
สรุปผลการปฏิบัติงานรอบประเมินประจ าปี 2553 (กันยายน 2553 – สิงหาคม 2554) 
อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์  สิริโยธิน : คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
ความส าเร็จในงานบริหาร 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การปรับปรุงการจัดวางรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
2. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปท่ีส่งผลต่อสถิตินักศึกษาตก

ออกของมหาวิทยาลัย 
3. การขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในรายวิชา 203306 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, รายวิชา 213539 การฟังและ
การพูดเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชา 213540 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน คณาจารย์ของส านักฯ ได้รับรางวัล Best 
Practice เป็นจ านวนมาก และการพัฒนาบทเรียน e-learning สูงสุดใน 6 ส านักวิชาฯ ที่ร้อยละ 61 

5. สนับสนุนการเปิดสอนภาษาเวียดนามเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6. ก ากับดูแลการปรับปรุงทุกหลักสูตรของส านักวิชาให้เป็นไปตามกรอบเวลา โดยให้น ากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ TQF มาใช้ในทันที 
7. การเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เพ่ือแก้ไขปัญานักศึกษาชาวจีนปริญญา

เอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษาท่ีจบไปแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากรัฐบาลจีน ส่งให้ในช่วงต้นปีที่ผ่าน
มา นักศึกษาทั้ง 4 คนได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวก ท าให้นักศึกษาชาว
จีนหลายคนที่เกิดความลังเล ตัดสินใจมาเรียนที่ มทส. ต่อไป 
 นอกจากนี้ การน าประเด็นเรื่อง List มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการรับรองเพียง 19 แห่ง หารือ
กับผู้บริหารของ CSCSE อาจมีส่วนให้ในเวลาต่อมา List ดังกล่าวได้มีการปรับเป็น 74 มหาวิทยาลัย ซึ่ง
การปรากฏชื่อ Suranaree University of Technology น่าจะส่งผลดีอย่างยิ่งด้านชื่อเสียงและการรับ
นักศึกษาต่างชาติต่อไป 

 
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
1. การผลักดันส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
 เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 สถาบันทั่วประเทศ) 
 และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

1) โครงการประเมินความผูกพันของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยใช้ Employee 
Engagement Model 

2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)   
3) โครงการการประเมินคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ     

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 
4) โครงการพัฒนาคลังปัญญาด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา สวทส. 
6) โครงการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส ารวจสภาวะการศึกษาของนักศึกษา สวทส. 
7) โครงการทบทวนระบบการสื่อสาร ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม Communication Systems 
8) โครงการศึกษาความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



2. นวัตกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปัน การส่งเสริมสนับสนุน
 ให้ก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภารกิจ เช่น 

- การมอบรางวัลคณาจารย์ผู้มีผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาดีเด่น และผู้มีผลงานวิจัย 
- การมอบรางวัลแก่บุคลากรสายปฏิบัติการฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมส านักวิชา/มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย  
- กิจกรรมเปิดส านักฯ ขายของตั้งกองทุนฯ (ส่งเสริมบรรยากาศการแบ่งปัน การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทั้งในและนอกส านักวิชา) 
- กิจกรรม Potluck Party และกิจกรรม Book Sharing 
- สารจากคณบดี และจุลสารส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
- จัดมุม Sharing Table (ของว่าง/เครื่องดื่มแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนส าหรับบุคลากร) 
- จัดมุม Innovative Zone ส าหรับเป็นที่พบปะ ปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการของบุคลากร 

สวทส. 
- ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม Share and Care ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ สวทส. 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของบุคลากร 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆ 

ในระดับประเทศ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ โดยจัดติวภาษาอังกฤษให้       

อ. ธรรมศักดิ์ จนสอบผ่านเกณฑ์รับทุนรัฐบาลและสนับสนุนให้ไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Nabraska  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันต่อไป 
  

ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(University Social Responsibility)  
1. ผลักดันให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส่งผลให้มีโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  ในลักษณะความ
ร่วมมือทางวิชาการในมิติของ USR (University Social Responsibility) การวิจัยและการน าความรู้ที่
ได้กลับสู่ห้องเรียน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมในมุมกว้าง  

2. บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อน
เข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” ระหว่างกรมสรรพากร 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง DKSH (Thailand) Limited กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยเฉพาะความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Work-Integrated Learning (WIL)  

4. ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2554 ศูนย์จัดการ
ประกวดประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเสนอตัวเป็นศูนย์จัดการประกวดใน ปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งครบ 25 ปี 

5. จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 
2554 ณ สุรสัมมนาคารเพ่ือเป็นเวทีให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอีกช่องทางหนึ่ง 



6. ส่งเสริมผลักดันการด าเนินโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ
และการจัดการ ความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รู้จักการท างานเป็นทีม 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือปรับใช้กับ
ธุรกิจ ภายใต้นโยบาย “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social 
Responsibility : USR)  ในโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553 โดยโครงการต่อลม
หายใจเบญจมาศแห่งวังน  าเขียว และโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2554 โดยโครงการ
พลิกฟ้ืนชีวิตกู้วิกฤตเห็ดหอม (วังน้ าเขียว) : ทีมผู้พิทักษ์เห็ดหอม 

7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับ
สถานประกอบการ เช่น การเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจด าเนินโครงการจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ณ ชุมชน/โรงเรียนหนองตาคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบริษัทสงวนวงษ์ จ ากัด 

 
ด้านการส่งเสริมการส่งผลงานนักศึกษาร่วมประกวดในระดับชาติ 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้สาขาวิชาส่งผลงานนักศึกษาร่วมประกวดในระดับชาติ ส่งผลต่อการได้รับ
รางวัลในระดับชาติ เช่น 

1. รางวัลเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553 ชื่อโครงการ 
“ต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ าเขียว” ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท 
- รางวัลพิเศษ ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต  เงินรางวัล 

30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล 

2. รางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ อันดับ 1  เรื่อง:ระบบวางแผนการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรงานสัมมนาทางวิชาการ "เศรษฐกิจท้องถิ่นโคราชก้าว
ไกลด้วย ICT" 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวด “Caring Leaders across Cultures: Best 
Clip Competition”มูลนิธิฟูลไบรท์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับ
เครือข่ายการปรับปรุงกระบวนการล าเลียงน้ าตาล 50 กิโลกรัม 

5. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับ
เครือข่ายการทดสอบผลิตภัณฑ์ช๊อคไรส์ 2 มิลลิเมตรเปรียบเทียบคู่แข่ง 

6. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับ
เครือข่าย In store Market Research Trainess @ Mitr Phol Sugar 

7. รางวัลชมเชย การแข่งขันงานเขียนเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศใน
สังคม 

8. รางวัลชมเชยการประกวดแผนการตลาด หัวข้อ “บริการไปรษณีย์แบบผสมผสานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์” เงินรางวัล 5,000 บาท /ใบประกาศเกียรติคุณ 

9. ผลงานคลิป “ดื่ม Dutch Milk กับคนที่คุณรัก” ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชนะเลิศ 1 ใน 4 ใน
กิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ ล้อเลียนหนังโฆษณาดัชมิลล์ 4 in 1 ประโยชน์สุดทีน 

10. รางวัลชนะเลิศในการประกวดค้นหาทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” กับสายการบินโอเรียนท์ไทย
แอร์ไลน์ 

 



11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่โครงการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (No Smoking Creative Media challenge 2011) โดยได้รับเกียรติบัตร 
พร้อมทุนการศึกษา 7000 บาท ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวด ทั้งนี้  ในการประกวด
ครั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

12. รางวัลรองชนะเลิศการประกวด “ยุวทูตรักอะตอม” ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และ
เกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้เดินทางไปถ่ายท า
รายการข่าวโทรทัศน์ด้านพลังงานปรมาณู ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 5 วัน ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

13. ผลงานคลิป “ฝากให้เราช่วยดูแล” ได้รับรางวัลที่ 3 โครงการ “ร้อง เต้น เล่นดนตรีกับเพลง
ฝากให้เราช่วยดูแล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท เครือธนาคารกสิกรไทย 

14. รางวัลชมเชยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 

15. ผลงาน “เปิดโลกการเรียนรู้กับ SUT m-Learning” ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมทาง
การศึกษา ประเภทนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบ m-Learning ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับอุดมศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 
๓,๐๐๐ บาทการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยโชคดีท่ีมีในหลวง” กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน จ.นครราชสีมา 

17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Rookie Champions) การแข่งขันโต้วาที สหภาพยุโรป-ไทย ครั้งที่ 7 
(The 7th EU Thailand National Inter-varsity Debate Championship) รางวัล 5,000 
บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญทอง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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