-10.
Jaruseranee, N.,
Using scFv-Alkaline PhosphataseO'Kennedy, R., Pansri, Fusion Selected from Human
Article in Press.
Phage Display Antibody Library
P., Yamabhai, M.

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

0.50

7.1ก
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ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
2011
2011 Systematic and Applied
Noisangiam, R.,
Erratum to "Heavy metal tolerant
Microbiology, 34 (2), pp.
Nuntagij, A., Pongsilp, Metalliresistens boonkerdii gen.
166-168.
N., Boonkerd, N.,
nov., sp. nov., a new genus in the
Denduangboripant, family Bradyrhizobiaceae isolated
from soil in Thailand" [Syst. Appl.
J., Ronson, C.,
Teaumroong, N.
Microbiol. 33 (2010) 374-382].
Proposal of Rhodopseudomonas
boonkerdii sp. nov., a new heavy
metal tolerant bacterium isolated
from Thailand
Srirattana, K.,
Constant transmission of
2011
2011 Animal Science Journal,
Matsukawa, K., Akagi, mitochondrial DNA in intergeneric
82 (2), pp. 236-243.
S., Tasai, M., Tagami, cloned embryos reconstructed
T., Nirasawa, K.,
from swamp buffalo fibroblasts and
Nagai, T., Kanai, Y., bovine ooplasm
Parnpai, R., Takeda, K.

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

7.1ก
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2011 Renewable Energy, 36
Kulworawanichpong, projects in Nakhon Ratchasima
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T., Srivoramas, R.,
province, Thailand
Chinkulkijniwat, A.,
Horpibulsuk, S.,
Teaumroong, N.
Liang, Y.Y.,
In vitro development of vitrified
2011
2011 Theriogenology, . Article
in Press.
Phermthai, T., Nagai, buffalo oocytes following
parthenogenetic activation and
T., Somfai, T.,
Parnpai, R.
intracytoplasmic sperm injection
Imsoonthornruksa, S., A simple method for production
2011
2011 Journal of
Noisa, P., Parnpai, R., and purification of soluble and
Biotechnology, 151 (4),
Ketudat-Cairns, M.
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2011 Acta Crystallographica
Lapboonrueng, S.,
crystallographic analysis of ?Section F: Structural
Roytrakul, S.,
mannanase from Bacillus
Biology and
Haltrich, D.,
licheniformis
Crystallization
Yamabhai, M.
Communications, 67 (2),
pp. 217-220.
Juajun, O., Nguyen, T.- Cloning, purification, and
2011
2011 Applied
Microbiology
H., Maischberger, T.,
Iqbal, S., Haltrich, D.,
Yamabhai, M.
Liang, Y.Y., Ye, D.N.,
Laowtammathron, C.,
Phermthai, T., Nagai,
T., Somfai, T.,
Parnpai, R.

characterization of ?-galactosidase
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Effects of Chemical Activation
Treatment on Development of
Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)
Oocytes Matured In Vitro and
Fertilized by Intracytoplasmic
Sperm Injection

2011

2011

and Biotechnology, 89
(3), pp. 645-654. Cited 1
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(1), pp. e67-e73.
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2011 European Journal of Soil
rhizobacteria (PGPR) inoculation on
Biology, 47 (1), pp. 44-54.
microbial community structure in
rhizosphere of forage corn
cultivated in Thailand
Efficient e. coli expression systems
for the production of recombinant
?-mannanases and other bacterial
extracellular enzymes
Identification of salt-tolerant
Sinorhizobium sp. strain Bl3
membrane proteins based on
proteomics
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Noisangiam, R.,
Heavy metal tolerant
2010
2010 Systematic and Applied
Nuntagij, A., Pongsilp, Metalliresistens boonkerdii gen.
Microbiology, 33 (7), pp.
N., Boonkerd, N.,
nov., sp. nov., a new genus in the
374-382. Cited 1 time.
Denduangboripant, family Bradyrhizobiaceae isolated
from soil in Thailand
J., Ronson, C.,
Teaumroong, N.
2010
2010 Microbes and
Sooksa-Nguan, T.,
Changes in bacterial community
Gypmantasiri, P.,
composition in the system of rice
Environments, 25 (3), pp.
224-227.
Boonkerd, N., Thies, intensification (SRI) in Chiang Mai,
J.E., Teaumroong, N. Thailand
2010
2010 Biotechnology Journal, 5
Maischberger, T.,
?-galactosidase from Lactobacillus
(8), pp. 838-847. Cited 1
Leitner, E.,
pentosus: Purification,
Nitisinprasert, S.,
characterization and formation of
time.
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M., Nguyen, T.-H.,
Haltrich, D.
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Characterisation of recombinant
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2010 Microbial Cell Factories,
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9, art. no. 57, .
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(hon-shimeji)
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Expression and characterization of
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2010 Bioresource Technology,
Bacillus licheniformis chitinase
101 (11), pp. 4096-4103.
(ChiA), suitable for bioconversion of
Cited 4 times.
chitin waste
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Neural differentiation of mouse
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2010 Journal of Molecular
embryonic stem cells studied by
Structure, 967 (1-3), pp.
FTIR spectroscopy
189-195. Cited 6 times.
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Annals of Microbiology,
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2010 BMC Cell Biology, 11, art.
Laowtammathron, C., Monkey hybrid stem cells develop
no. 12, . Cited 2 times.
Cheng, E.C.H., Cheng, cellular features of Huntington's
P.-H., Snyder, B.R.,
disease
Yang, S.-H., Johnson,
Z., Lorthongpanich,
C., Kuo, H.-C.,
Parnpai, R., Chan,
A.W.S.
Effect of donor cell types on
2010
2010 Journal of Reproduction
Srirattana, K.,
and Development, 56
Lorthongpanich, C., developmental potential of cattle
(1), pp. 49-54.
Laowtammathron, C., (Bos taurus) and swamp buffalo
Imsoonthornruksa, S., (Bubalus bubalis) cloned embryos
Ketudat-Cairns, M.,
Phermthai, T., Nagai,
T., Parnpai, R.
Sripunya, N., Somfai, A comparison of cryotop and solid
2010
2010 Journal of Reproduction
T., Inaba, Y., Nagai, T., surface vitrification methods for the
and Development, 56
Imai, K., Parnpai, R. cryopreservation of In vitro
(1), pp. 176-181. Cited 3
matured bovine oocytes
times.
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Surmacz, B., Noisa, DLK1 Promotes Neurogenesis of
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2011 Stem Cell Reviews and
P., Risner-Janiczek, Human and Mouse Pluripotent
Reports, pp. 1-13. Article
J.R., Hui, K., Ungless, Stem Cell-Derived Neural
in Press.
M., Cui, W., Li, M.
Progenitors Via Modulating Notch
and BMP Signalling
The potential for rice wine residual
2011
2011 Aquaculture Nutrition, .
Vechklang, K.,
Boonanuntanasarn, as an alternative protein source in
Article in Press.
a practical diet for Nile tilapia
S.,
Ponchunchoovong, (Oreochromis niloticus) at the
S., Pirarat, N.,
juvenile stage
Wanapu, C.
Boontawan, P., S.
Extractive Fermentation of L-(+)2011
2011 Biochemical Engineering
Journal. 54(3):192-199
Kanchanatawee, and Lactic Acid by Pediococcus
(Impact Factor
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A. Boontawan,
Electrodeionization (EDI) Technique
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Assessment of the Diversity of Dairy
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2010 Genomic and
Tan-a-ram, P.,
Transcriptomic Analyses.
Cardoso, T, Deveran- Lactococcus lactis subsp. Lactis
Appl. Environ. Microb
Mingot, M-L.,
isolates by an Integrated Approach
77(3):739-748. (Impact
Kanchanatawee, S., Combining Phenotypic
Factor (2010) = 3.778))
Loubiere, P.,Girbal, L.,
and M. CocaignBousquet
2010
2010
Process Biochemistry
Umpuch, C., Galier, Nanofiltration as a Purification Step
45(11): 1763-1768.
S., Kanchanatawee, in Production Process of Organic
(Impact Factor (2010) =
S., and H., Roux-de- Acids: Selectivity Improvement by
Balmann. 2010.
Addition of an Inorganic Salt
2.648))
Wanthanalert W. and Knock down Os1bglu1 βand Ketudat-Cairns M. glucosidase in rice by
Agrobacterium-mediated
transformation. 33 (1) 23-32
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Songklanakarin J. of Sci
and Tech
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Songwattana, P. and Comparison between Serological
2011
2011 Molecular Pathogens
Ketudat-Cairns, M.
and Molecular Detection of Citrus
Canker Pathogen (Xanthomonas
axonopodis pv. citri) 2(4)
A Model to develop biological
2011
2011 Food Control
Ruamkuson, D.,
Tongpim, S., and
probes from microflora to assure
Ketudat-Cairns, M.
traceability of tilapia 22: 1742-1747
Rattanasuk, S.,
Parnpai, R., and
Ketudat-Cairns, M.

Multiplex Polymerase Chain
Reaction used for Bovine Embryo
Sex Determination 57(4)

2011

2011

J of Reprod and Dev
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2011 J Reprod Dev
Imsoonthornruksa, S., The effects of manipulation
C. Lorthongpanich, A. medium, culture system and
recipient cytoplast on in vitro
Sangmalee, K.
development of intraspecies and
Srirattana, C.
Laowtammathron, W. intergeneric felid embryos 57(3)
385-392
Tunwattana, W.
Somsa, M. KetudatCairns, T. Nakai, R.
Parnpai
Imsoonthornruksa, S., A simple method for production
Noisa, P., Parnpai, R., and purification of soluble and
Ketudat-Cairns, M.
biologically active recombinant
human leukemia inhibitory factor
(hLIF) fusion protein in Escherichia
coli, (151): 295-302

2011

2011

Journal of Biotechnology

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
2011
2011 Reprod Fertil Dev 22(4):
Imsoonthornruksa, S., Abnormalities in the transcription
613-24
C. Lorthongpanich, A. of reprogramming genes related to
Sangmalee, K.
global epigenetic events of cloned
endangered felid embryos
Srirattana, C.
Laowtammathron, W.
Tunwattana, W.
Somsa, M. KetudatCairns, R. Parnpai
Noisa, P.,
UrrutikoetxeaUriguen, A., Li, M.,
Cui, W.,
Noisa, P.,
UrrutikoetxeaUriguen, A., Cui, W.,
Noisa, P., Parnpai, R.,

Generation of human embryonic
stem cell reporter lines expressing
GFP specifically in neural
progenitors,
Generation of human embryonic
stem cells carrying lineage specific
reporters,
Technical challeges in the
derivation of human pluripotent
cells.

2010

2010

2011

2011

2011

2011.00

ค่าน้ําหนัก

0.50

Stem Cell Rev, 2010,
May 27, DOI
10.1007/s12015-0109159-9
Methods Mol Biol.
2011;690:95-106.

0.50

Stem Cells Int.
2011;2011:907961

0.50

0.50

7.1ก
รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

Usansa, U. Burberg,
F., Geiger, E., Back,
W., , Arendt, K. E.,
Kreisz,
S.,Teaumroong, N.,
Zarnkow, M. and
Wanapu, C..
Boontawan, P.,
Kanchanatawee, S.,
and Boontawan A.
Boontawan, P., and
Boontawan A.

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Optimization of maltingc for two
2010
2010 J. Inst. Brew. (accepted).
black rice varieties, Black non-waxy
rice and Black waxy rice (Oryza
sativa L. Indica).

ค่าน้ําหนัก

0.50

Extractive Fermentation of L-(+)lactic acid by Pediococcus
pentosaceus using
Electrodeionization (EDI) Technique

2011

2011

Biochem Eng J, 54: 192199

0.50

Isolation and characterization of
Jatropha oil-degrading
Enterococcus faecalis and
Burkholderia cenocepacia W-1
under anaerobic condition

2011

2011

Afr J Biotechnol, Under
revision

0.50
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รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

Leelahawong. C., A.
Nantagij, N.
Teaumroong, N.
Boonkerd, and N.
Pongsilp. (2010)
Pongsilp, N., C.
Leelahawong, A.
Nuntagij, N.
Teaumroong and N.
Boonkerd. (2010).
Sooksa-nguan, T. J.E.
Thies, N. Boonkerd,
and N. Teaumroong

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Characterization of root-nodule
2010
2010 Annals of Microbiology.
bacteria isolated from a medicinal
60:65-74.
legume Indigofera tinctoria.

ค่าน้ําหนัก

0.50

Characterization of Pueraria mirificanodulating rhizobia present in Thai
Soil.

2010

2010

African Journal of
Microbiology Research.
Vol. 4(12) : 1307-1313.

0.50

Changes in bacterial community
composition in the system of rice
intensification (SRI) in Chiang Mai,
Thailand.

2010

2010

Microbe Envi. Vol.
25(3):xxx-xxx

0.50
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ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ชื่อเจ้าของ
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
ผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Noisangiam R., A.
Heavy metal tolerant
2010
2010 Systematic and applied
Nantagij, N. Pongsilp, Metalliresistens boonkerdii gen.
microbiology. (accepted)
N. Boonkerd J.
nov., sp. nov., a new genus in
Denduangboripan, C. family Bradyrhizobiaceae isolated
from soil in Thailand.
Ronson and N.
Teaumroong
Kosa P., T.
The potential micro-hydropower
2010
2010 Journal of Renewable
Energy, xxx (2010)1-5.
Kulworawanichpong, project in Nakhon Ratchasima
province, Thailand.
R. Srivoramas, A.
Chinkulkijniwat, S.
Horpibulsuk and N.
Teaumroong.
N. Teaumroong, C. Production and Application of
2010
2010 H.Insam et al.,(Editors),
Wanapu, Y.
Bioorganic Fertilizer for Organic
Springer-Verlag Berlin
Chankum, W. Ajharn, Farming Systems in Thailand : A
Heidelbery.
S. Sang-Arthit, N.
Case Study. In Microbes at Work
DOI10.1007/978-3-642Teamthaisong, and N.
04043-6-15.
Boonkerd.

ค่าน้ําหนัก

0.50

0.50

0.75
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ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

J. Prakhamhang, N.
Boonkerd, and N.
Teaumroong
14

เทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.จิรวัฒน์
ยงสวัสดิกุล

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
Rice Endophytic Diazotrophic
2010
2010 D.K. Maheshwari et
Bacteria. In: Bacteria and Plant
al.,(Editors), SpringerHealth,
Verlag Berlin-HeidelbergNew York. (in press).
Evidence of cell-associated
2011
2011.00
Institute of Food
proteinases from Virgibacillus sp.
Technologists (IFT)
SK33 isolated from fish sauce
fermentation. J. Food Sci.
76:C413-419.

ค่าน้ําหนัก

0.75

0.50

Antioxidant and AngiotensinConverting Enzyme Inhibitory
Activities of Protein Hydrolysates
Prepared from Threadfin bream
(Nemipterus spp.) Surimi
By-products. J. Aquatic Food
Product. In press.

2011

2011.00

Journal of Aquatic
Food Product Technology

0.50

Identification of novel

2010

2010.00

The Society of

0.50
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ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้
halotolerant bacillopeptidase
Applied Microbiology
F-like proteinases from a
moderately halophilic
bacterium, Virgibacillus sp.
SK37. J. Appl. Micro. 110:
191-210.

ค่าน้ําหนัก

A novel subtilase with NaClactivated and oxidant-stable
activity from Virgibacillus sp.
SK37. BMC Biotechnology,
11:65.

2011

2011.00

BMC Biotechnology

0.50

The Use of Tetragenococcus
halophilus as a Starter
Culture for Flavor
Improvement in Fish Sauce
Fermentation. J.Agric.
Food Chem. In ress.

2011

2011.00

American Chemical
Society

0.50
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ลําดับที่

สาขาวิชา/สํานักวิชา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

รายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ
ปีที่ได้รับการ
รับรอง
ปีที่ผลงาน คุณภาพ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง *
ชื่อผลงาน
แล้วเสร็จ
จาก
หน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้

รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเหตุ * หมายถึง ขอให้หน่วยงานเตรียมหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ค่าน้ําหนัก

47.50

สว. 8.1

ตารางที่ 8.1 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและกับการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ลําดับที่

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สาขาวิชา/สํานักวิชา

เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
- ชีววิทยา
- จุลชีววิทยา
- กายวิภาคศาตร์
- สรีรวิทยา
ฟิสิกส์
การรับรู้จากระยะไกล
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีธรณี
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แพทยศาสตร์
รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียน
การสอน

ที่นํามาใช้
พัฒนา
การวิจัย

ที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย

รวม

8
3
4
8
23

2
2
3
23
30

13
8
7
16
44

23.00
13.00
14.00
47.00
97
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จํานวน
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/
บริการทางวิชาการที่นํามาใช้
กิจกรรม
ในการพัฒนา
บริการทาง
การเรียนการสอนและการวิจัย
วิชาการทั้งหมด

32.00
20.00
22.00
53.00
127.00

71.88
65.00
63.64
88.68
76.38

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาการวิจัย

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI ร่วมกับการใช้แหนแดง
2 ณ หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน อาคารกาญจนาภิเษก
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

การอบรมการปลูกมันสําปะหลังระดับ ADVANCE ณ หน่วยบริการ
3 วิชาการแก่ชุมชน อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
การอบรมการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (เบื้องต้น) ณ หน่วย
1 บริการวิชาการแก่ชุมชน อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สําหรับมือใหม่ ณ อาคาร
4 แสดงผลิตภัณฑ์ฟาร์ม ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
นารี จังหวัดนครราชสีมา
5

การอบรมการขยายพันธุ์พืชและการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

การอบรมการเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า และเห็ดเศรษฐกิจใน
6 ถุงพลาสติก ณ หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน อาคารกาญจนาภิเษก ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
การอบรมปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรประณีต ณ
7 ศูนย์การเรียนรู้วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ตําบลดงมะไฟ อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา (120 คน)
8

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาการวิจัย

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียรได้รับเชิญจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เป็นวิทยากร

อ. ดร. โสภณ วงศ์แก้ว วิทยากรในการสัมมนาระดมความเห็นต่อ
9 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ถั่วลิสง
อ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับเกษตรกร ณ อําเภอพิมาย และ
10 ร่วมลงพื้นที่อําเภอเพื่อให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการ 32
อําเภอบัวใหญ่ และพัฒนาการเรียนการสอน
อําเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. และอําเภอต้นแบบ/ชุมชนต้นแบบ
11

ผศ. ดร. เรณู ขําเลิศปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (เป็นที่ปรึกษางานวิจัยพืชพลังงานทดแทน)

นํามาพัฒนาการวิจัย
นํามาพัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย เผยแพร่ผลงานให้กับทีวีสี
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทานตะวันพันธุ์
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ช่อง 3
สุรนารี 473 ทางทีวีสีช่อง 3
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่ม
อ.ดร.รุจ มรกต วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การลดการใช้ เกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศในพื้นที่ตําบลไทยสามัคคี ณ ศูนย์การ
13
สารเคมีและการบํารุงดิน
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วัง
น้ําเขียว จ.นครราชสีมา
ผศ. ดร. เรณู ขําเลิศ วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การใช้หินฝุ่นและ
14
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
นํามาพัฒนาการวิจัย
การจัดการเพื่อการปลูกมันสําปะหลังอย่างยั่งยืน
12

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
15

ผศ. ดร. เรณู ขําเลิศ วิทยากรบรรยายฝึกอบรมในโครงการส่งเสริม
การจัดทําแปลงพันธุ์มันสําปะหลัง

ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร วิทยากรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
นักศึกษาปริญญาตรี ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
รศ. ดร. ยุวดี มานะเกษม ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น
17 อาจารย์สอนพิเศษรายวิชา Advance Physiology มหาวิทยาลัย
พะเยา
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวาให้คําปรึกษาและสํารวจพื้นที่เกี่ยวกับปลูก
18
ทานตะวันในพื้นที่หลังการทํานา เกษตรกร อําเภอพิมาย
16

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการวิจัย
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุรนารี ณ
อบต.สุรนารี
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐให้คําปรึกษา เรื่อง การดูแลรักษาบ่อแก๊ส
19 ชีวภาพ ในโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. เกษตรกร
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
อําเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวาให้คําปรึกษา เรื่อง ปัญหาการผลิตข้าว ใน
20 โครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. เกษตรกร อําเภอพิมาย
และอําเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร ที่ปรึกษาศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ
21 พอเพียง ต้องการจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดหอม ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ําเขียว จ.
นม.
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พัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐบันทึกรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV
22 นครราชสีมา ในรายการ ท่องไปกับนายเกษตร ในเรื่อง การใช้ยิปซั่ม ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ในการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพริกและมะเขือเทศ
รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
23 วิชาการ สําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร
Planta, Applied Biochemistry and Biotechnology

พัฒนาการวิจัย
พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยสถานีโทรทัศน์
ท้องถิ่น KCTV นครราชสีมา
นํามาพัฒนาการวิจัย วารสาร Planta,
Applied Biochemistry and Biotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
การอบรมการผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1 ในกระชัง ณ หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน ณ
2 หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติบรรยาย "วิธีการเพิ่ม
3 ปริมาณของแข็งในน้ํานม การลดเซลล์เม็ดเลือดขาวและเชื้อแบคทีเรีย ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ในน้ํานม"
Cyopreservation Technology for animal Production โดย 
4 อาจารย์ ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ ให้กับ Guizhou University,
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
Guizhou, China

นํามาพัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย
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การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
5

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร. วิทธวัช โมฬี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คําปรึกษา
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมแก่เกษตรกร

พัฒนาการวิจัย
นํามาพัฒนาการวิจัย เผยแพร่ผลงานให้กับ
เกษตรกรหมู่บ้านซับตะเคียน ต.ลาดบัวขาว อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

อาจารย์ ดร. วิทธวัช โมฬี ให้คําปรึกษาแก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และนําเยี่ยมชมงานวิจัยในฟาร์ม
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
6
มทส เพื่อนํากลับไปพัฒนาข้อเสนอโครงการไก่พื้นเมืองนําเสนอต่อ
สกว.

นํามาพัฒนาการวิจัย เผยแพร่ผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชาญ ณ ลําปางจัดการประชุมเชิง
7 ปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "Development of Livestock Farming ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
Systems to Minimize Global Warming"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ บรรยาย "ผสมติดง่าย
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ได้นมดี มีคุณภาพ" สกค. ท่าหลวง จํากัด
รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ บรรยาย "ทิศทางโคเนื้อ
9
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
และการขุนโคเข้าสู่ตลาด" ชมรมผู้เลี้ยงโคนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ โมฬีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลบทความ
10
วิจัยงานเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ โมฬี อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่ม
11
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ซับตะเคียน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
8

นํามาพัฒนาการวิจัย
นํามาพัฒนาการวิจัย
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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร. วิทธวัช โมฬีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการ
12
เกษตร ครั้งที่ 12 ในวันที่ 24มกราคม 2554 จํานวน 2 เรื่อง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ โมฬีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลบทความ
13
วิจัยวารสารแก่นเกษตร

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การอบรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม และ
การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ณ หน่วย
1
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย บรรยายพิเศษ รายวิชา พว.617
โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์
2
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวันบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร Training
Course on Renewable Energy/Bioenergy in Rural Areas
3
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ครั้งที่ 2 หัวข้อ Ethanol Production and Utilization ณ โรงแรม
มารวยการ์เดนส์ กทม. ให้กับ กรมวิชาการเกษตร

พัฒนาการวิจัย
นํามาพัฒนาการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นํามาพัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

อ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมาวิทยากรบรรยายในงานประชุม "University
Mobility in Asia and Pacific Joint Study Program and
Workshop" หัวข้อ "Experiences of Joint Study Programs ณ
4
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, Lascurain
de Retana No.5 เมือง Guanajuato ประเทศแม็กซิโก UMAP
(University Mobility in Asia and Pacific )
5

พัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย

บรรยายให้นักเรียนโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถตัดสินใจเลือกสานอาชีพในอนาคต

ศ.(เกีรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด ให้คําปรึกษาเรื่อง เทคนิคการ
6 ปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ "มทส" ให้กับเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย เผยแพร่ผลงานให้กับ
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ศ.(เกีรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญโครงการสนับสนุน
7 การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เข้าวินิจฉัยปัญหา
เบื้องต้นของ บริษัท แดรี่โฮม จํากัด

ITAP เทคโนธานี

8

ศ.(เกีรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด ผู้ประเมินโครงการ "การผลิตวัสดุ
สิ่งทอยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารไคโทซาน"

ศ.(เกีรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิดให้ความรู้ในรายการ ชาววิทย์ชิด
9 ชาวบ้าน ตอนเกษตรอินทรีย์ทําง่ายได้ประโยชน์ ออกอากาศทางทีวี
ไทย (Thai PBS) ศุกร์ที่ 27 สค.53 เวลา 11.05-12.00 น.

ITAP เทคโนธานี มทส

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย เผยแพร่ผลงานให้กับทีวี
ไทย

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
10

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

ศ.(เกีรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด ผู้ประเมินโครงการ "การผลิตวัสดุ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
สิ่งทอยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารไคโทซาน"

พัฒนาการวิจัย
บริษัท นันยางอินสปายเรชั่นเซ็นเตอร์ จํากัด
ภายใต้โครงการ ITAP เทคโนธานี มทส

รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน Full paper เพื่อลงใน
11 Proceeding ที่ประชุมวิชาการนานาชาติประจําปีของสมาคม
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 หัวข้อ "TSB 2010

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ให้ข้อมูลและคําปรึกษาพิเศษเพื่อ
12 ขับเคลื่อนกําลังการผลิตกรดซักซินิกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไบโอ
พลาสติก

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย ดร.วันทนีย์
จองคํา และ คุณ Muk Round จากบริษัท
น้ําตาลขอนแก่นจํากัด

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่ายผู้บรรยายพิเศษรายวิชา พว.641 เวช
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
13 ศาสตร์การเจริญพันธุ์ขั้นสูง และ พว.642 เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขั้นสูง แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตรวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตร
14 "การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการเรียนการสอน
มันสําปะหลัง ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการ การศึกษาผลการเติม “แคลเซียมเบนโทไนต์” ในอาหาร
1
สัตว์ต่อการดูดซับสารพิษจากเชื้อรา ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก
บทปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณสารลูทีน ลงใน คู่มือปฏิบัติการ
2 วิเคราะห์อาหาร หน้า 193 -198 (Food Analysis Laboratory) 
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
บทปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 100 คน (3 รุ่น) และนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 20 คน (2 รุ่น)

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
3 สารสกัดถั่วขาว สารสกัดตะบองเพชร โดย ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

4

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาการวิจัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในรายวิชาอาหารและ
โภชนาการ และโภชนศาสตร์การกีฬา

พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ปี 2554 -2555 และมี
ผู้ช่วยวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความสําคัญและ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา ม. สงขลานครินทร์และ
ประโยชน์ของสหกิจศึกษา ม.สงขลานครินทร์
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

นํามาพัฒนาการวิจัย

พัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นวิทยากรในการประชุมโต๊ะกลม
7 เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากปลาน้ําจืดในการผลิตซูริมิและทิศ พัฒนาการเรียนการสอน
ทางการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมซูริมิ

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
8 สกัดและการแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยเทคนิค Speed
Extraction และ Preparative Column Chromatography

บรรยายให้หน่วยงานบริษัท บูชิ (ไทยแลนด์)
จํากัด

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง From
5 Research to Publication ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The
6 1st Surimi Forum Japan (Tokyo, Japan) บรรยายในหัวข้อเรื่อง
Biochemical and textural properties of tropical fish surimi.

ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม
9 เรื่อง "การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการบริหารชุดโครงการ
รุ่นที่ 6" ในหัวข้อ "เทคนิคการบริหารชุดโครงการ"



ให้กับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎบุรีรัมย์

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม เป็ยวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นมเบดไทม์
10 มิลค์แก่คณะรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริษัท พัฒนาการเรียนการสอน
แดรี่โฮม จํากัด
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นคณะอนุกรรมการติดตามประเมิน
11 ผลการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เรื่อง การลดน้ําไหลเยิ้มใน
ผลิตภัณฑ์แหนม ครั้งที่ 2
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคทุน
12 วิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ สาขา Food จํานวน 5 โครงการ เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยที่เน้นแนวความคิดที่สร้างสรรค์ และมีความใหม่

พัฒนาการวิจัย ร่วมกับบริษัท แดรี่โฮม จํากัด

นํามาพัฒนาการวิจัย

นํามาพัฒนาการวิจัย

13

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดมเป็นคณะกรรมการจัดทําประมวลสาระความรู้
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
และทักษะเฉพาะด้านสําหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการสหกิจศึกษา

14

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค "ทุน
วิจัยพัฒนาแนวความคิดใหม่" สาขา Food เพื่อพิจารณาการรับทุน

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนําและ
15 ร่วมปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นในทาง
16 วิชาการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง HACCP Plan ของโรงงาน
น้ําปลาให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของสหรัฐอเมริกา และสามารถ

พัฒนาการวิจัย

พัฒนาการวิจัย ร่วมกับ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กรมประมง
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การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
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รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พิจารณาบทความฉบับเต็มงานประชุมวิชาการ International
Conference on Agricultural and Agro-Industry 2010 : Food,
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
18 วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart University Fisheries
Research Bulletin
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความทาง
19 วิชาการ เรื่อง Purification, Characterization of Cathepsin L
from Common Cyprinus Muscle and its Effect on Surimi
Gel Softening
รศ.
ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้ประเมินบทความทางวิชาการ

พัฒนาการวิจัยสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ม.แม่ฟ้าหลวง
พัฒนาการวิจัย คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

พัฒนาการวิจัยJournal of Food Science
พัฒนาการวิจัยJournal of Aquatic Food
Product Technology

20 เรื่อง Application of native lactic acid bacteria (LAB) for
fermentative recovery of lipids and proteins from fish
processing
of fermentation
รศ.
ดร. จิรวัwastes
ฒน์ ยงสวั: Bioactivities
สดิกุลเป็นผู้ทรงคุ
ณวุฒิประเมินข้อproducts.
เสนอ
21 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสตและ
กิจกรรมการต้านออกซิเดชันของเครื่องในปลาจากโรงงาน
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความทาง
22 วิชาการ เรื่อง Relationship between sensory attributes of
bakasang (a traditional indonesian fermented fish product)
with ชitsฎาพร
physicochemical
ดร.รั
อุ่นศิวิไลย์เป็นผูproperties
้ประเมินผลโครงการวิจัย เรื่อง "การยืด
23 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กระหรี่ปั๊บ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีให้สูงขึ้น

พัฒนาการวิจัย

พัฒนาการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.
สงขลานครินทร์
พัฒนาการวิจัย Journal of Aquatic Food
Technology
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย
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พัฒนาการวิจัย

ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือในรายละเอียดของ
24 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
และขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้สูงขึ้น

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์บันทึกเทปผลงานวิจัย เรื่อง
25 กรรมวิธีการผลิตน้ําส้มและน้ํามะนาวผงด้วยวิธีการพ่นฝอยและแบบ
แช่เยือกแข็ง เพื่อเผยแพร่ออกอากาศในรายการข่าวประจําวัน

เผยแพร่ผลงานวิจัย สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7

26

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดมร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ภูมิใจไทยทํา
ในผลงานวิจัยเรื่อง "นมก่อนนอน" ทางสถานีวิทยุ FM 90.25 MHz.

เผยแพร่ผลงานวิจัย ทีมงานรายการ ภูมิใจ
ไทยทํา สถานีวิทยุ FM 90.25

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล บันทึกรายการโทรทัศน์ โครงการวิจัย
27 เรื่อง "ซูริมิ...เนื้อปลาบดจากปลาน้ําจืด" เพื่อออกอากาศในรายการ
ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ของสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

เผยแพร่ผลงานวิจัย ทีมงานรายการชาววิทย์
ชิดชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน
28 ของผู้ผลิตอาหาร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผศ. ดร. ปิยะวรรณ
เทศบาล 2 (วัดสมอราย) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กาสลัก,ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม,ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายใน
หัวข้อ "Chemistry of Fish Proteins" และ "Warm Water
29 Species for their Biochemical Properties and Gelation" ใน ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
งาน The 8th Surimi School Asia Bangkok, Thailand. Oregon
State University, USA.
30

ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แป้งมัน
สําปะหลังดัดแปร"

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยบริษัท สงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จํากัด
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พัฒนาการวิจัย

ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์, ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร" ในการจัดอบรมเชิง
31 ปฏิบัติการกิจกรรมเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ภาคอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยาย
รายวิชา 415355 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ในหัวข้อ Patent ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอนคณะ
32
& Law in biotechnogy ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ในภาค
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาที่ 2/2554
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน สํานักวิชา
33 วิชาการ (Reader) เพื่อกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
34 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นคณะอนุกรรมการติดตามประเมิน
35 ผลการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสี 
และการพัฒนาฟิล์มบางที่สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของน้ําปลา

นํามาพัฒนาการวิจัยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
36 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเรื่อง การผลิตเอนไซม์
โปรตีเอสชอบเกลือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําปลา

นํามาพัฒนาการวิจัยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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พัฒนาการวิจัย

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นผู้ประเมินบทความทางวิชาการ
37 เรื่อง Amino Acid Profiles of Bivalve Mollusks from Beibu
Gulf, China.

นํามาพัฒนาการวิจัย Journal of Aquatic
Food Product Technology

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นผู้ประเมินบทความทางวิชาการ
เรื่อง Effect of added soy protein on textural properties of
38
a prototype gel made from giant squid (Dosidicus gigas)
and rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) protein extracts.

นํามาพัฒนาการวิจัยJournal of Aquatic
Food Technology

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นผู้ประเมินบทความทางวิชาการ
39 เรื่อง Modified protocol to isolate native individual myosin
molecules from pre- or post-rigor skeletal muscle.

นํามาพัฒนาการวิจัยFood Chemistry

40

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลเป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม เรื่อง การลดน้ําไหลเยิ้มในผลิตภัณฑ์แหนม

ผศ. ดร. สุนันทา ทองทาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทาง
41 วิชาการ เรื่อง Classification of Hom Mali rice variety with
different degree of milling based on physicochemical
measurements by principle component analysis
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นผู้ประเมินบทความทางวิชาการ
เรื่อง The influences of fish infusion broth on the biogenic
42
amines formation by lactic acid bacteria LWT-Food
Science and Technology

นํามาพัฒนาการวิจัย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นํามาพัฒนาการวิจัย The Kasetsart Journal
(Natural Science)
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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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43
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ผศ. ดร. สุนันทา ทองทาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยของ
Asian Journal of Food & Agro Industry

ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เป็นผู้ประเมินโครงการเรื่อง "การจัดทํา
ระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GMP สําหรับผลิตภัณฑ์
44 แคปซูลสปอร์เห็ดหลินจือของสถานประกอบการบ้านเห็ดไทย" เพื่อ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น

พัฒนาการวิจัย
นํามาพัฒนาการวิจัย สมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการเรื่องการ
45 ผลิตและกระบวนการผลิตอาหาร บริษัท ธนาภัทร ฟู้ดส์ จํากัด อ. ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นํามาพัฒนาการวิจัย

ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์เป็นที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยปัญหาเพื่อพัฒนา
46 ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสูงขึ้น

ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน

นํามาพัฒนาการวิจัย

ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ นําเสนอการศึกษาความเป็นไปได้
47 "การแก้ไขปัญหาน้ําเสียในแหล่งชุมชนหนาแน่นและเบาบางของ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนการสอน
เทศบาลตําบลขนาดกลางและขนาดใหญ่"

นํามาพัฒนาการวิจัย

หมาย 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
เหตุ การวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่

ก 8.1
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ

รายละเอียดการนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาการวิจัย

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน
โครงการหนึ่ง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน

สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
เอกสารแนบตัวบ่งชี้ที่ 9
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปีงบประมาณ 2552-2554
-----------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล :
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจะ
ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และ
การวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
เศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกําไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ
เอกชน และองค์กรเกษตร
วัตถุประสงค์ :
1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึง
เกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการ
ด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกําไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ
และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร
และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
หลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 หลักสูตร :
ด้านการผลิตสัตว์
1. การเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-โคพื้นเมือง และโคขุน
2. เทคนิคการให้อาหารโคนม, การแก้ปัญหาผสมติดยากในโคนม, การผลิตน้ํานมดิบให้ได้คุณภาพ
3. การเลี้ยงแพะ-แกะ เชิงธุรกิจ
4. การเลี้ยงสุกรสําหรับเกษตรกรรายย่อย
5. การปรับปรุงพันธุ์สุกรสําหรับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. การผสมเทียมสุกรสําหรับเกษตรกรรายย่อย
7. เทคนิคการคํานวณสูตรอาหารเบื้องต้น สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
8. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
9. วิธีการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาแบบแช่แข็ง
10. การเพาะเลี้ยงไรแดง
11. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในโค
12. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์ปีก
13. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร
14. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสําหรับเกษตรกรรายย่อย
ด้านการผลิตพืช
15. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
16. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม
17. การผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบ RSI ร่วมกับการใช้แหนแดง
18. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
19. การปลูกมันสําปะหลัง ระดับ ADVANCE
20. การผลิตเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
D:\ก

  \ก

 2553\\00-formEQA-2553\99999-# . %& 3\# ก \Table\9.1-.ก/01 2 # -&34.docLast printed 10/16/2011 11:08 PM

21. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
22. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น
23. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สําหรับมือใหม่
24. การจัดการสวนองุ่น
25. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
26. การขยายพันธุ์พืช
ด้านการแปรรูปอาหาร
27. การทําไอศกรีม
28. การแปรรูปองุ่น
ด้านอื่น ๆ
29. การทําบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
30. การผลิตเอทานอลสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน
สรุปผลการดําเนินงาน :
กิจกรรม
1. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร
(บวช.)
• จํานวนครั้ง
• จํานวนคน
• ร้อยละ ของความพึงพอใจ
2. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร
(ฟาร์ม)
ร้อยละ ของความพึงพอใจ
3. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร
4. บริการวิชาการ
• ให้บริการห้องสมุดอาชีพ
• เอกสาร สื่อวิชาการด้านการประกอบอาชีพ
• ให้บริการผ่านรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย

5. ประสานงานการจัดอบรม ประชุม สัมมนา
6. ประสานและ/หรือร่วมดําเนินงาน
โครงการวิจัย

หน่วย

ปีงบประมาณ
2552
2553

2551

2554

28 56
1,247 4,188
89.35 87.41

29
2,624
88.96

52
4,306
88.32

ครั้ง/คน

- 25/893

5/136

-

%
ครั้ง

- 87.34
4
6

90.45
4

1

930
46
16
-

1,023
19
51
21
-

1,259
78
52
6
-

ครั้ง
คน
%

คน
รายการ
ครั้ง
ครั้ง
โครงการ

879
55
52
15
-

* ในปีงบประมาณ 2552 รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยอีก จํานวน 25 รุ่น รวม 893 คน
** ปี 54 ณ 30 กันยายน 2554 (ผู้เข้าอบรมจากงานเกษตรแห่งชาติ 2,403 คน)
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หลักสูตรอบรม :
ปีงบประมาณ

หน่วย 2549 2550

2551

จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม หลักสูตร 9
11
จํานวนรุ่น
ครัง้
31
41
จํานวนคนทีผ่ ่านการ
คน 1,654 1,759
ฝึกอบรม

14
28
1,247

บวช.

2552*
ฟาร์ม

21
56
4,208

Na
25
893

รวม

21+
81
5,098

(* รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย จํานวน 25 รุ่น รวม 893 คน)
ปีงบประมาณ

หน่วย

2553
บวช. ฟาร์ม

จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม หลักสูตร
จํานวนรุ่น
ครัง้
29
จํานวนคนทีผ่ ่านการ
คน
2,624
ฝึกอบรม

25
893

รวม

บวช.
51

4,276

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในปี 2552 มี 21 หลักสูตร ดังนี้
1. เกษตรประณีต 1 ไร่
2. การทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
3. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
4. การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้เอง
5. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
6. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI ร่วมกับการใช้แหนแดง
7. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น
8. ทํานาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรไทยยั่งยืน
9. การขยายพันธุ์พืชและการจัดการศัตรูพืชโดยชีวิธี
10. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (เบื้องต้น)
11. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า
12. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
13. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
14. การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบสําหรับโคเนื้อ
15. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสําหรับเกษตรกรายย่อย
17. การแปรรูปเห็ดหอม
18. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สกจ.
19. การเลี้ยงสุกรสําหรับเกษตรกรรายย่อย
20. เทคนิคการผลิตน้ํานมดิบให้ได้คุณภาพ
21. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สําหรับมือใหม่

D:\ก

  \ก

2554
ฟาร์ม

รวม

1
30

52
4,306

23
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รุ่น (2,525 คน)
รุ่น (164 คน)
รุ่น (147 คน)
รุ่น (128 คน)
รุ่น (187 คน)
รุ่น (96 คน)
รุ่น (36 คน)
รุ่น (310 คน)
รุ่น (25 คน)
รุ่น (65 คน)
รุ่น (48 คน)
รุ่น (29 คน)
รุ่น (36 คน)
รุ่น (28 คน)
รุ่น (18 คน)
รุ่น (30 คน)
รุ่น (16 คน)
รุ่น (29คน)
รุ่น (38 คน)
รุ่น (121 คน)
รุ่น (43 คน)
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หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในปี 2553 มี 16 หลักสูตร ดังนี้
1. การขยายพันธุ์พืชและการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
3. การจัดการทุ่งหญ้า และอาหารข้นสําหรับโคเนื้อ และทํานา ฯ
4. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ
5. การปลูกมันสําปะหลัง ADVANCE
6. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI
7. การผลิตปลานิลแปลงเพศฯ
8. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฯ
9. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ
10. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
11. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน
12. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
13. เกษตรประณีต 1ไร่
14. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ยและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
15. โคเนื้อพันธุ์โคราช ทางรอดของผู้เลี้ยงโคไทย
16. ทํานา ปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรไทยยั่งยืน

1 รุ่น (26 คน)
2 รุ่น (221 คน)
1 รุ่น (100 คน)
2 รุ่น (93 คน)
1 รุ่น (50 คน)
1 รุ่น (30 คน)
1 รุ่น (23 คน)
1 รุ่น (40 คน)
1 รุ่น (9 คน)
4 รุ่น (167 คน)
3 รุ่น (105 คน)
4 รุ่น (112 คน)
1 รุ่น (120 คน)
1 รุ่น (100 คน)
1 รุ่น (97 คน)
3 รุ่น (1,000 คน)

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในปี 2554 มี 16 หลักสูตร ดังนี้
1. การขยายพันธุ์พืชและการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ
4. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
5. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
6. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
7. การเลี้ยงไส้เดือนฯ
8. การปลูกข้าว SRIฯ
9. การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังฯ
10. การแปรรูปเห็ด
11. การเลี้ยงสุกรสําหรับเกษตรกร รายย่อย
12. ดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ
13. การจัดการสวนองุ่น
14. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าองุ่นที่เหลือทิ้งฯ
15. เสวนาเล่าสู่กันฟัง....ประสบการณ์ชีวิตบนเส้นทางสายเห็ด
16. เสวนาการยกระดับอาชีพการเลี้ยงแพะสู่ระบบมาตรฐาน

1 รุ่น (13 คน)
7 รุ่น (377คน)
1 รุ่น (17 คน)
8 รุ่น (307 คน)
5 รุ่น (513 คน)
10 รุ่น (1,184 คน)
2 รุ่น (133 คน)
4 รุ่น (240 คน)
8 รุ่น (669 คน)
na รุ่น (632 คน)
1 รุ่น (34 คน)
1 รุ่น (83 คน)
1 รุ่น (18 คน)
1 รุ่น (19 คน)
1 รุ่น (39 คน)
1 รุ่น (28 คน)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม :
ปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 87.41 (4.37คะแนน) อยู่ในระดับ ดี
ปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 88.96 (4.45 คะแนน) อยู่ในระดับ ดี
ปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 88.01 (4.40 คะแนน) อยู่ในระดับ ดี
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รายรับ-รายจ่าย
ปี 2552
แหล่งที่มา
1. เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2. เงินนอกงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน, เงินสนับสนุน
การฝึกอบรมฯ)
รวม

รายรับ

รายจ่าย

542,300.00

453,991.80

88,308.20

537,060.00

537,060.00

0

1,079,360.00

991,051.80

88,308.20

ปี 2553
แหล่งที่มา
1. เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2. เงินนอกงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน, เงินสนับสนุน
การฝึกอบรมฯ)
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ

รายรับ

รายจ่าย

542,300.00

276,059.90 266,240.10

319,300.00

319,300.00

861,600.00

595,359.90 2662,40.10

ปี 2554
แหล่งที่มา
1. เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2. เงินนอกงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน, เงินสนับสนุน
การฝึกอบรมฯ)
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ

0

หน่วย : บาท
คงเหลือ

รายรับ

รายจ่าย

542,300.00

211,299.50 331,000.50

287,600.00

287,600.00

829,900.00

498,899.5 331,000.50

0

 เครือข่ายหน่วยงานภายนอก :
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมจัดฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ 2552 ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจักราช สาขาสตึก สาขาพิมาย สาขา
ประทาย สาขาชุมพวง สาขาปักธงชัย สาขาด่านขุนทด สาขาขามสะแกแสง สาขาย่อยโคก
กรวด และสาขาเมืองนครราชสีมา
- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง อบต.ขุย อบต.หลุมข้าว อบต.ระเริง และเทศบาลตําบล
หนองไผ่ล้อม
- สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้เพาะเห็ดตําบลไทยสามัคคี ฯ
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ในปีงบประมาณ 2553 ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปักธงชัย และสาขาเมืองนครราชสีมา
- เทศบาลตําบลครบุรีใต้ โคกกรวด โชคชัย นกออก บ้านเหลื่อม ประทาย หนองน้ําใส หนองบัววง
ลิ้นฟ้า
- องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบื้อง โคกสะอาด เฉลียง ดอนมัน มะเกลือเก่า ระเริง ศรีวิชัย
สระตะเคียน สุรนารี หนองจะบก หนองตะไก้ นองมะนาว หัวฝาย หายโศก ประโคนชัย ศรีวิชัย
- โรงเรียนคอนสวรรค์ ตูมใหญ่วิทยา เนินสง่าวิทยา โนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 โนนสูงศรีธานี ปากช่อง
บ้านโคกกระชาย บ้านบุเจ้าคุณ บุญวัฒนา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ พิบูลมังสาหาร ลําดวนวิทยาคม
ภักดีชุมพลวิทยา ศรีสุขวิทยา สตรีชัยภูมิ 2 สาหร่ายวิทยาคม สีคิ้ววิทยาคาร สุรธรรมพิทักษ์ พุดซา
สุรนารีวิทยา 2 หนองน้ําใสวิทยา บ้านเป้าวิทยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภัทรพล จ.ศีรสะเกษ ศูนย์บริหารศัตรูพืช
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลําตะคองจํากัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอนาโพธิ์
ในปีงบประมาณ 2554 ได้แก่
- เทศบาลจัตุรัส ด่านคล้า ประทาย กุดจิก ถาวร คอนสาร เทพาลัย โคกสวาย กลางดง
- องค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด โคกกระเบื้อง หนองยายพิมพ์ โนนค่า โนนสมบูรณ์ ระเริง
สระแก้ว สระตะเคียน โคกตูม ท่าลาดขาว เสิงสาง ธารละหลอด บ้านวัง บ้านแวง รังงาม
สําราญ หัวฝาย ตะคุ ธาตุทอง ในเมือง หนองตะไก้ นากลาง โนนเพ็ด โนนค่า เฉลิมพระเกียรติ โอโล
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเมืองนครราชสีมา จัตุรัส สาขาด่านขุนทด
บุรีรัมย์ คอนสวรรค์ หนองบัวระเหว
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏนครสวรรค์ อุบลราชธานี
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โนนสูงศรีธานี บึงพะไล
สตึก บ้านค่ายวิทยา นางแดดวังชมพูวิทยา โนนคร้อวิทยา บ้านจรอกใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีน ครสวรรค์ โนนภู่วิท ยา บ้า นเกาะมะนาว ปากช่องพิทยาคม พุด ซาพิทยาคม
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เมืองยางศึกษา ลําดวนพิทยาคม สูงเนิน หนองกราดวัฒนา โนนสะอาด
วิทยา โนนสุวรรณพิทยา ปู่ด้วงศึกษาลัย พระทองคําวิทยา มะค่าวิทยา หนองไข่น้ํา อนุบาล ก.ไก่
- วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์
- สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา ห้วยแถลง
- เกษตรอําเภอละหานทราย
- สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สีคิ้ว
- กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการเกษตร คณาจารย์ พนักงานบริษัท รวมถึง เกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย
ซึ่ ง ในการจั ด ฝึ กอบรมนั้ น ได้ มีก ารประชาสั มพั น ธ์ กิจ กรรมให้ แก่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสี มา ได้ แก่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น (อบต. เทศบาลตํ า บล) สํ า นั กงานเกษตรอํ า เภอ สหกรณ์
การเกษตร โรงเรียน วิทยุชุมชน วารสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552
ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

วัน/เดือน/ปี

1. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
2. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
3. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจใน
ถุงพลาสติก
4. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
5. เกษตรประณีต 1ไร่
6. เกษตรประณีต 1ไร่

ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน

7. การแปรรูปเห็ดหอม

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

16 พ.ย. 51

8. เกษตรประณีต 1ไร่
9. เกษตรประณีต 1ไร่
10. การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ 100 ถังต่อไร่ ด้วย
ระบบ SRI และแหนแดง
11. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง
12. เกษตรประณีต 1ไร่
13. เกษตรประณีต 1ไร่
14. เกษตรประณีต 1ไร่
15. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
16. เกษตรประณีต 1ไร่

นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน
นายสถาพร ซ้อนสุข
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง

18 พ.ย. 51
24 พ.ย. 51

17. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของ สกจ.นม.
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ผศ.ดร.ธวัชชัย ธีฆชุณหเถียร
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข

6-7 ต.ค. 51
9-10 ต.ค. 51

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม. สาขาจักราช
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

23-25 ต.ค. 51
30-31 ต.ค. 51
3 พ.ย. 51
11 พ.ย. 51

25 พ.ย. 51
18-19 ธ.ค.51
22 ธ.ค. 51
5 ม.ค. 52
12 ม.ค. 52
14-15 ม.ค. 52
19 ม.ค. 52
20-23 ม.ค. 52

ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอม ต.ไทยสามัคคี อ.วัง
น้ําเขียว นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้นําหรือตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตร ใน
สังกัด สกจ.นม.
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก

จํานวน
(คน)

ความพึงพอใจ
(%)





42

88.24





58

86.94





43

87.53





40

89.13




112
88

-

16

-

121
138

-



48

-



27

88.06





120
80
120

-



27

80.05



171

-

29

88.76








ชื่อหลักสูตร
18. เกษตรประณีต 1ไร่
19. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจใน
ถุงพลาสติก
20. การทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
21. การเลี้ยงสุกรสําหรับเกษตรกรรรายย่อย

วิทยากร

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

นายสถาพร ซ้อนสุข

27 ม.ค. 52

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร

7-9 ก.พ. 52

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด ฯ

25-26 ก.พ. 52

23. การจัดการธาตุอาหารพืช และการผลิตปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพ
24. เกษตรประณีต 1ไร่
25. เกษตรประณีต 1ไร่
26. เกษตรประณีต 1ไร่
27. เกษตรประณีต 1ไร่
28. เกษตรประณีต 1ไร่
29. เกษตรประณีต 1ไร่
30. เกษตรประณีต 1ไร่
31. การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้สําหรับมือใหม่
32. การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้เอง

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลําปาง
อ.ดร.วิทธวัช โมฬี
อ.ดร.สุทสิ า เข็มผกา
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน ฯ
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง

33. การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ 100 ถังต่อไร่ ด้วย
ระบบ SRI และแหนแดง

ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
พร้อมทีมงาน

30 มิ.ย. 52

34. เกษตรประณีต 1ไร่

นายสถาพร ซ้อนสุข

30 มิ.ย. 52

35. การขยายพันธุ์พืช และการจัดการศัตรูพืช
โดยชีววิธี

นายสมเกียรติ ไสยมรรคา
นายจุทพจน์ บุญสิน

22. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสําหรับเกษตรกรรายย่อย
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20 มี.ค. 52
23 มี.ค. 52
26 พ.ค.52
11 พ.ค. 52
18 พ.ค. 52
26 พ.ค. 52
2 มิ.ย. 52
8 มิ.ย. 52
16 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
27-28 มิ.ย. 52
29 มิ.ย. 52

29-30 มิ.ย. 52

เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
เกษตรกร ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย นม.
เกษตรกร ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย นม.
กลุ่มเกษตรกรตําบลท่าจะหลุง อ.โชคชัย นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง นม.
แก่ผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรตําบล
ประคํา (กองทุนบ้านประชาสามัคคี) อ.ปะคํา
จ.บุรีรมั ย์
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
นม.
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก


จํานวน
(คน)
120

ความพึงพอใจ
(%)
-

44

85.74



24

-



38

-



30

-



38

-



77
150
120
130
144
117
120
19

81.44



61

86.69



48

88.55



87

-



25

88.86













ชื่อหลักสูตร
36. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศในกระชัง
37. เกษตรประณีต 1 ไร่
38. การจัดการธาตุอาหารพืช และการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้เอง
39. เกษตรประณีต 1 ไร่
40. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สําหรับมือใหม่
42. เกษตรประณีต 1 ไร่
43. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (เบื้องต้น)
44. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจใน
ถุงพลาสติก
45. การเพาะเห็ดนางรม – นางฟ้า
46. เกษตรประณีต 1 ไร่
47. การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารข้นสําหรับโคเนื้อ
48. เกษตรประณีต 1 ไร่
49. เทคนิคการผลิตน้ํานมดิบให้ได้คุณภาพ
50. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจใน
ถุงพลาสติก
51. เกษตรประณีต 1 ไร่
52. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สําหรับมือใหม่
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วิทยากร
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนา
สาร
อ.ดร.สมร รพชื่นชูวงศ์
นายสถาพร ซ้อนสุข
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
นายสถาพร ซ้อนสุข
ทีมวิทยากรจากสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง นม.
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
พร้อมทีมงาน
นายสถาพร ซ้อนสุข
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
อ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

1-2 ก.ค. 52

ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

14 ก.ค. 52
19 ก.ค. 52
21 ก.ค. 52
23-24 ก.ค. 52
25-26 ก.ค. 52
4 ส.ค. 52
8 ส.ค. 52

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร

8-10 ส.ค. 52

นางสาวสุธีรา วิเศษธร
นายสถาพร ซ้อนสุข
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา
นายสถาพร ซ้อนสุข

14 ส.ค. 52
18 ส.ค. 52
20 ส.ค.52
25 ส.ค. 52

นายสมพงษ์ ปาติตัง

19 ส.ค. 52

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายเทวารักษ์ ติชาวัน
พร้อมทีมงาน

28-30 ส.ค. 52
1 ก.ย. 52
12-13 ก.ย. 52

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้สนใจทั่วไป
อบต.หลุมข้าว อ.โนนสูง นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
อบต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
สมาชิกสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จํากัด
เทศบาลตําบลหนองไผล้อม อ.เมือง นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป และเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 2553\\00-formEQA-2553\99999-# . %& 3\# ก \Table\9.1-.ก/01 2 # -&34.docLast printed 10/16/2011 11:08 PM

สถานที่
ภายใน
ภายนอก

จํานวน
(คน)

ความพึงพอใจ
(%)

36

89.76

120

-

29

91.39

124

-



18

90.12



17

86.08

116

-

65

85.65



30

89.10





48
73
30
69

90.73
86.00
-



121



30

87.45



77

-



43

86.67















ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

วัน/เดือน/ปี

53. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ยและการจัดการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง

ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง

22 ก.ย. 52

54. ทํานาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน

รศ.ดร.วาสนา ผลารักษ์

23 ก.ย. 52

55. ทํานาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน

รศ.ดร.วาสนา ผลารักษ์

25 ก.ย. 52

56. ทํานาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน

ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง

29 ก.ย. 52

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า ธกส.สาขาย่อยโคกกรวด ตามโครงการ
พักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาย่อยโคกกรวด ตามโครงการ
พักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาย่อยโคกกรวด ตามโครงการ
พักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาย่อยโคกกรวด ตามโครงการ
พักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล

รวม 56 รุ่น 21 หลักสูตร
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก

จํานวน
(คน)

ความพึงพอใจ
(%)



120

-



150

-



160

-



40

-

4,208 เฉลี่ย 87.41%

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553
ชื่อหลักสูตร
1. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ยและการจัดการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง
2. ทํานาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน
3. การจัดการทุ่งหญ้า และอาหารข้นสําหรับโค
เนื้อ และทํานา ฯ
4. การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง
5. ทํานา ปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน
6. ทํานา ปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้
เกษตรกรไทยยั่งยืน
7. การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง
8. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
9. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูล
ไส้เดือน
10. เกษตรอินทรีย์ในระบบครัวเรือนกับการเลีย้ ง
หมูและผลิตแก๊สฯ
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วิทยากร
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธํารงค์

วัน/เดือน/ปี
6-ต.ค.-52
15-ต.ค.-52

อ.วาสนา ผลารักษ์
20-ต.ค.-52
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา
21-ต.ค.-52
นายพิสิษฐ์ นาคํา
24-ต.ค.-52
อ.วาสนา ผลารักษ์
26-ต.ค.-52
อ.วาสนา ผลารักษ์
27-ต.ค.-52
นายพิสิษฐ์ นาคํา
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา

7-8 พ.ย. 52
17-18 พ.ย. 52
25-พ.ย.-52

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า ธกส.สาขาปักธงชัย ตามโครงการพัก
ชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาปักธงชัย ตามโครงการพัก
ชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาปักธงชัย ตามโครงการพัก
ชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของ
รัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตาม
โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ยากจนของรัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตาม
โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ยากจนของรัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตาม
โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ยากจนของรัฐบาล
ลูกค้า ธกส.สาขาเมืองนครราชสีมา ตาม
โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ยากจนของรัฐบาล
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก

จํานวน
(คน)

ความพึงพอใจ
(%)



100

-



100

-



100

-



172

-



450

-



450

-



270

-





30

86.35





39

89.57





32

88.28

ชื่อหลักสูตร
11. โคเนื้อพันธุ์โคราช ทางรอดของผู้เลี้ยงโคไทย
12. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูล
ไส้เดือน
13. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
14. เกษตรอินทรีย์ในระบบครัวเรือนกับการเลีย้ ง
หมูและผลิตแก๊สฯ
15. เกษตรอินทรีย์ในระบบครัวเรือนกับการเลีย้ ง
หมูและผลิตแก๊สฯ
16. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
17. การผลิตปลานิลแปลงเพศฯ
18. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ
19. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
20. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI
21. การปลูกมันสําปะหลัง ADVANCE
22. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
23. การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ

วิทยากร
อ.รังสรรค์ พาลพ่าย
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
นายสถาพร ซ้อนสุข
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
อ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธํารงค์
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
และทีมงาน

24. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูล
ไส้เดือน

รศ.ดร.กนก ผลารักษ์

25. การขยายพันธุ์พืชฯ

วิทยากรศูนย์บริหารศัตรูพืช และ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม นม.

26. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฯ

รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
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วัน/เดือน/ปี
22-ม.ค.-53
11-12 ก.พ. 53

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป

16-ก.พ.-53
24-ก.พ.-53

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป

5-มี.ค.-53

กลุ่มเกษตรกรจาก อบต.บ้านเหลือ่ ม นม.

17-18 มี.ค. 53
9-10 มิ.ย. 53

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป

12-13 มิ.ย. 53

ผู้สนใจทั่วไป

16 มิ.ย .53

ผู้สนใจทั่วไป

17 มิ.ย. 53

ผู้สนใจทั่วไป

17-18 มิ.ย. 53

เกษตรกรจากต.หนองน้ําใส อ.สีควิ้ นม.

22-23 มิ.ย. 53
26-27 มิ.ย. 53

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป

29-30 มิ.ย. 53

ผู้สนใจทั่วไป

6-7 ก.ค. 53

ผู้สนใจทั่วไป

3 ก.ย. 53

เกษตรกรตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย นม.
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก


จํานวน
(คน)
97

ความพึงพอใจ
(%)
-



47

88.91



120

-



16

88.59

36

87.43

41

88.40

23

85.27

49

87.80



28

91.31



30

89.44



50

88.61

59

88.87

9

88.46



19

89.26



26

87.48

40

88.54






















ชื่อหลักสูตร
27. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
28. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
29. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ

วิทยากร
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
นายสถาพร ซ้อนสุข
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
อ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

วัน/เดือน/ปี
11-12 ก.ย. 53
29 ก.ย. 53
30 ก.ย. 53

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
คณะอาจารย์โรงเรียนบุญวัฒนา นม.

รวม 29 รุ่น 16 หลักสูตร
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สถานที่
ภายใน
ภายนอก







จํานวน
(คน)
37
120

ความพึงพอใจ
(%)
93.67
-

44

93.50

2,634

เฉลี่ย 88.93 %

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร
1. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
2. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ
4. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
5. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
6. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
7. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
8. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
9. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
10. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
11. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
12. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
13. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
14. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วิทยากร
นายสถาพร ซ้อนสุข
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
และทีมงาน
นายสถาพร ซ้อนสุข
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
อ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข
นายสถาพร ซ้อนสุข

15. การขยายพันธุ์พืชฯ

วิทยากรศูนย์บริหารศัตรูพืช และ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม นม.

16. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
17. การเลี้ยงเดือนดินฯ
18. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ
19. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ
20. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
21. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ
22. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
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วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

4 ต.ค. 53
7 ต.ค. 53

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป

9-10 ต.ค. 53
11 ต.ค. 53
14-15 ต.ค. 53
16-17 ต.ค. 53

ผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป

1 พ.ย. 53
10 พ.ย. 53
15 พ.ย. 53
22 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
9 ธ.ค. 53
13 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
18-19 ธ.ค. 53

กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธกส. นม.
ผู้สนใจทั่วไป

22-23 ธ.ค. 53
3-4 มี.ค. 54
26-27 มี.ค. 54
29 มี.ค.54
30-31 มี.ค.54
16-17 มิ.ย.54
18-19 มิ.ย. 54

ผู้สนใจทั่วไป
อบต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรมั ย์
ตัวแทนจากหน่วยงานและบุคคลทัว่ ไป
เทศบาลตําบลคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ตัวแทนจากหน่วยงานและบุคคลทัว่ ไป
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
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สถานที่
จํานวน
ภายใน ภายนอก (คน)

ความพึง
พอใจ (%)



120
42

89.62



17

92.60






120
58

88.85





65

86.22










120
120
171
120
127
120
71
95

-



13

87.00





33
40
49
40
48
28
30

88.39
87.90
87.49
89.15
85.58
88.84














ชื่อหลักสูตร
23. การเลี้ยงเดือนดินฯ
24 . การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
25. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI
26. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI
27. อบรมเชิงเสวนาเรื่องมันสําปะหลัง
28. การปลูกพืชไร้ดินไว้กินเอง
29 . การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
30 . การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
31. การแปรรูปเห็ด
32. อบรมเชิงเสวนาเรื่องมันสําปะหลัง
33. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า (กลุ่มเห็ดอุ่น)
34. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI
35. อบรมเชิงเสวนาเรื่องมันสําปะหลัง
36. การเพาะเห็ดกระด้าง ขอนขาว (กลุ่มเห็ดร้อน)
37. การบริหารจัดการศัตรูพืชในไร่มันสําปะหลัง
38. การเลี้ยงสุกรสําหรับเกษตรกรรายย่อย
39. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI

วิทยากร
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
นางสาวยุพยงค์ จันทร์ขํา
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
คุณวันดี ธีรอําพน
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
คุณสมนึก หวังร่วมกลาง
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
อ.รุจ มรกต
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลําปาง
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด

ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
41. การเพาะเห็ดหอม และเห็ดยานางิ (กลุ่มเห็ดเย็น) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
42. การบริหารจัดการศัตรูพืชในไร่มันสําปะหลัง อ.รุจ มรกต
40. อบรมเชิงเสวนาเรื่องมันสําปะหลัง

D:\ก

  \ก

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
ภายใน
ภายนอก



จํานวน
(คน)
93
35

ความพึงพอใจ
(%)
84.48



43

85.86

21 มิ.ย. 54
29 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54

อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป

8 ก.ค. 54

อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา



30

-

30 ก.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



99

-

30 ก.ค.54
30 ก.ค. 54
31 ก.ค. 54
31 ก.ค.-7 ส.ค. 54

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป






84
80
51
632

-

1 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



45

-

1 ส.ค.54
2 ส.ค. 54

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป



61

-



106

3 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



86

-

3 ส.ค.54
3 ส.ค.54
3 ส.ค.54
4 ส.ค. 54

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
อบต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ผู้สนใจทั่วไป





39
84
34

-



61

5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



99

-

5 ส.ค.54
5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป




40
121

-
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-

-

ชื่อหลักสูตร
43. เสวนาเล่าสู่กันฟัง....ประสบการณ์ชีวิต
บนเส้นทางสายเห็ด
44. เสวนาการยกระดับอาชีพการเลี้ยงแพะ
สู่ระบบมาตรฐานฯ
45. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ
46. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ
47. การปลูกพืชไร้ดินไว้กินเอง
48. การจัดการสวนองุ่น
49. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าองุ่นที่เหลือทิ้งฯ
50. อบรมเชิงเสวนาเรื่องมันสําปะหลัง
51. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ
52. การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง และการ
ป้องกันศัตรูในแปลงมัน

วิทยากร

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

  \ก

จํานวน
(คน)

ความพึงพอใจ
(%)

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร

5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



39

-

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคํา

5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



28

-

รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
คุณวันดี ธีรอําพน
รศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
อ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ
ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง

5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



305

-

5 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



83

-

6 ส.ค.54
6 ส.ค.54
6 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป





84
18
19

-

6 ส.ค.54

ผู้สนใจทั่วไป



105

-

16 ก.ย.54

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

25

90.16

30

-

4,306

เฉลี่ย 88.01%

27 ก.ย.54

อบต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา

รวม 52 รุ่น 16 หลักสูตร

D:\ก

สถานที่
ภายใน
ภายนอก
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สกจ. 14.1

ตารางที่ 14.1 : ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ระดับคุณภาพอาจารย์ *

56.0
16.0
24.0
8.0
28.0
8.0
140.0
24.0
8.0
8.0
40.0
16.0
16.0
32.0
8.0
72.0
8.0
16.0
8.0
-

(3)
56.0
16.0
24.0
8.0
28.0
8.0
140.0
24.0
8.0
8.0
40.0
16.0
16.0
32.0
8.0
72.0
8.0
16.0
8.0
-

-

0.0
0.0
0.0
-

1.0
2.0
3.0
1.0
7.0
1.0
1.0
1.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ศาสตราจารย์

จํานวน ศ. ปริญญาเอก

7.0
2.0
3.0
1.0
3.5
1.0
17.5
3.0
1.0
1.0
5.0
2.0
2.0
4.0
1.0
9.0
1.0
2.0
1.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
รองศาสตราจารย์
จํานวน ศ. ปริญญาโท

-

จํานวน รศ. ปริญญาเอก

-

ศาสตราจารย์
ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญาโท*8)

5.0
3.0
10.0
1.0
3.0
3.0
25.0
1.0
1.0
2.0
4.0
6.0
5.0
3.0
5.0
19.0
3.0
1.0
3.0
4.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา

6.0
3.0
9.0
3.0
-

(2)
30.0 30.0
18.0 18.0
60.0 60.0
6.0
6.0
18.0 18.0
18.0 18.0
150.0 150.0
6.0
6.0
6.0
12.0
12.0 15.0
24.0 33.0
36.0 36.0
30.0 30.0
18.0 18.0
30.0 30.0
114.0 114.0
18.0 18.0
6.0
6.0
18.0 21.0
24.0 24.0
-

รองศาสตราจารย์
จํานวน รศ. ปริญญาโท

2.0
1.0
3.0
1.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา

(1)
0.5
2.5
2.5
1
เคมี
2.5
12.5
12.5
2
คณิตศาสตร์
1.0 2.0
5.5 27.5 29.5
3
ชีววิทยา
1.0
5.0
5.0
- จุลชีววิทยา
4
1.0 2.0
2.0
- กายวิภาคศาสตร์
5
สรี
ร
วิ
ท
ยา
6
5.0 25.0 25.0
7
ฟิสิกส์
1.0
5.0
5.0
8
การรับรู้จากระยะไกล
1.0
5.0
5.0
9
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
1.0
2.0
1.0
5.0
7.0
10
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.0
5.0
5.0
11
ชีวเคมี
รวมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
3.0 6.0 18.5 92.5 98.5
1.0 2.0
3.0 15.0 17.0
12
ศึกษาทั่วไป
5.0
10.0
10.0
50.0 60.0
13
ภาษาอังกฤษ
4.0 8.0
5.0 25.0 33.0
14
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.0 6.0
3.0 15.0 21.0
15
เทคโนโลยีการจัดการ
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
13.0 26.0 21.0 105.0 131.0
2.0 10.0 10.0
16
เทคโนโลยีการผลิตพืช
4.0 20.0 20.0
17
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3.0 15.0 15.0
18
เทคโนโลยีชีวภาพ
1.0 2.0
2.0 10.0 12.0
19
เทคโนโลยีอาหาร
รวมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.0 2.0 11.0 55.0 57.0
2.0 4.0
2.0 10.0 14.0
20
วิศวกรรมเกษตร
3.0 6.0
1.5
7.5
13.5
21
วิศวกรรมขนส่ง
2.0 4.0
1.0
5.0
9.0
22
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.0
15.0
15.0
23
วิศวกรรมเคมี
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วิศวกรรมเครื่องกล

จํานวน ผศ. ปริญญาโท

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
อาจารย์

จํานวน อจ. ปริญญาเอก

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวน อจ. ปริญญาโท

ลําดับที่

จํานวน ผศ. ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

10.0
20.0
30.0
10.0
70.0
0.0
10.0
10.0
10.0
-

(4)
10.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
10.0
0.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
-

ผลรวม
จํานวน
ถ่วง
ค่าดัชนี
อาจารย์
น้ําหนัก
คุณภาพ
ประจํา
อาจารย์
[(1)+(2)
**
(5)/(6)
+(3)+(4)]
(6)
= (5)
98.5
66.5
113.5
19.0
2.0
101.0
23.0
15.0
15.0
5.0
458.5
17.0
90.0
53.0
44.0
204.0
62.0
66.0
75.0
50.0
253.0
32.0
27.5
46.0
57.0
-

13.5
9.5
19.5
3.0
1.0
14.5
4.0
2.0
3.0
1.0
71.0
4.0
19.0
13.0
10.0
46.0
10.0
11.0
11.0
9.0
41.0
7.0
6.5
9.0
9.0
-

7.3
7.0
5.8
6.3
2.0
7.0
5.8
7.5
5.0
5.0
6.5
4.3
4.7
4.1
4.4
4.4
6.2
6.0
6.8
5.6
6.2
4.6
4.2
5.1
6.3
-

สกจ. 14.1

ตารางที่ 14.1 : ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ระดับคุณภาพอาจารย์ *

-

-

1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ศาสตราจารย์

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
รองศาสตราจารย์
จํานวน ศ. ปริญญาโท

จํานวน รศ. ปริญญาเอก

(3)
3.0 24.0 24.0
1.0 8.0 8.0
1.0 8.0 8.0
3.0 24.0 24.0
1.0 8.0 8.0
1.0 8.0 13.0
14.0 112.0 117.0
-

จํานวน ศ. ปริญญาเอก

5.0
5.0
-

ศาสตราจารย์
ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญาโท*8)

2.0
3.0
8.0
7.0
4.0
7.0
1.0
3.0
2.0
1.0
49.0
1.0
2.0
1.0
4.0
-

(2)
12.0 15.0
18.0 18.0
48.0 48.0
42.0 42.0
24.0 24.0
42.0 48.0
6.0
6.0
18.0 21.0
12.0 12.0
6.0
9.0 1.0
294.0 312.0 1.0
6.0
6.0
3.0
12.0 12.0
6.0
6.0
24.0 27.0 -

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา

3.0
6.0
3.0
3.0
18.0
3.0
3.0
-

รองศาสตราจารย์
จํานวน รศ. ปริญญาโท

1.0
2.0
1.0
1.0
6.0
1.0
1.0
-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา

(1)
7.0 14.0
3.0 15.0 29.0
- วิศวกรรมเครื่องกล
24
2.0
4.0
1.0
5.0
9.0
วิ
ศ
วกรรมการผลิ
ต
25
2.0 10.0 10.0
26
วิศวกรรมเซรามิก
1.0
5.0
5.0
27
วิศวกรรมโทรคมนาคม
28
วิศวกรรมพอลิเมอร์
2.0
4.0
4.0
20.0
24.0
29
วิศวกรรมไฟฟ้า
1.0 2.0
1.0
5.0
7.0
30
วิศวกรรมโยธา
3.0 6.0
5.0 25.0 31.0
31
วิศวกรรมโลหการ
1.0 2.0
4.0 20.0 22.0
32
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.0
2.0
3.5 17.5 19.5
33
วิศวกรรมอุตสาหการ
1.0 2.0
5.0 25.0 27.0
34
เทคโนโลยีธรณี
รวมสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
25.0 50.0 37.0 185.0 235.0
2.0 4.0
2.0 10.0 14.0
35
อนามัยสิ่งแวดล้อม
5.0
10.0
10.0
36
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37
แพทยศาสตร์
2.0 10.0 10.0
- พยาธิวิทยา
38
1.0
5.0
5.0
- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 39
2.0
10.0
10.0
ศั
ล
ยศาสตร์
40
1.0
5.0
5.0
กุมารเวชศาสตร์
41
จักษุวิทยา
42
อายุรศาสตร์
43
รวมสํานักวิชาแพทยศาสตร์
7.0 14.0 8.0 40.0 54.0
1.0 2.0
1.0
5.0
7.0
44
การพยาบาลอนามัยชุมชน
1.0
5.0
5.0
45
การพยาบาลพื้นฐาน
2.0 4.0
3.0 15.0 19.0
46
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.0 2.0
2.0
47
การพยาบาลจิตเวช
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1.0 2.0
2.0
48
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

จํานวน ผศ. ปริญญาโท

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
อาจารย์

จํานวน อจ. ปริญญาเอก

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวน อจ. ปริญญาโท

ลําดับที่

จํานวน ผศ. ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

10.0
10.0
30.0
10.0
10.0
-

(4)
10.0
10.0
30.0
10.0
10.0
-

ผลรวม
จํานวน
ถ่วง
ค่าดัชนี
อาจารย์
น้ําหนัก
คุณภาพ
ประจํา
[(1)+(2)
อาจารย์
**
+(3)+(4)]
(5)/(6)
(6)
= (5)
68.0
9.0
36.0
61.0
42.0
82.0
73.0
37.0
43.0
31.5
49.0
694.0
20.0
13.0
10.0
22.0
11.0
10.0
5.0
91.0
7.0
5.0
19.0
2.0
2.0

16.0
3.0
6.0
10.0
7.0
14.0
13.0
9.0
9.0
6.5
10.0
135.0
5.0
6.0
1.0
4.0
2.0
2.0
1.0
21.0
2.0
1.0
5.0
1.0
1.0

4.3
3.0
6.0
6.1
6.0
5.9
5.6
4.8
4.8
4.9
5.1
4.0
2.2
10.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.3
3.5
5.0
3.8
2.0
2.0

สกจ. 14.1

ตารางที่ 14.1 : ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)
ระดับคุณภาพอาจารย์ *
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การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : * หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่มีอาจารย์ประจําวุฒิปริญญาตรี
** หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจํา นับอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

D:\ประกันคุณภาพภายใน\ประกันคุณภาพ 2553\สมศ\00-formEQA-2553\99999-รายงาน สมศ. รอบ 3\รายงาน ประกัน สมศ\Table\ตาราง 14.1\14.1

5.0

-

-

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ศาสตราจารย์

จํานวน ศ. ปริญญาเอก

(3)
45.5 364.0 369.0

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ศ.ปริญญาโท*8)

ศาสตราจารย์

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
รองศาสตราจารย์
จํานวน ศ. ปริญญาโท

จํานวน รศ. ปริญญาเอก

(2)
101.0 606.0 636.0 1.0

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน รศ.ปริญญา

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
จํานวน รศ. ปริญญาโท

(1)
2.0 4.0
4.0
7.0 14.0 5.0 25.0 39.0 56.0 112.0 100.5 502.5 614.5 10.0 30.0

จํานวน ผศ. ปริญญาเอก

จํานวน ผศ. ปริญญาโท

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
อาจารย์

จํานวน อจ. ปริญญาเอก

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน อจ.ปริญญา

สาขาวิชา/สํานักวิชา

จํานวน อจ. ปริญญาโท

ลําดับที่

ค่าน้ําหนัก =
(จํานวน ผศ.ปริญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

(4)
12.0 120.0 120.0

ผลรวม
จํานวน
ถ่วง
ค่าดัชนี
อาจารย์
น้ําหนัก
คุณภาพ
ประจํา
[(1)+(2)
อาจารย์
**
+(3)+(4)]
(5)/(6)
(6)
= (5)
4.0
39.0
1,739.5

2.0
12.0
326.0

2.0
3.3
5.3

สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ของ สมศ.
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ จําแนกตามสํานักวิชา
(บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา)
สํานักวิชา

รายข้อคําถาม

1. ภูมิรู้
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน
สามารถสรุปและตีความ
สิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่
จําเป็น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
สามารถจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา/หลักสูตรที่
เรียน
มีความรู้ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.06
3.67

SD
0.786
1.118

ค่าเฉลี่ย
3.82
3.68

SD
0.691
0.933

ค่าเฉลี่ย
3.80
3.79

SD
0.686
0.893

ค่าเฉลี่ย
3.82
3.85

SD
0.666
0.956

ค่าเฉลี่ย
3.85
3.84

SD
0.633
0.918

ค่าเฉลี่ย
3.83
3.81

SD
0.668
0.943

3.67

1.225

3.73

0.949

3.67

0.890

3.67

0.916

3.76

0.902

3.69

0.921

4.33

0.707

3.86

0.922

3.82

0.846

3.86

0.864

3.75

0.947

3.85

0.882

4.22

0.972

3.82

0.894

3.64

0.929

3.84

0.843

3.82

0.841

3.83

0.861

4.11

0.928

3.79

0.917

3.76

0.969

3.85

0.858

3.89

0.896

3.84

0.882
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1.6. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้/แนวคิด/มุมมอง
ในสาขาวิชาที่เรียนกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย
1.7. สามารถนําเสนอ
นวัตกรรม/ยุทธศาสตร์
ที่จําเป็นในการทํางาน
1.8. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/
แนวคิด/มุมมองจาก
สาขาวิชาอื่นกับงานที่
ได้รับมอบหมาย
2. ภูมิธรรม
2.1

มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ประพฤติตนอยู่ในหลัก
ศีลธรรม และเป็น
พลเมืองที่ดี
2.2 มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ
กติกา สังคมและการ
ทํางาน
2.3 มีความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.928

ค่าเฉลี่ย
3.88

SD
0.882

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
0.846

ค่าเฉลี่ย
3.78

SD
0.900

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.896

ค่าเฉลี่ย
3.82

SD
0.890

4.22

0.833

3.94

0.873

3.82

0.846

3.85

0.908

3.95

0.891

3.88

0.892

4.33

0.500

3.88

0.806

4.09

0.723

3.88

0.857

3.89

0.854

3.91

0.833

3.88
3.89

0.564
0.782

3.79
4.03

0.517
0.772

3.77
4.03

0.482
0.770

3.81
4.09

0.532
0.820

3.82
4.18

0.476
0.748

3.81
4.08

0.517
0.796

4.00

0.707

4.10

0.749

4.03

0.684

4.04

0.811

4.11

0.762

4.06

0.780

3.89

0.782

3.81

0.807

3.76

0.751

3.90

0.791

3.87

0.818

3.87

0.792
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2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ
2.5 ยอมรับคําแนะนํา
ข้อเสนอแนะ คําวิพากษ์
วิจารณ์ได้ และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไข
2.6 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การตัดสินใจของตน
เป็นที่ไว้วางใจได้
2.7 ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานให้ได้มาตรฐาน
ของวิชาชีพ
2.8 สามารถทํางานร่วมกับ
บุคคลอื่นที่มีความ
แตกต่างกันทาง
การศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรมได้
2.9 เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ รู้จักรักษา

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
3.89

SD
0.782

ค่าเฉลี่ย
3.58

SD
0.765

ค่าเฉลี่ย
3.52

SD
0.712

ค่าเฉลี่ย
3.71

SD
0.799

ค่าเฉลี่ย
3.60

SD
0.784

ค่าเฉลี่ย
3.66

SD
0.785

3.67

1.000

3.67

0.800

3.67

0.645

3.65

0.846

3.64

0.847

3.65

0.824

3.89

1.054

3.76

0.825

3.76

0.663

3.73

0.861

3.67

0.840

3.73

0.839

3.56

1.014

3.79

0.827

3.64

0.822

3.67

0.851

3.65

0.775

3.69

0.837

3.56

1.014

3.79

0.843

3.55

0.754

3.67

0.842

3.64

0.754

3.68

0.827

3.78

1.093

3.86

0.849

3.97

0.770

3.89

0.844

3.95

0.803

3.90

0.837
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

สิทธิของตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
ให้เกียรติ ยอมรับ
บทบาทหน้าที่ผู้อื่น และ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วย
ความเคารพ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
กระตือรือร้น และมี
ความเป็นผู้ใหญ่
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
และให้ความร่วมมือกับ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

3.89

1.054

3.90

0.799

4.24

0.614

3.99

0.764

4.18

0.669

4.02

0.759

3.89

0.928

3.96

0.780

3.88

0.696

3.82

0.817

3.93

0.766

3.87

0.796

4.00

0.866

3.69

0.827

3.58

0.867

3.70

0.841

3.80

0.826

3.71

0.838

3.89

1.054

3.68

0.960

3.64

0.962

3.70

1.017

3.80

0.989

3.71

0.996

3.78

1.093

3.82

0.908

3.79

0.893

3.98

0.867

3.98

0.952

3.93

0.892
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เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การ
ทํางานบรรลุความสําเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.15 สามารถทํางานให้
สําเร็จภายใต้ความ
กดดัน และมีความ
อดทนในการทํางาน
หนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ภูมิปัญญา
3.1. สามารถคิดด้วยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
นําไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาและ
การตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2. แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
3.3. มีเหตุผลและรู้จกั ใช้เหตุผล
3.4. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

4.22

0.833

4.22

0.732

4.36

0.699

4.22

0.768

4.36

0.677

4.25

0.745

3.87
3.56

0.790
1.014

3.68
3.58

0.757
0.947

3.84
3.70

1.066
0.847

3.81
3.67

0.752
0.902

3.84
3.73

0.718
0.870

3.79
3.66

0.776
0.902

3.56

1.014

3.64

0.939

4.58

4.994

3.80

0.975

3.93

0.900

3.85

1.665

3.44
3.78

1.014
1.202

3.54
3.72

0.878
0.924

4.48
3.79

4.988
0.893

3.63
3.81

0.926
0.972

3.73
4.02

0.891
0.972

3.69
3.82

1.641
0.962

สํานักวิชา
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3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

องค์กรและงานที่ทํา
สามารถลําดับ
ความสําคัญของงาน
สามารถวางแผนการ
ทํางานและกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถปรับตัวเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ สิง่ แวดล้อม
ในองค์กร
สามารถแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สามารถระบุปัญหา และ
พัฒนาแนวทางใหม่ใน
การแก้ปัญหา
สามารถจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าเฉลี่ย

SD

4.00

1.000

3.76

0.900

3.70

0.810

3.76

0.906

3.89

0.854

3.78

0.891

3.67

1.118

3.74

0.973

3.70

0.918

3.78

0.998

3.95

0.931

3.79

0.979

3.56

1.236

3.68

0.974

3.73

0.876

3.82

1.005

3.91

0.967

3.80

0.988

4.00

0.866

3.72

1.018

3.67

0.957

3.89

0.969

3.87

0.963

3.84

0.974

4.22

0.972

3.79

0.903

3.82

0.846

3.97

0.914

3.84

1.050

3.92

0.927

4.00

1.000

3.68

0.830

3.70

0.770

3.90

0.924

3.73

1.044

3.82

0.916
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3.11. สามารถพัฒนาตนเอง
แสวงหาความรู้ใหม่
และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงานอย่างต่อเนื่อง
3.12. สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือก
รู้ และมีความเข้าใจใน
สิ่งที่เรียน

ภาพรวม

วิทยาศาสตร์
(ผู้ตอบ 9 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.95

เทคโนโลยีสังคม
(จํานวน 78 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.80

เทคโนโลยีการเกษตร
(จํานวน 33 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.45

วิศวกรรมศาสตร์
(จํานวน 251 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 813 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.87

แพทยศาสตร์
ภาพรวม
(สาธารณสุขศาสตร์)
(จํานวน 426 คน)
(จํานวน 55 คน)
จากบัณฑิตทั้งหมด 1,311 คน
จากบัณฑิตทั้งหมด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.49
คิดเป็นร้อยละ 48.25

ค่าเฉลี่ย
4.33

SD
1.000

ค่าเฉลี่ย
3.60

SD
1.036

ค่าเฉลี่ย
3.61

SD
0.827

ค่าเฉลี่ย
3.80

SD
1.021

ค่าเฉลี่ย
3.71

SD
0.956

ค่าเฉลี่ย
3.75

SD
1.004

4.33

1.118

3.65

1.030

3.64

0.895

3.90

0.970

3.84

0.898

3.83

0.974

3.91

0.618

3.76

0.586

3.80

0.565

3.81

0.577

3.84

0.536

3.81

0.572
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ผลการวิเคราะห์รายข้อคําถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
(บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา)
สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
รายข้อคําถาม
1. ภูมิรู้
1.1. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จําเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
1.3. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ
1.4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา/หลักสูตรที่เรียน
1.5. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
1.6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย
1.7. สามารถนําเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ท่จี ําเป็นในการทํางาน
1.8. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ภูมิธรรม
2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยูใ่ นหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี
2.2 มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทํางาน
2.3 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
2.5 ยอมรับคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ คําวิพากษ์ วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
2.6 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้
2.7 ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ
2.8 สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้
2.9 ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม
2.10 มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่
2.11 สามารถทํางานให้สําเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการทํางานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.12 สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้
2.13 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
2.14 ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ
2.15 รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน
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รายข้อคําถาม
3. ภูมิปัญญา
3.1. สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล
3.4. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ทํา
3.5. สามารถลําดับความสําคัญของงาน
3.6. สามารถวางแผนการทํางานและกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
3.7. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร
3.8. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3.9. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
3.10. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใ้ หม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
3.12. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ท่จี ะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
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เอกสารประกอบที่ 18.2.1
รายการหลักฐาน
เอกสารประกอบที่ 18.2.1 : หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม
2539 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการ ยุบรวมกับส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้ง
เป็นส่วนงานที่ฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา ศูนย์สถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า ”เทคโนธานี” เพื่อทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอกเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกํ าหนด มทส.ว่าด้ วยการจัดตั้ งเทคโนธานี พ.ศ.2539
ประกาศ ณ.วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2539
จากแผนการจัดตั้งเทคโนธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกรัฐบาลได้
กําหนดใช้บริเวณเทคโนธานีเป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรอุตสาหกรรมโลก ปี 2538 (World Tech’95
Thailand) หลังจากเสร็จงาน จึงพัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ บทบาทของ
เทคโนธานีในการเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อได้ดําเนินงานร่วมกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีประสบการณ์ในการตั้งอุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ใน
สวทช. โดยเป็นเครือข่ายกับ สวทช. ในการดําเนินงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี
2550 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 (3 ปี) เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย
จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี 4 แห่ง ใน 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโนยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอาคารที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เริ่มดําเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ทางเทคโนโลยี และเป็นการจัดให้มีบริการยกระดับทางเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดหาเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้ ผลจากการดําเนินงานในระยะแรกดูได้จาก
บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผล โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระยะที่ 1 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 พิจารณาเรื่อง การส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มีมติ (1) รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาตร์ภาคใต้และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ (2) เห็นชอบแนวทางการบริหาร
กิจ การอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ โดยให้ รั บ ความเห็ น ของสํ า นั กคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่ ง ชาติ ไ ปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การด้ ว ย แล้ ว ดํ า เนิ น การต่ อ ไป (3) เห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
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เอกสารประกอบที่ 18.2.2

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการต่างๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน/เป้าหมาย(ผล)
งวดที่1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

หน่วยนับ
ตลอดปี

งวดที่ 4

ผลการดําเนินกิจกรรม
งวด 1- 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Science Park)
1)
2)

3)
4)
5)

6)

โครงการ
การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะฯ ในหน่วยบ่มเพาะฯ
โครงการ
การวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการในระหว่างการเข้าร่วมบ่มเพาะฯ
โดยหน่วยบ่มเพาะ
(1 Incubatee ทํา 1 โครงการ/ปี : 1 บริษัททํา 2 โครงการ/ปี)
การบ่มเพาะธุรกิจให้สามารถเติมโตขึ้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้ โครงการ
ผลงาน
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ (Success Rate 25 %)
ราย
การวิจัย พัฒนา และออกแบบ
(1 กิจกรรมมี 2 คน สําหรับหน่วยบ่มเพาะ และ 3 คน สําหรับผู้เช่าพื้นที่)

การให้บริการที่มีอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น การอบรมทักษะทาง
ธุรกิจ ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากการบ่มเพาะฯ จากการเช่า
พื้นที่

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง

ราย

10(23)
12(5)

2(1)
3(2)

2(1)
3(1)

3(20)
3(1)

3(1)
3(1)

23 (230%) >
5 (41.67%) <

2(2)
3(2)
12(12)

-(-)
-(-)
3(2)

-(-)
1(1)
3(4)

1(1)
1(-)
3(3)

1(1)
1(1)
3(3)

2 (100%) =
2 (66.67%) <
12 (100%) =

300(373)

50(3)

100(48)

100(23)

50(299)

373 (124.33%) >

สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ํากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ยังไม่ดําเนินการ

1

ชะลอจํานวนรับเข้าลง เนื่องจากงบประมาณที่
ได้ รั บ เป็ นงบประมาณต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารขาดช่ ว ง
งบประมาณวิ ส าหกิ จ ในปี 2553 จึ ง ทํ า ให้ มี ก าร
คัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็น Incubatee น้อยลง (กรณีรับ
ใหม่) แต่หากรวมกับ Incubatee ที่สนับสนุนต่อเนื่อง
และอยู่ในช่วงของการบ่มเพาะ จะมีผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ
(Incubatee) ในความดูแลรวม 22 โครงการ (ราย)
และมี ผลสืบ เนื่ องถึง KPI ลํ าดั บที่ 3 การวิจั ยและ
พัฒนาหากมี ก ารรั บ Incubatee และได้รับ งปม.
กลาง ลดลง ก็จะได้ KPI ตัวนี้ลดลง หากจะเพิ่มขึ้นก็
จะเป็นการวิจัยและพัฒนาของ Incubatee ที่รับมา
ก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้วิจัยและพัฒนาไปแล้วในปี
ที่ผ่านมา
มีแผนการจัดกิจกรรมนาน 20 ปี มทส. และกิจกรรม
อื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 มากกว่า จึงทําให้ KPI ใน
2 ไตรมาสแรก ยังไม่เป็นไปตามเป้า

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โครงการต่างๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
งวดที่1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

งวดที่ 4

ผลการดําเนินกิจกรรม
งวด 1- 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

2. โครงการ พัฒนาเทคโนธานีเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การรับสมัครสมาชิกของ Student Entrepreneur Club
การให้บริการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา จัด
แสดงนิทรรศการ การจัดการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี และอื่น
การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและอื่นๆ ของ
โครงการหน่วยบ่มเพาะฯ
การให้บริการคําปรึกษาสําหรับผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ (Start-up
Company) จากผู้เชี่ยวชาญ
การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในหน่วยบ่มเพาะ
การบ่มเพาะธุรกิจให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
(Spin-off Company)
การให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง

คน
ครั้ง

100(197)
10(20)

25(91)
2(3)

25(106)
3(5)

25(-)
3(5)

25(-)
2(7)

197 (197%) >
20 (200%) >

คน

300(479)

-(91)

100(373)

100(14)

100(-)

479 (159.67%) >

ครั้ง

12(12)

3(5)

3(-)

3(3)

3(4)

12 (100%) =

โครงการ
โครงการ

12(11)
1(1)

3(6)
-(-)

3(-)
-(-)

3(5)
-(-)

3(-)
1(1)

11 (91.67%) <
1 (100%) =

คน

1,000(7,031) 250(550)

250(-)

250(1,500) 250(4,981)

7,031 (703.10%) >

สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ํากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ยังไม่ดําเนินการ

2

อยู่ระหว่างการรอสัมภาษณ์ 2 ราย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โครงการต่าง ๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
งวดที่1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

งวดที่ 4

ผลการดําเนินกิจกรรม
งวด 1- 4

3. โครงการ จัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)
1)
2)
3)
4)

การบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
การจัดอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การบริการคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การบริการยื่นจดแจ้ง หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คน

500(5,889)

คน
ครั้ง
ผลงาน

150(635)
15(68)
10(30)

-(12)
3(16)
2(8)

50(408)
3(23)
2(9)

50(50)
4(12)
3(1)

50(165)
5(17)
3(12)

5,889 (1,177.80%)
>
635 (423.33%) >
68 (453.33%) >
30 (300%) >

บริษัท

50(126)

15(40)

10(25)

15(49)

10(12)

126 (252%) >

คน

60(83)

30(-)

-(30)

30(33)

-(20)

83 (138.33%) >

ครั้ง

10(24)

2(2)

3(1)

3(4)

2(17)

24 (240%) >

400(251)

400(2,391)

3,442 (229.47%) >

100(550) 100(508) 200(1,200) 200(3,631)

4. โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
1)
2)
3)

4)

การติดต่อประสานงาน เพื่อขอข้อมูลและเข้าพบสถานประกอบการ
เบื้องต้นจากนักเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดประชุม จัดอบรม/สัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ประกอบการ
การจัดกิจกรรมที่ทางโครงการได้ให้บริการ เช่น การจัดแสดง
นิทรรศการ การออกบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยี การออก
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง

คน

1,500(3,442) 300(500) 400(300)

สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ํากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ยังไม่ดําเนินการ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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บทสรุปผูบริหาร
โครงการประเมินผล
โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1
(ปงบประมาณ 2550 – 2552)
จากกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสานตอการขยายโครงการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และยกระดั บ ภาคผลิ ต และบริ ก ารในส ว นภู มิ ภ าค
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ดําเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาค
ขึ้น โดยในปงบประมาณ 2550 ไดเริ่มดําเนินโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 2 แหง ดังนี้
1. โครงการจั ด ตั้ ง อุท ยานวิท ยาศาสตร ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดย สวทช. ดํ าเนิ น การ
ร ว มกั บ เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4
แห ง ได แ ก
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. โครงการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภ าคใต โดย สวทช. ดํ า เนิ น การร ว มกั บ เครื อ ข า ย
มหาวิทยาลัยในภาคใต โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนแกนนํา
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต ไดดําเนินการตามในแผนงาน ระยะที่ 1 (ป 2550-2552) เนนการดําเนินงานบมเพาะ
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator: TBI) และจัดใหมีการบริการพัฒนา
ยกระดับเทคโนโลยีของผูประกอบการ อันไดแก การใหคําปรึกษาทางเทคโนโลยี ของ โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) และ
การจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ของ โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company
Directed Technology Development Program: CD)

1. สรุปผลสําเร็จตามเกณฑชี้วัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมภิ าค ระยะที่ 1
จากการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต ในแผนงานระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2550 – 2552) ตาม
เกณฑชี้วัดผลงานทั้ง 9 รายการหลัก จะเห็นไดวา ผลงานสวนใหญของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ทั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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ผลงานตามเกณฑชี้วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปงบประมาณ 2550-2552
ปปจจจัจัยยนํนําเข
(Input)
าเขาา(Input)
(Input)

การดํ
(Process)
การดําเนิ
าเนินนงาน
งาน(Process)
(Process)

9 ผูป ระกอบการที่เขารับการ

จํานวนนักวิจัยฯ ของ
ผูป ระกอบการ TBI (คน)
เปาหมาย
ผลงาน
72
33 (45.83%)

บมเพาะ TBI (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
36
60 (166.67%)

โครงการวิจัยพัฒนา ของ
ผูป ระกอบการ TBI
เปาหมาย
ผลงาน
64
54 (84.38%)

9
9

9 = บรรลุเปาหมาย

เอกชนที่รับการอบรม
ทักษะทางธุรกิจ
เปาหมาย
ผลงาน
360
671 (186.39%)
* หนวยงานที่รวม
ดําเนินงาน (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
67

* = ยังไมประเมินผลงานในระยะที่ 1 ของ ภูมิภาค

ผลผลิ
(Output)
ผลผลิตต(Output)
(Output)

ผลลั
)
(Outcome)
ผลลัพพธธ(Outcome
(Outcome)

9 ผูป ระกอบการที่สําเร็จการ
บมเพาะฯ TBI (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
4
5 (125%)

มูลคาเศรษฐกิจ TBI (ลบ.)
เปาหมาย
ผลงาน
76.80
70.91(92.33%)

9 โครงการวิจัยพัฒนา TBI

ที่ออกสูเชิงพาณิชย
เปาหมาย
ผลงาน
16
34 (212.50%)

Success
Success rate
rate == 25%
25%

9

Success
Success rate
rate == 63%
63%

เอกชนที่ใชประโยชน
จาก iTAP (ราย/ป)
เปาหมาย
ผลงาน
76
159 (209.21%)

มูลคาเศรษฐกิจ (ลบ.)
กิจกรรม
เปา
ผลงาน
iTAP
432.47 (28%)
1,509
CD**
0

เอกชนที่ใชประโยชน
จาก CD (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
58
3 (5.17%)

** = ประมาณการรายไดทเี่ พิ่มขึ้นหลังปงบ 52 ~570ลบ.

% = สัดสวนผลงานจริงตอคาเปาหมาย

แผนภาพที่ 1: ผลสําเร็จตามเกณฑชี้วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานตามเกณฑชี้วัด ภาคใต ปงบประมาณ 2550-2552
ปปจจจัจัยยนํนําเข
(Input)
าเขาา(Input)
(Input)

การดํ
(Process)
การดําเนิ
าเนินนงาน
งาน(Process)
(Process)

9 ผูป ระกอบการที่เขารับการ

จํานวนนักวิจัยฯ ของ
ผูป ระกอบการ TBI (คน)
เปาหมาย
ผลงาน
62
32 (51.61%)

บมเพาะ TBI (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
31
67 (216.13%)

โครงการวิจัยพัฒนา ของ
ผูป ระกอบการ TBI
เปาหมาย
ผลงาน
51
35 (68.63%)

9

เอกชนที่รับการอบรม
ทักษะทางธุรกิจ
เปาหมาย
ผลงาน
550
580 (105.45%)

9 หนวยงานที่รวมดําเนินงาน
(ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
12
12 (100%)

9 = บรรลุเปาหมาย

* = ยังไมประเมินผลงานในระยะที่ 1 ของ ภูมิภาค

ผลผลิ
(Output)
ผลผลิตต(Output)
(Output)

ผลลั
)
(Outcome)
ผลลัพพธธ(Outcome
(Outcome)

9 * ผูป ระกอบการที่สําเร็จ
การบมเพาะฯ TBI (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
0
1

มูลคาเศรษฐกิจ TBI (ลบ.)
เปาหมาย
ผลงาน
61
34.86 (56.96%)

9 โครงการวิจัยพัฒนา TBI

ที่ออกสูเชิงพาณิชย
เปาหมาย
ผลงาน
13
15 (115.38%)

Success
Success rate
rate == 25%
25%

เอกชนที่ใชประโยชน
จาก iTAP (ราย/ป)
เปาหมาย
ผลงาน
69
63 (91.30%)

Success
Success rate
rate == 43%
43%

มูลคาเศรษฐกิจ (ลบ.)
เปา
ผลงาน
90.63
iTAP
525
3.83
CD

กิจกรรม

เอกชนที่ใชประโยชน
จาก CD (ราย)
เปาหมาย
ผลงาน
9
8 (88.89%)
% = สัดสวนผลงานจริงตอคาเปาหมาย

แผนภาพที่ 2: ผลสําเร็จตามเกณฑชี้วัด ภาคใต
II
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ที่ผาน
มา จะเห็นไดวา การดําเนินงานโครงการฯ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยประสบความสําเร็จในภาพรวม และสามารถการสรางผลงานที่บรรลุเปาหมายสวนใหญที่
กําหนดไวได
ส ว นเกณฑ ชี้ วั ด ที่ ไ ม ส ามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในทั้ ง 2 ภาค ประกอบด ว ยเกณฑ ชี้ วั ด จํ า นวน
โครงการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการในหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) เกณฑชี้วัดจํานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิจัยพัฒนา และเกณฑชี้วัดมูลคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกณฑชี้วัดดังกลาว เปน
เกณฑชี้วัดที่อาจมีขอจํากัดในการดําเนินงานระยะแรก เนื่องจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใน
ระยะที่ 1 ใหความสําคัญ กับการบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งเปนขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาและ
สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจได ความสําคัญของการมีผลงานวิจัยพัฒนาและ
นักวิจัยพัฒนาในระยะนี้จึงมีไมมากนัก นอกจากนี้ การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจหรือรายไดรวมของ
ผูประกอบการที่เขารับการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีตั้งแตระยะ 3 ปแรก ถือเปนชวงการประเมินที่สั้น
เกินไป อาจเกิดขอจํากัดในเรื่องเวลา (Time lag) ทําใหผลงานที่ไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว
สําหรับเครือขายโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลการดําเนินงานตามเกณฑชี้วัด
ในระดับที่โดดเดนใกลเคียงกัน และเครือขายสถาบันฯ ในภาคใต มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ เปนแกนนํา และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑชี้วัดในระดับที่โดดเดน

2. สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
ระยะถัดไป
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห อุ ป สงค ข องการมี อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภู มิ ภ าคเบื้ อ งต น พบว า
ผูประกอบการในพื้นที่ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความตองการการยกระดับการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินงาน เนื่องจาก
เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวอยางตอเนื่อง และโครงสรางวิสาหกิจกวารอยละ 99 เปนวิสาหกิจขนาดเล็ก
ที่ตองการการพึ่งพิงจากภาครัฐในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกตัวอยางของกลุม
ตัวอยางหรือผูประกอบการที่เขารับการบมเพาะภายใตหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology
Business Incubator: TBI) ในทั้ง 2 ภาค สวนใหญมีระดับการเรียนรูและความสามารถในการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับขั้นตน (Low-Technology SMEs) และระดับกลาง
(Minimum Capability Development) 1 นั่นคือ ผูประกอบการเริ่มมีความเขาใจและเริ่มนําเทคโนโลยีมา
ปรั บ ใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ โดยมี นั ก เทคนิ ค หรื อ วิ ศ วกรประจํ า ในองค ก ร แต ยั ง ไม มี ก ารจั ด ตั้ ง
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หนวยงานวิจัยพัฒนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาใชอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
พบวา ผูประกอบการกลุมตัวอยางดังกลาวยังแสดงความคิดเห็นวา ผูประกอบการในภูมิภาคยังมีความ
ตองการการสนับสนุนและพัฒนาทั้งทางดานการดําเนินธุรกิจ และการประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการผลิต
ในดานอุปทาน พบวา เครือ ขายโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ไดเริ่มดําเนินงานสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่
ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา ซึ่งการดําเนินงานในระยะที่ 1 ที่ผานมา โครงการฯ ไดให
ความสําคัญกับกิจกรรมการสนับสนุนผูประกอบการใหมที่ตองการเริ่มธุรกิจของตนเอง ผานกระบวนการ
บมเพาะธุรกิจ ของ หนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) รวมถึงกิจกรรมการยกระดับเทคโนโลยี (iTAP)
และกิจกรรมการจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํา (CD) ทั้งนี้ จากการสํารวจพบวาหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ของเครือ ข ายมหาวิทยาลัยสามารถให บริการไดอ ยางครบวงจร 2 และเมื่อพิ จารณาในภาพรวมของ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ที่ผานมา จะเห็นไดวา การ
ดําเนินงานโครงการฯ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตประสบความสําเร็จในภาพรวม และ
สามารถสรางผลงานที่บรรลุเปาหมายสวนใหญที่กําหนดไวได แสดงใหเห็นวา เครือขายมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ในทั้ง 2 ภาค มีศักยภาพในการใหบริการบมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี และการยกระดับเทคโนโลยีแกผูประกอบการในพื้นที่ได
ดวยเหตุนี้ จึงควรผลักดันการดําเนินงานตอเนื่องในระยะถัดไป เพื่อตอบสนองความตองการการ
พัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ วิสาหกิจในภูมิภาค ทั้งนี้ ภายหลังการ
ดําเนินงานระยะที่ 1 เครือขายมหาวิทยาลัยของโครงการฯ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
ควรดําเนินกิจกรรมสนับสนุนผูประกอบการอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ใหมีการดําเนินงานเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนินงานในระยะถัดไป โดยกําหนดเปนแนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับ
การดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในระยะถัดไป แบงออกเปน 4 ประเด็นหลัก อัน
ประกอบไปดวย
o การศึกษาความเปนไปไดเชิงลึกในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรเต็มรูปแบบ
การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในเชิงลึก ของ การมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อพิจารณา
ระดับและประเภทของความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ วิสาหกิจหลักในภูมิภาค
เพื่อใหสามารถจัดทํายุทธศาสตรดานอุปทานใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตออุปสงคใน
ภูมิภาค โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และกรอบความรวมมือระหวางสถาบันที่เปนแกน
นําและเครือขายอื่นในภูมิภาคที่เหมาะสม
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นอกจากนี้ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในเชิงลึกดังกลาว จะเปนผลการศึกษาที่สําคัญตอ
การกําหนดลักษณะโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ และบริการของอุทยานวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับ
ความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูประกอบการในภูมิภาคไดอยางเหมาะสม
o การกําหนดกรอบการดําเนินงานและบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานระยะ
ถัดไป
การกําหนดกรอบและบทบาทในการดําเนินงานระยะถัดไป โดยพิจารณานโยบายการสนับสนุน
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการผลิตและบริการของประเทศของ
ประเทศ อางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ที่กําลังจะเกิดขึ้น ได
เนนการปรับโครงสรางการผลิตและบริการไปสูรูปแบบใหมที่มุงเนนการพัฒนาโดยอาศัยองคความรู
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผนวกรวมกับภูมิปญญา
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทย และใชแนวคิดการพัฒนาเมืองนิเวศ
(Eco Town) ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการอยูรวมกันไดระหวางภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน
อยางยั่งยืน เปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสรางความสมดุลและภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะทําใหภาคการผลิตและบริการของไทยในอนาคตมีโครงสรางที่เขมแข็งสามารถเติบโตได
อยางมีเสถียรภาพ
กรอบการดําเนินงานจึงควรมุงเนนการยกระดับหวงโชอุปทาน (Value Chain) จากการใช
แรงงานเป น การเน น องค ค วามรู ผ า นการเสริ ม สร า งระบบเศรษฐกิ จ ที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานความรู
(Knowledge-Based Economy) สูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) ผานกระบวนการ
ยกระดับการเรียนรูและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี ของ ผูประกอบการ ใหไปสูระดับการ
พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี (Technological Competents) หรือเปนผูประกอบการที่เริ่มสรางศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีอยางจริงจังมากขึ้น
นอกจากนี้ อุท ยานวิ ทยาศาสตร ภู มิภ าคควรมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการสนั บ สนุ นการยกระดั บ
เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ที่สําคัญในภูมิภาค ใหเปนเครือขายวิสาหกิจเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Clusters)
o การกําหนดกรอบการประเมินผลอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคระยะตอไป
กรอบการประเมิ น ผลเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการควบคุ ม ผลการดํ า เนิ น งานของอุ ท ยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาคใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค โดยอาจพิจารณาการ
กําหนดเกณฑชี้วัดตามตัวเบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เขาไปรวมวิเคราะหกําหนดตัวชี้วัดจะมีความ
ครอบคลุ ม เพื่ อ ประเมิ น วั ด ความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในด า นทรั พ ยากร (Input) กิ จ กรรม (Process) ผลผลิ ต
(Output) และผลลัพธ (Outcome)
โดยการประเมินผลสําเร็จของโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 นี้ ไดพิจารณา
ขอจํากัดของการประเมินผลที่ผานมา รวมไปถึงความสอดคลองของเกณฑชี้วัดกับเปาหมายหรือทิศทาง
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เชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และไดเสนอแนะเกณฑชี้วัดเพื่อใชในการพิจารณากําหนด
เกณฑชี้วัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในระยะถัดไป ประกอบดวย จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม ที่ไปยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวนพนักงานที่มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามที่
องคกรคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน
o การจัดทําแผนธุรกิจ หรือ แผนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ของ
เครือขายมหาวิทยาลัย
สวนหนึ่งของการผลักดันการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนรูปธรรม คือ การจัดทําแผนธุรกิจ
ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนแบบแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
และ สามารถกํากับติดตามผลการดําเนินงานไดชัดเจน
การเตรียมความพรอมการดําเนินงานจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตรระยะถัดไป ทั้ง 4
ประเด็น ขา งตน จะเปนแนวทางในการสนับ สนุนการดํา เนินงานที่ชั ดเจน เปนแบบแผน เป นไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
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ไทยชนะฯ คว้ ารางวัลสองปี ซ้ อนจากการประกวด Thailand ICT Awards 2010
นายสันติ สุรรัตน์ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการซิป้ามอบรางวัลรองชนะเลิศในหมวด Application and
Infrastructure Tools ให้ กบั นายอภิชาติ อัครปรี ดี ผู้จดั การหจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิสผู้พฒ
ั นาซอฟท์แวร์ ระบบมิเตอร์
ไฟฟ้าคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+ mobi) ในงานประกาศผลรางวัลการประกวดซอฟต์แวร์ ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT
Awards 2010 หรื อ TICTA 2010) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผา่ นมา ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด
การประกวดซอฟต์แวร์ ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2010 เป็ นโครงการประกวดการพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่จดั
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร(ไอซีที) , สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (SIPA) และ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานของวงการซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย ซึง่ ปี นี ้เป็ นการจัด
ต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 7 แล้ ว โดยในปี นี ้มีผลงานที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ 16 ผลงานและรองชนะเลิศ 27 ผลงาน จากการแข่งขัน
ทังหมด
้
17 ประเภท ผู้ชนะเลิศได้ รับเงินรางวัล 100,000 บาท นอก จากนี ้ ซิป้ายังต่อยอดส่งผลงานที่ชนะเลิศ เข้ าประกวดต่อ
ระดับเอเซียแปซิฟิก หรื อ APICTA Awards 2010ในระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม ที่ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ซิป้าพร้ อมสนับสนุน
มอบเงินรางวัลให้ แก่ผ้ ชู นะเลิศงาน APICTA Awards 2010 เป็ นจานวน 250,000 บาท และรองชนะเลิศ เป็ นเงิน 150,000
บาท
นายอภิชาติ อัครปรี ดี ผู้จดั การหจก.ไทยชนะฯ ได้ กล่าวว่า “การที่เราได้ รับรางวัลเป็ นครัง้ ที่สองนี ้ ทาให้ เชื่อมัน่ ว่า
ระบบซอฟท์แวร์ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าใช้ ไฟฟ้ านันเป็
้ นสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการของตลาด คาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+
mobi) พัฒนาขึ ้นจากระบบมิเตอร์ ไฟฟ้ าเติมเงินคาซาม่าพลัสที่ได้ รับรางวัลเดียวกันนี ้เมื่อปี ที่แล้ ว ความแตกต่างของซอฟท์แวร์
ของเรานันคื
้ อมีการพัฒนาระบบให้ เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ให้ มากที่สดุ เน้ นเรื่ องการใช้ งานที่งา่ ยและให้ รายงานผลที่แม่นยา ซึง่
เป็ นเทคโนโลยีใหม่ทมี่ งุ่ เน้ นการจัดเก็บค่าใช้ ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Payment Solution) ให้ กบั เจ้ าของกิจการให้ เช่าที่พกั
อาศัย โดยพัฒนาระบบส่งข้ อความสัน้ (SMS-Short message service) ของ “ระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่” ให้ ทางานสัมพันธ์กบั
ระบบมิเตอร์ ไฟฟ้ า KASAMA+ ทางานผ่าน Web browser เพื่อทาให้ ทงเจ้
ั ้ าของกิจการและตัวผู้ใช้ มเิ ตอร์ สามารถควบคุม สัง่
จ่าย สัง่ ปิ ด และเช็ครายละเอียดการใช้ งานได้ อย่างละเอียด ทังปริ
้ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ปริ มาณการผลิตคาร์ บอนฯ รวมถึงค่าใช้
ไฟฟ้าผ่านทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค เพียงแค่สงั่ ผ่านมือถือ”

ภาพขาวประชาสัมพันธ
พิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑซอฟตแวรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552
Thailand Excellence Software Contest and Award: TESCA 2009
จัดโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)

ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพจิ ิตร ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ มอบรางวัลใหแกนายอภิชาติ อัครปรีดี ผูจัดการหจก.ไทยชนะ เซลส แอนด เซอรวิส
ผูผลิตระบบมิเตอรไฟฟาเติมเงินคาซามาพลัส ผูชนะรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดซอฟตแวรดีเดน
แหงชาติ Thailand ICT Awards 2009 หมวด Application and Infrastructure Tools โดยมีรอยตรีหญิง
ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเปนประธานในพิธี
ณ อาคารรวม บี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2552 ที่ผานมา...
ภาพจากซายไปขวา: นายอภิชาติ อัครปรีดี, ดร.จีรศักดิ์ พงษพษิ ณุพจิ ิตร

ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ คุณพัทริน หจก.ไทยชนะฯ
โทร.
029240059
แฟกซ
029241027
อีเมลล
pattarin@thaichana.com
www.kasamaplus.com
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ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาพกิจกรรมของสํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาพกิจกรรมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเครือข่าย
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Website โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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