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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม              

ปีการศึกษา 2553 (1 พฤษภาคม 2553 – 30 เมษายน 2554) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตามกรอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 
2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ที่ได้ก าหนดขึ้น  

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จะน าผลที่ได้จากการประเมินตนเองฉบับนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 

 
 

(อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์  สิริโยธิน) 
           คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (Institute of Social Technology) เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามภารกิจหลัก 5 ประการที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ การสร้างบัณฑิต การ
วิจัย การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 “เทคโนโลยีสังคมหรือวิทยาศาสตร์สังคม” หมายถึง วิทยาการสมัยใหม่ที่ประยุกต์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประสมประสานใช้ประโยชน์ ดังนั้น วิชาการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เรียกว่า เทคโนโลยีสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาพ้ืนฐานทาง
สังคมให้ดีข้ึน ซึ่งตรงกับแนวคิดในการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
ในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) และหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต  

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก าหนดแผนการประกันคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ดังนี้ 

1) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเชื่อมโยงมาสู่จัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (PLAN) 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร  

2) การประกาศนโยบายและแผนการพัฒนาต่อประชาคมเพ่ือร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน (DO)  

3) การตรวจติดตามคุณภาพ (CHECK) ก าหนดให้สาขาวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และใช้กลไกของคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานที่ประกอบด้วย
ผู้แทนจากสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานน าเสนอผลการ
ประกันคุณภาพท่ีได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหารผ่าน Forum 
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

4) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม น าผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตาม
มาตรการ (ACTION) เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นไป 
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2. สรุปผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  (15 ตัวบ่งชี้)    

ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 1-4 4.50 ดี 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5-7 5 ดีมาก 

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 8-9 5 ดีมาก 

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10-11 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีที่ 1-11 1-11 4.82 ดีมาก 

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 13-14 4.03 ดี 

ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 15 4.77 ดีมาก 

2. กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  (2 ตัวบ่งชี้)  16-17 4.59 ดีมาก 

3. กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (1 ตัวบ่งชี้) 18 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 1-18 4.72 ดีมาก 

*ตัวบ่งชี้ที่ 12 ในระดบัส านักวิชาไม่ต้องประเมิน 
หมายเหตุ:  

4.51-5.00 ดีมาก 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
3.51-4.50 ดี 0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.51-3.50 พอใช้   

  



 

   จ 

3. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินเชิงวิเคราะห์ 
3.1 กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
     ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
นับตั้งแต่จบการศึกษา และนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตพอใจในความรู้ ความสามารถของบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระดับดี 
 บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกท่ีส าเร็จการศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่แสดงถึง
ความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัย 
ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ มีคุณภาพในระดับดีมาก 
  

     ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ และประโยชน์เชิงสาธารณะตามวัตถุประสงค์
และความต้องการของผู้ใช้  
 

     ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีการบูรณาการประสบการณ์บริการวิชาการและวิชาชีพมาสู่การเรียน

การสอน และการวิจัย และมีผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของชุมชน ท าให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพและวิถีชีวิตของตน โดยมีนโยบายและแผนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ในลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social 
Responsibility: USR)  
 

     ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นแหล่งรวบรวมและแผยแพร่องค์ความรู้ทาง

วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการเผยแพร่และเพ่ือการเรียนรู้ 
และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  

 

     จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดย

อธิการบดี ปีละ 3 ครั้งทุกภาคการศึกษา ตามแบบประเมินผลสายบริหารวิชาการที่ก าหนดและน าผลการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี โดยพิจารณาจากปัจจัยการประเมิน
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  

1. ผลส าเร็จของงาน แบ่งเป็น งานบริหาร งานสอนและงานอ่ืน ๆ ครอบคลุมในเรื่องปริมาณ
และคุณภาพงานบริหาร  

2. พฤติกรรมการท างาน ครอบคลุมในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ 
การก าหนดเป้าหมายและวางแผน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การประสานงาน ความ
ตั้งใจและสนใจใฝ่รู้  

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ครอบคลุมในเรื่องความเป็นผู้น าที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการสื่อความ เสียสละและอุทิศเวลา ความมีจริยธรรมและคุณธรรม ความ
รับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์  



 

   ฉ 

     ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีนโยบายที่ชัดเจนในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ และสร้างระบบการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงได้ในระดับสากลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพ TQA: EdPEx เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายการเป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพ (QUALITY) ภายใต้การบูรณาการระบบคุณภาพกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: RM) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  และมีเป้าหมายใน
การสร้างเครือข่ายระบบคุณภาพกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพสู่ระดับสากลต่อไป 
(Internationalizing QA) 
 
3.2 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554
อนุมัติอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย คือ“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้        
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

การก าหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร  และรูปแบบ
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้
สถาบันการศึกษาอ่ืนได้น าไปประยุกต์ใช้ โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประสมประสานวิทยาการด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยไม่แบ่งแยกรายวิชาตามกลุ่มศาสตร์อย่างเดิม 
แต่จัดเป็นบูรณาการขององค์ความรู้ และบรรจุเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สามารถบูรณาการความรู้เป็นองค์
รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือแสดงถึงความใฝ่รู้ ความมีคุณธรรม และความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ อัน
จะเป็นพละก าลังทางภูมิปัญญาและความคิดของประเทศชาติได้  
 
3.3 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
ตามนโยบายของรัฐ โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์การหลักด้านการพัฒนา
ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย”ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัด
การศึกษาที่เอ้ือต่อการสร้างและบ่มเพาะนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
อย่างต่อเนื่องและเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายโดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยในปีการศึกษา 2553 ได้เพ่ิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาร่วมในโครงการฯ 



 

   ช 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร และในส่วน
ของการจัดการเรียนการสอนด้วยการเป็นวิทยากร เช่น รายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่นแบบ 2 มิติ (2D 
Animation) รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน (English for Reading and Writing) และรายวิชาการพูด
ในที่ชุมชน (Public Speaking) เป็นต้น และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการเสริม
ทักษะประสบการณ์ในด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมค่าย English Camp 
  
 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
ด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.  ที่ ได้ ให้ความส าคัญกับกิจกรรมสนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม่ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และการ
ให้บริการงานทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้มหาวิทยาลัย ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดคล้องกับหนึ่งในห้า
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ตรงความต้องการ
ของผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติได ้

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีส่วนร่วมในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (UBI) การถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดให้ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้ครบทั้ง 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม ได้ปฏิบัติครบทั้ง 5 ภารกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มเปิดด าเนินการ 
 ค าว่า “เทคโนโลยีสังคมหรือวิทยาศาสตร์สังคม” หมายถึง วิทยาการสมัยใหม่ที่ประยุกต์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประสมประสานใช้ประโยชน์ ดังนั้น วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ น่าจะเรียกว่าได้ เทคโนโลยีสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาพ้ืนฐานทางสังคมให้ดีขึ้น 
ซึ่งตรงกับแนวคิดในการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นชื่อที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ หรือ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น ตามความหมายของ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ค าว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง “วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ ประยุกต์ได้” ดังนั้น “เทคโนโลยีสังคม” จึงเป็นศาสตร์ทางสังคมยุคใหม่ถือว่าเป็น
วิทยาศาสตร์เพราะว่าใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่น ามาประยุกต์ใช้ในด้านสังคม ซึ่งหมายความว่า “วิทยาการที่
น าเอาความรู้ทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ” หรือเรียกว่า 
“สังคมศาสตร์ประยุกต์”† 
 ปัจจุบันส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) และหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต  
 
2. ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ใน
ก ากับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัว และ 
ประสิทธิภาพในการบริหารส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็น
แหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อ 
บุคคล และสังคมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีปณิธานอันมั่นคงที่จะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนามนุษยชาติ ชั่ว
นิรันดร์ 
 
 

                                                 
1
ศ.ดร. วจิิตร  ศรีสอ้าน   ค าปราศรัยเนือ่งในการประชมุพบปะคณาจารย์และพนกังานสายปฏิบัติการฯ ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 22 มกราคม 2540 

2
ศ.ดร. วจิิตร  ศรีสอ้าน ทิศทางและแผนการด าเนินงานของส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม ในยุคปฏิรูปการศกึษา 13 พฤษภาคม 2548 
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วิสัยทัศน์ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสังคม ในรูปแบบ             
สหวิทยาการเพ่ือพัฒนาทักษะมนุษย์ทักษะองค์การทักษะการสื่อสารและทักษะเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นส านักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้น “คุณธรรมน าความรู้” ทุกรายวิชาจะก าหนด 
“คุณธรรมประจ ารายวิชา” ไว้เพ่ือให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนน าคุณธรรมมาปฏิบัติ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรมเพ่ือน ากลับไปใช้ใน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 

 
3. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักวิชา มีรองคณบดี ท า
หน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย  มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบงานของ
สาขาวิชาและสถานวิจัย และหัวหน้าส านักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานก ากับดูแลงานด้านช่วยบริหารและธุรการ 
 การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับส านักวิชา คือ คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของส านักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาศึกษา
ทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
หัวหน้าสถานวิจัย และผู้แทนคณาจารย์จ านวน 3 ท่าน โดยมีอาจารย์ 1 ท่านท าหน้ าที่เลขานุการ และหัวหน้า
ส านักงานคณบดีท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  
 การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
พิจารณากลั่นกรองประเด็นของสาขาวิชา ก่อนน าเข้าหารือหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สาขาวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส่วนธุรการ 
สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการ
จัดการ 

 

สถานวิจยั 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
 

 
4. บุคลากร 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีบุคลากรทั้งสิ้น 58 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 46 คน            
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน 12 คน บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
30 คน และระดับปริญญาโท 16 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 
คน และอาจารย์ 34 คน  

จ านวนบุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1. สายวิชาการ 46 - - 16 30 34 7 5 - 

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป 

12 - 10 2 - - - - - 

รวม 58 - 10 18 30 34 7 5 - 
หมายเหตุ : บุคลากรสายวิชาการ ไมร่วมลูกจ้างชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ(7), ภาษาจีน(1),ภาษาญี่ปุ่น(1) จ านวน 9 คน 
 บุคลากรสายปฏิบัติการฯ ไม่รวมลกูจ้างชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่งพนกังานธุรการ(1), ผู้ช่วยสอนและวจิัย(5) จ านวน 6 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 

คณบด ี

รองคณบด ี

หัวหน้าสาขาวชิา
ศึกษาทั่วไป 

หัวหน้าสาขาวชิา 
ภาษาอังกฤษ 

หัวหน้าสาขาวชิา 
เทคโนโลยีการจัดการ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ีหัวหน้าสถานวิจัย 

หัวหน้าสาขาวชิา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5. จ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2553  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีนักศึกษาในระบบ จ านวน 1,387 คน จ าแนกเป็น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  1,188  คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 199 คน โดยเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 129 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 70 คน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 จ านวน 279 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
264 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 15 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน 

สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2553 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา 2552 

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

1. ภาษาอังกฤษ - 18 64 82 82 - 1 5 6 6 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 725 77 6 83 808 193 4 - 4 197 

3. เทคโนโลยีการจัดการ 463 34 - 34 497 71 5 - 5 76 

รวม 1,188 129 70 199 1,387 264 10 5 15 279 

ที่มา :ศูนย์บริการการศึกษา ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ณ ภาคการศึกษาที่ 3 ณ วันที่ 25 มกราคม 2554 
และ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ณ ปีการศึกษา 2552 

 
6. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เปิดสอนทั้งหมด 7หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 2หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 
3หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2หลักสูตร  ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและปรับปรุงเป็นประจ าทุกหนึ่งรอบ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553), 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)โดยจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 กลุ่มวิชาเฉพาะ :ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ   (Enterprise Software),นิ เทศศาสตร์  

(Communication),ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
Systems)และ สารสนเทศศึกษา  (Information Studies) 

2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 กลุ่มวิชาเฉพาะ : การจัดการการตลาด (Marketing Management), การจัดการโลจิสติกส์ 

(Logistics Management) และการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ (New 
Venture Management and Entrepreneurial) 
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 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล (Digital Media Cluster), กลุ่มวิชาระบบวิสาหกิจ (Enterprise System 

Cluster) และกลุ่มวิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management Cluster) 
2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management), กลุ่มวิชาการ

จัดการการตลาด (Marketing Management) และกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน(Logistics and Supply Chain Management) 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (English Language Studies)     
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (English Language Studies) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
2. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน  
2) มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี และ 
3) ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานในการให้ค าปรึกษาด้านประกันคุณภาพ  
4) การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ผู้บริหารสูงสุดของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมบุคลากรประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ในการน าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารด าเนินงานของส านักวิชาฯและเป็นส านัก
วิชาฯแรกที่ประกาศนโยบายน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากระดับส านักฯลงสู่สาขาวิชาในปีการศึกษา 
2551และด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
 ในปี 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการสมัครเข้าร่วมโครงการน าร่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ สกอ.และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 สถาบันน าร่องจาก 82 
สถาบันที่สมัครทั่วไประเทศ 
 เป้าหมายของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมคือการน าระบบคุณภาพสู่ระดับบุคคล การบูรณาการระบบ
คุณภาพการศึกษา (QA) กับการจัดการความรู้ (KM)การบริหารความเสี่ยง (RM) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) ท้ายที่สุดคือการสร้างเครือข่าย QA กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา QA สู่ระดับสากลต่อไป 
(Internationalizing QA)  

 



 

   7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลักส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ระบบการบริหารคุณภาพแบบบูรณาการ ในโอกาสที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 15 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ จาก 82สถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ โดยน าระบบ The Malcom-
Baldrige National Quality Award เป็นแนวทางการตรวจสอบคุณภาพขององค์กร ใช้เป็นแนวทางที่บูรณาการ
ในการจัดการผลการด าเนินงานของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่มีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของ
องค์กร การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวม และการเรียนรู้ระดับสถาบันและระดับบุคคล 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ตั้งแต่
การก าหนดแผนการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่ าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

1) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ถ่ายทอดเชื่อมโยงมาสู่จัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (PLAN) แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร  

2) การประกาศนโยบายและแผนการพัฒนาต่อประชาคมเพ่ือร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ผ่าน
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน (DO)  

3) การตรวจติดตามคุณภาพ (CHECK) ก าหนดให้สาขาวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และใช้กลไกของคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก
สาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน อีกท้ังมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานน าเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหารผ่าน Forum การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

4) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม น าผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและผลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตามมาตรการ (ACTION) 
เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นไป 
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8. สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 (ปีการศึกษา 2548) ประเด็นในเรื่องจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่อส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

1. บัณฑิตที่ท างานตรงสาขาวิชา และบัณฑิตที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์ ก.พ. มีสัดส่วนต่ ากว่า
เกณฑ์ สมศ. จึงควรสร้างความพร้อมแก่นักศึกษาใน
การท างาน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมฝึก
ทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม สร้างเสริมคุณลักษณะและ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง
สร้างความคุ้นเคย การยอมรับ การมีทักษะในการ
ปฏิบัติจริงในการท างานในตลาดแรงงานที่ไม่ใช่ 
นายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการน า
ความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างงานด้วยตนเอง (self 
employment) อาทิการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
เข้าอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย 

 

1. ก าหนดแนวทาง ในการส่ ง เ ส ริ มและพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตไว้ในแผนพัฒนาส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2550 – 2554 

2. ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับ
ปริญญาตรีเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณธรรมตามความ
ต้องการของหลักสูตรและวิชาชีพ เป็นต้นแบบ
ส าหรับการพัฒนานักศึกษาทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินโครงการค่ายภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษา 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น โดยเน้นการปฏิบัติจริงและการ
พัฒนาทักษะผู้น าของนักศึกษา 

4. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น อบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน
ปีที่  4การจัดงานวันนักการตลาดสัญจรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ 

5. แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐมาก
ขึ้นอีก  เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
และเป็นสื่ อกลางให้ผู้ ประกอบการได้มาพบ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
และทาบทามนักศึกษาให้เข้าร่วมงานล่วงหน้า 

2. การเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทในรูปของ
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์    
สมศ. จึงควรก าหนดให้มีระบบและกลไกที่สนับสนุน
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทในรูปของการให้
ค าปรึกษาในการเขียนบทความจากงานวิจัย การจัด
ให้มีวารสารของกลุ่มสาขาวิชา เพื่อรองรับการ
เผยแพร่วิทยานิพนธ ์

1. จัดท าวารสาร เทคโนโลยี สุ รนารี  Suranaree 
Journal of Social Science เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แก่
คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

3. อาจารย์ที่ ได้ รับทุนท าวิจัยจากภายในและจาก
ภายนอกสถาบันมีสัดส่วนน้อยกว่าเกณฑ์ของ สมศ . 
โดยเฉพาะร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายนอกสถาบันมีเพียงร้อยละ 9.30 (เกณฑ์ สมศ. 
ร้อยละ 40) 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
กา รสอน  โ ดยจั ด สั ม มนา ให้ ค ว าม รู้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิจัย 

2. ก าหนดนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถ
ท างานวิจัยได้อย่างเต็มที่ ได้ด าเนินโครงการจัดเวลา
ให้ด าเนินการวิจัย โดยให้อาจารย์ปลอดภาระงานป
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประจ าในช่วงปิดภาคการศึกษาหรือปฏิบัติงานสอน 2 
ภาค หยุดเพื่อท าวิจัย 1 ภาค หรือหยุด 1 วันใน 1 
สัปดาห์ (ร้อยละ 20 ของช่วงเวลางาน) ตลอดปี
การศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 

3. ก าหนดให้อาจารย์ระบุความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
และให้ท างานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของ
ตนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

4. ก าหนดให้อาจารย์เสนอความคิดรวบยอดจากการไป
ประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อผลิตงาน
สร้างสรรค์ และน าเสนอผ่านบอร์ดองค์ความรู้  
Website คลังความรู้ของ สวทส. 

5. จัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง Research Clinic เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนานักวิจัย โดยตั้งคณะที่ปรึกษา
เพื่ อสนับสนุนการท าวิ จั ย  คณะที่ ปรึ กษา เพื่ อ
สนับสนุนด้านการจัดท าต ารา เอกสารค าสอน 
เอกสารประกอบการสอน คณะที่ปรึกษาเพื่ อ
สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6. จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูลและทะเบียน
งานวิจัย ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการ
ข้อมูลการวิจัยแก่คณาจารย์เพื่อประกอบการด าเนิน
โครงการวิจัย 

4. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์มีเพียงร้อย
ละ 4.65 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ สมศ. (ร้อยละ 20) จึง
ควรก าหนดให้มีระบบการน าผลงานวิจัยมาเป็นส่วน
หนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้
รางวัลพิเศษ รวมทั้งการท าวิจัยเป็นกลุ่มในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาภายใน
กลุ่มสาขาและสาขาวิชากลุ่มอื่น และควรมีการท าวิจัย
ในลักษณะบูรณาการ กับพันธกิจการผลิตบัณฑิต การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ข้อ 3. (1 – 6) และ 
2. จัดท าวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal 

of Social Science เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  แก่
คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง  “The 
Development of The Multimedia-Enabled 
Online Learning Management System “e-Rue 
Jang” for Secondary and High School”ไป
บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน โดยการจัดอบรมการ
สร้างบทเรียน E-Learning แบบเข้มข้นด้วยโปรแกรม 
"อี-เรือจ้าง” และ Moodle ให้แก่ครูมัธยมในจังหวัด
นครราชสีมา 

5. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์มี
สัดส่วน (42.22:1) ต่างจากเกณฑ์ สมศ. (25:1) 
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนต่ ากว่า

1.  สัดส่วนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
FTES ระดับปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์ สมศ. และมีสัดส่วนลดลงจากปีการศึกษา 2545 
และ 2547 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
วิชาการมีสัดส่วน (ร้อยละ 27.66) ต่างจากเกณฑ์     
สมศ. (ร้อยละ 70) มาก  นักศึกษาพึงพอใจในการสอน
ของอาจารย์อยู่ที่เพียงปานกลาง - มาก 

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเทคโนโลยี จึงน า
เทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย (Moodle) 
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษา 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีนโยบายเลือกเฟ้นคนดี 
คนเก่งและศักยภาพสูงมาร่วมปฏิบัติงาน 

3. ก าหนดแผนการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ พ.ศ. 
2550 – 2554 

4. ก าหนดแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2550 – 2554 

5. ให้อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์วิธีการประเมินผล ที่จะ
ช่วยให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอาทิ การจัด
สอบย่อยหลายครั้งว่าช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ ทั้งนี้
ต้องไม่ลดคุณภาพของการประเมินผล อีกทั้งต้องมี
ความเป็น “ครู"”มีเมตตาธรรม เอาใจใส่ลูกศิษย์ 
เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ที่ยังไม่เข้าใจบทเรียนได้
ซักถามหรือหาวีธีการสอนจนกว่าจะเข้าใจ 

6. หลักสูตรที่ได้ด าเนินการ 5 หลักสูตร มี 3 หลักสูตร
ที่มีการประเมินแล้ว ส่วนอีก 2 หลักสูตรยังมิได้
ประเมิน จึงควรด าเนินปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ. โดยเร่งด่วน 

ก าหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไว้ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากับติดตามผลเป็นระยะ 
และสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ คือ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษศึกษา) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 

2. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2551 

7. คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาต่อปีทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับปาน
ก ล า ง   ก า ร พ้ น ส ภ า พขอ งนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษามีอัตราสูง (ร้อยละ 46.15) จึงควร
ทบทวนนโยบายและเป้าหมายการรับนักศึกษาและ
การรับอาจารย์ให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ 
สมศ. 

1. มาตรการในการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2. พัฒนาวิธีการสอนและการวัดผลที่จะช่วยให้นักศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ไม่ลดคุณภาพการประเมินผล 

3. จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด าเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาบางส่วนของการ
พ้นสถานภาพอันเกิดจากผลการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
9.   สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
      (ปีการศึกษา 2548) ประเด็นในเรื่องโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามรายมาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
1. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ เพิ่มมากขึ้นควรหา

มาตรการเพื่อให้คงคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิต
ที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยควรหามาตรการเพื่อให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีได้ท างานตรงสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษาและ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น เช่น 
การจัดให้มีโครงการตลาดนัดงานให้ถี่และครอบคลุม
มากขึ้น 

1. ก าหนดมาตรการและแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาให้ใกล้ชิดและหากเป็น
เรื่องวิชาการขอให้สอนทบทวนเพิ่มเติมให้นักศึกษา 

2. แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐมากขึ้นอีก  
เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเป็นสื่อกลางให้
ผู้ประกอบการได้มาพบนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพและทาบทามนักศึกษาให้เข้าร่วมงาน
ล่วงหน้า 
- ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่น บริษัทใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากสมาคมวิชาชีพและผู้จ้างว่า

คาดหวังบัณฑิตจาก สวทส. อย่างไร เพื่อให้สาขาวิชาไป
พัฒนานักศึกษา 

4. ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับปริญญาตรีเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
มีคุณธรรมตามความต้องการของหลักสูตรและวิชาชีพ เป็น
ต้นแบบส าหรับการพัฒนานักศึกษาทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินโครงการค่ายภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษา หลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยเน้นการปฏิบัติ
จริงและการพัฒนาทักษะผู้น าของนักศึกษา 

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า เ ช่น อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันปีท่ี 4 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
1. ควรสนับสนุนและก าหนดมาตรการให้จ านวน

อาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมากขึ้นกว่าปัจจุบัน เช่น ตั้งข้อ
ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านต้องได้รับทุนท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 โครงการในทุก 2 หรือ 
3 ปี 

 
 

 
2. หามาตรการเสริมสร้างให้ research  unit  และ

ศูนย์วิจัย และระบบนักวิจัย พี่ เลี้ยง ให้มีความ
เข้มแข็ งมากขึ้น  เพื่ อก่อ ให้ เ กิดการถ่ ายทอด
ประสบการณ์วิจัยและการสร้างงานสร้างสรรค์จาก

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดย
จัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งานวิจัย 

2. ก าหนดนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถท างาน
วิจัยได้อย่างเต็มที่ ได้ด าเนินโครงการจัดเวลาให้ด าเนินการ
วิจัย โดยให้อาจารย์ปลอดภาระงานประจ าในช่วงปิดภาค
การศึกษาหรือปฏิบัติงานสอน 2 ภาค หยุดเพื่อท าวิจัย 1 ภาค 
หรือหยุด 1 วันใน 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 20 ของช่วงเวลางาน) 
ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 

3. ก าหนดให้อาจารย์ระบุความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและให้
ท างานวิจัยที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของตนและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

4. ก าหนดให้อาจารย์เสนอความคิดรวบยอดจากการไปประชุม
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อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงไปยังอาจารย์รุ่นใหม่
และมีผู้สืบสานงานอย่างต่อเนื่อง 

อบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์ และ
น าเสนอผ่านบอร์ดองค์ความรู้  Website คลังความรู้ของ 
สวทส. 

5. จัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง Research Clinic เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนานักวิจัย โดยตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย 
คณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการจัดท าต ารา เอกสารค า
สอน เอกสารประกอบการสอน คณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6. จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูลและทะเบียนงานวิจัย 
ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการข้อมูลการวิจัยแก่
คณาจารย์เพื่อประกอบการด าเนินโครงการวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. ก าหนดมาตรการ ในการน าผลงานวิ จั ยของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนา ปรับแปลง และถ่ายทอด
เทคโนโลยี และบริการวิชาการให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

2. หากเป็นไปได้  ควรขยายผลงานวิจัยไปสู่การ
ด า เนิ นกา ร เ ชิ งพาณิ ชย์ ร่ ว มกั บภ าครั ฐและ
ภาคเอกชน เ ช่น การพัฒนาแบบครบวงจรที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์ความรู้ของมันส าปะหลังขนาด
ใหญ่และโรงไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชน 

1. แผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2550 – 2554 
ก าหนดแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมในการ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยเช่ือมโยงและบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

2. ก าหนด โคร งการบริ ก าร วิ ช าการแก่ ชุ มชน โดย รอบ
มหาวิทยาลัย : อบต.สุรนารี เป็นแผนประจ าปีในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน   
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับกีฬาซีเกมส์ให้แก่ 

อบต. สุรนารี 
- โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

ให้แก่ อบต. สุรนารี 
- โครงการการจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการ อบต. สุรนารี 
3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย เรื่อง “The Development of 

The Multimedia-Enabled Online Learning 
Management System “e-Rue Jang” for Secondary 
and High School”ไปบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน โดย
การจัดอบรมการสร้างบทเรียน E-Learning แบบเข้มข้นด้วย
โปรแกรม "อี-เรือจ้าง” และ Moodle ให้แก่ครูมัธยมใน
จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรมีนโยบายในการพัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์ไปสู่
ความเป็นนานาชาติให้มากขึ้น ควรจัดงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในหัวข้อทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

1. แผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2550 – 2554 มี
นโยบายและก าหนดภารกิจด้านทะนุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 10 รองจาการสอนและการวิจัย และการ
บริการวิชาการ โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งห้องไทย
ศึกษานิทัศน์ได้ด าเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร  และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ไทย  ซึ่ งจะมี กิจกรรมที่ จั ดและร่ วมเป็น เครื อข่ ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสานใต้ “เบญจภาคี” 

3. ด าเนินการขยายและปรับปรุงโดยผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความ
พร้อมในการพัฒนาพัฒนาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. ควรเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาโท ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกในสถาบันช้ันน าในระดับชาติและระดับ
นานาชาติโดยเร็ว และควรเร่งรัดและสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีผลงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยเร็ว 

2. ควรมีการท าวิจัยหาสาเหตุที่น่าจะส่งผลต่อคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ความสามารถ
พื้นฐานของนักศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนักศึกษา หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การใช้เวลาในการเรียนรู้และท ากิจกรรม ฯลฯ เพื่อ
จะได้ก าหนดแนวทางและวิธีที่เหมาะสมส าหรับการ
สอนแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มนักศึกษา 

3. หลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามระยะเวลาที่เกณฑ์
ก าหนด ให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว 

1. ก าหนดมาตรการส่งเสริมการศึกษาต่อโดยมีแผนการลาศึกษา
ต่อของคณาจารย์ พ.ศ. 2550 – 2554 

2. ก าหนดให้คณาจารย์ระบุ “ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” และมี
มาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นให้แต่งต ารา และวิจัยให้
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อใช้เป็นผลงานใน
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ นโยบายการปลอดภาระ
งานประจ าเพื่อท างานวิจัย การส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมการ
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการวิจัย 

3. ก าหนดแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 
2550 – 2554 และให้สาขาวิชาก ากับให้เป็นไปตามแผน 

4. มาตรการในการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

5. ให้อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์วิธีการประเมินผล ที่จะช่วยให้
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอาทิ การจัดสอบย่อยหลายครั้ง
ว่าช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องไม่ลดคุณภาพของการ
ประเมินผล อีกท้ังต้องมีความเป็น “ครู"”มีเมตตาธรรม เอาใจ
ใส่ลูกศิษย์ เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ที่ยังไม่เข้าใจบทเรียนได้
ซักถามหรือหาวีธีการสอนจนกว่าจะเข้าใจ 

6. จัดอบรมคณาจารย์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ก าหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และก ากับติดตามผลเป็นระยะ   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 

- หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2551 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1 :บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

วิธีการค านวณ: 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

x100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ: 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน: 

ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี มีทั้งหมด 152 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับที่ศึกษาต่อ เกณฑ์
ทหาร และอุปสมบท) จ านวน 179 คนคิดเป็นร้อยละ 84.92(จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบออนไลน์ https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.aspโดยท าการเปิด
ระบบเพ่ือส ารวจตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553 และท าการปิดระบบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 บัณฑิตที่เริ่ม
ท างานหลังจากท่ีก าหนดนี้ ถือว่ายังไม่ได้ท างาน)  
 
การค านวณ: 

ผลการด าเนินงาน = 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

x100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

= 
152 

x100 
179 

= 84.92  
คะแนนการประเมิน: ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนนดังนี้ 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน= 
ผลการด าเนินงาน 

x5 
100 

= 
84.92 

x5 
100 

= 4.25  
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การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 84.92 4.25 

 
รายการหลักฐาน  : 

1. ตารางที่ 1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
(บัณฑิตปีการศึกษา 2552) (หน้า 82) 

2. ตารางที่ 1.2  บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่ได้งานท า จ าแนกตามประเภทงาน 
                    และการได้งานตรงหลักสูตร (หน้า 84) 

 
แหล่งที่มา :ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 :คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ: 
ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิต

เข้าศึกษาต่อ ซึ่งด าเนินการโดยส่วนแผนงานเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา 
และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมตามคุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิต จ าแนก
ตาม ปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ ปัจจัยข่าวสาร และปัจจัยเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามคุณวุฒิ 5 ด้านแล้ว 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน: 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551ซึ่งครอบคลุมตาม

คุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิต จ าแนกตามปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ ปัจจัยข่าวสาร และปัจจัย
เทคโนโลยี และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายข้อค าถาม จ านวน 48 ข้อ ทั้งนี้ มีการด าเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามจ าแนกตามสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)บัณฑิตส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มีอัตราการตอบกลับ จ านวน 78 คน เมื่อพิจารณาเทียบกับบัณฑิตทั้งหมด จ านวน 196 คน (ข้อมูลจากศูนย์บริการ
การศึกษา ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553) คิดเป็นร้อยละ 39.80 พบว่า นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่
ปรึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คะแนนเฉลี่ย 3.76 
 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.76 3.76 

รายการหลักฐาน  : 
1. ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบแนวคิดของ สกอ. จ าแนกตามส านัก

วิชา (คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
รุ่นปีการศึกษา 2551 จ าแนกตามส านักวิชา (หน้า 85) 

 
แหล่งที่มา :ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน                                    ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 :ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน:  
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่

ได้รับการยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus 

หมายเหตุ: 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  
  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย- ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียนเป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ผลการด าเนินงาน: 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในระดับคุณภาพที่มีค่าน้ าหนัก 17 จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 24 คน 
(จากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย) คิดเป็นร้อยละ 70.83 
 
การค านวณ: 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
x 100 /จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

   = 17 x 100 
          24 
   = 70.83 
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2.  ค่าร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 = ร้อยละ 25ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น 
  คะแนนที่ได้  =  70.83 x 5 
    25 
                  =  14.17 คะแนน 
  
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 70.83 5 

 
รายการหลักฐาน  :   

ตารางที่ 3.1 จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ 
   ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติปีการศึกษา 2553 (หน้า 95) 
 
แหล่งที่มา:  ฝ่ายวิชาการ, ส านักวิชา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 :ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ :  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี   
  10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเปน็การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในระดับคุณภาพที่มีค่าน้ าหนัก 9.50 จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 12 คน 
(จากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย) คิดเป็นร้อยละ 79.17 
  
การค านวณ: 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 x 100 /จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

   = 9.50 x 100 
      12 
    = 79.17 

 2.   ค่าร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 = ร้อยละ 50ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น 
        คะแนนที่ได้  =  79.17 x 5 
            50 
                     =  7.92 คะแนน 
  
 การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 79.17 5 

 
รายการหลักฐาน  :   

ตารางที่ 4.1. จ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติปีการศึกษา 2553 (หน้า 100) 

 

แหล่งที่มา:  ฝ่ายวิชาการ, ส านักวิชา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 :งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน:  
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

หมายเหตุ :  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี   
  10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย- ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับส านักวิชา ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละส านักวิชามาหาค่าเฉลี่ย 

การค านวณ:กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

1.  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100 /จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   = 4.75 x 100 
               46 
   = 10.33 

2.  ค่าร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 = ร้อยละ 10ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น 
 คะแนนที่ได้  =  10.33 x 5 
     10 
              =  5.17 คะแนน  

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 10.33 5 

รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 5.1 จ านวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
   นานาชาติ ปี พ.ศ. 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553) (หน้า 104) 
 

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 :งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

x100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 
18 ผลงาน จากคณาจารย์ทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 

การค านวณ:กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์x 100 /จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งหมด 
   = 18x 100 
               46 
   = 39.13 

2. ค่าร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์= ร้อยละ 20ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
ดังนั้น 

       คะแนนที่ได้  =  39.13 x 5 
          20 
   =  9.78 คะแนน 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 39.13 5 

 
รายการหลักฐาน  :   

ตารางที่ 6.1 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554) (หน้า 110) 
 

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 :ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน: 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

x100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีผลงานวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ในระดับคุณภาพที่มีค่าน้ าหนัก 4.75  จากคณาจารย์ทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33 
 

การค านวณ: 
1.  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

   = 4.75 x 100 
               46 
   = 10.33 

2. ค่าร้อยละผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ= ร้อยละ 10 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 ดังนั้นคะแนนที่ได้   =  10.33 x 5 

          10 
    =  5.17 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 10.33 5 

 
รายการหลักฐาน  :   

ตาราง 7.1 จ านวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (หน้า 118) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 :  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
     การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
วิธีการค านวณ: 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
 
x100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ผลการด าเนินงาน: 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ในโครงการบริการวิชาการที่จัดส านักวิชาจัดบริการแก่บัณฑิตศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และชุมชนภายนอก จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100ดังนี้ 

1. โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนรายวิชา 204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

2. โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ปีที่ 9  ได้ผลิตหนังสือการเขียนข่าว 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น และน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชา 
204208 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1และรายวิชา 204304 การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ 

3. การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Challenges of Logistics and Supply Chain in the Industry” และ 
“Techniques and Tools in Managing Supply Chain”น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
รายวิชา 215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานและรายวิชา215352 การบริหารการจัดซื้อ
จัดหาและความสัมพันธ์ในซัพพลายเออร์และใช้ประโยชน์ในการวิจัย เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์
ส าหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาของ อ.น.ต. เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ 

4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเข้มแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (ป.5 -
6) น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนLet’s speak Englishและการ
ด าเนินการวิจัยโครงการศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพัฒนาการสมอง และความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL (Brain-based Learning) ช่วงชั้นที่ 2 (เด็กวัย 9-12 ปี) ของ     
อ.ดร.อิศรา  ประมูลศุข 

5. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4-6 น าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนโดยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา English for Business Writing: Making 
a Complaint 

6. การประชุมวิชาการเรื่อง Internationalization in Education: What does it mean in 
practice? และ The English Language and Development น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนรายวิชา 213617 นวัตกรรมส าหรับภาษาอังกฤษศึกษาและรายวิชา 213611 แนวโน้มและ
ประเด็นที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษศึกษา 
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7. โครงการประกวดวาดภาพการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับ
ประถมศึกษา ที่ 4-6 และมัธยมศึกษา 4-6 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนรายวิชา202204 ไทยศึกษา 

8. การสัมมนาวิชาการเรื่อง “The 2011 Graduate Seminar in English Language Studies 
(ELS)น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา 213618 การสัมมนาการวิจัยในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และด้านการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

9. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนต่อผู้ทดลองออกอากาศชั่วคราว 
จังหวัดนครราชสีมาผลิตเอกสารวิทยุชุมชน : เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยน าไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และกัมพูชา ของ ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ 

10. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนต่อผู้ทดลองออกอากาศชั่วคราว 
จังหวัดอุดรธานีผลิตเอกสารวิทยุชุมชน : เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อ
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยน าไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และกัมพูชา ของ ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ 

 

การค านวณ: 
1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 และวิจัย = 10 x 100 

                       10 
     = 100 

2. ค่าร้อยละผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย= ร้อยละ 30ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 ดังนั้นคะแนนที่ได้  =  100 x 5 

                                    30 
          =  16.67 คะแนน 
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ร้อยละ 100 5 

 

รายการหลักฐาน  :   
 ตัวอย่าง โครงการบริการวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายการที่ 1 (หน้า 121) 
 ตัวอย่าง โครงการบริการวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย รายการที่ 9-10 
    (หน้า 125) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์การพิจารณา: 

ประเด็นการพิจารณา 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

หรือองค์กร 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกของส านักวิชา เทคโนโลยีสังคม 
ปรากฏดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 แผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ข้อ 5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  คือ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพ่ึงพาตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ สร้าง
เครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการสร้างและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้บริการวิชาการต่อ
ท้องถิ่นและชุมชน โดยขยายการให้บริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ต่อภาครัฐและเอกชน ตามมาตรการ 
5.6 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมและ
ก าหนด Concept Integrated ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามศาสตร์และความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชาอย่างชัดเจน (Plan) 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ด าเนินการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่ก าหนด (Do) และมี
ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพการบริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ และมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ เช่นโครงการการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา) และมัธยมศึกษา (โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์),คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียน
ระดับภาค (ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) เป็นต้น 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม (Check) ในทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม และน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ดังนี้ 

1) มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการด้านวิทยากร เนื้อหา รูปแบบและ
ประโยชน์ของการน าไปใช้ 

2) มีการประเมินโครงการและประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ 
3) มีการรายงานผลการประเมินของการบริการวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาเพ่ือสร้างระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชมสังคมมากยิ่งขึ้น 
(Action) 

ข้อมูลน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process ผลลัพธ์/ผลผลิต (Output/Outcome) 
1.   ก าหนดปัจจัย/หัวข้อการบริการที่

ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคม 

2. ก าหนดความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา 
และคณาจารย์ 

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สั งคม
สอดแทรกกับกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมการวิจัย 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. รางวัลที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย 
งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณาจารย์และสาขาวิชา กิจกรรมของหน่วยส่งเสริมคุณธรรม : ต้นกล้า
คุณธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และกิจกรรมในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
การด าเนินกิจกรรมของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ที่มีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก สามารถ

ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนและประเภทการบริการวิชาการที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ในปี
การศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554)  ดังนี้ 

- การจัดอบรมประชุมสัมมนา จ านวน 10 รายการ(ปรากฏรายละเอียดตามตัวบ่งชี้ที่ 8) 
- การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อบรม จ านวน 64 รายการ 
- กรรมการวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ จ านวน 37 รายการ 
- กรรมการวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ จ านวน 13 รายการ 
- กรรมการวิทยานิพนธ์ จ านวน 13 รายการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมการบริการวิชาการของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนอันส่งผลให้ชุมชนมี

ผู้น าและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา     
โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ าเขียว ภายใต้
โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553เป็นโครงการเน้นให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ โดยให้ความช่วยเหลือชุมชนในลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” 
(University Social Responsibility : USR)  คณาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกดอกเบญจมาศ  กลุ่มเพาะเห็ดหอม  กลุ่มปลูกผักปลอดสารและกลุ่มโฮมสเตย์ ในพ้ืนที่ต าบลไทย
สามัคคี  ได้น ามาประยกุต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการในการเขียนโครงการเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มเกษตรกร  และเสนอเป็นโครงการเข้าประกวดแข่งขันโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 
2553จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด และในปี 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ได้ด าเนินโครงการนี้ต่อเนื่องโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ทีมผู้พิทักษ์
เห็ดหอม เข้ารอบชิงชนะเลิศ (ในจ านวน 40 ทีม จากผู้ส่งทั้งหมด 463 ทีม) ในโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสี
ขาว 2554 การแข่งขันจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือชุมชนและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และนักศึกษาจะต้อง
ด าเนินโครงการจริงตามแผนที่เสนอในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 และน าเสนอผลการด าเนินงาน
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 
 กิจกรรมของหน่วยส่งเสริมคุณธรรม : ต้นกล้าคุณธรรม เช่น โครงการห้องสมุดของน้อง โรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ ต.โคกสูงอ.เมือง จ. นครราชสีมา, โครงการ “ฟุต ฟิต English for Kids” โรงเรียนบ้านหนองรัง
กา ต. โคกกรวดอ.เมือง จ. นครราชสีมา, โครงการพัฒนาห้องสมุดในฝันของน้องโรงเรียนบ้านโตนด อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา เป็นต้น  
 

1. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

ผลจากการด าเนินโครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ าเขียว ภายใตโ้ครงการ “กรุงไทยต้นกล้า
สีขาว” ประจ าปี 2553มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
จัดการโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ด้านบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ
ของตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 ผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม ในระดับบุคคลที่ เกิดขึ้นในระดับบุคคล คือ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีจะรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต ดังนี้ 

1)นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนกิจกรรม การบริหารเวลา การจัดล าดับกิจกรรมได้
สอดคล้องกับชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย และน าไปใช้กับการการจดบันทึกในเวลาเรียน การท ารายงาน 
และโครงงานต่าง ๆ 
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2)นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนกิจกรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษาเพ่ือให้
เกิดการท างานเป็นทีม ในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และโครงงานต่าง ๆ 

3)นักศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (MT CSR) ร่วมกับชุมชนต่างๆ โดย
เน้นการน าความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการท าประโยชน์และการพัฒนาชุมชน 

4)นักศึกษามีความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมะ เพ่ือให้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม และจริยธรรม 
รวมถึงมีสมาธิในการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ 

5)นักศึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ปรับตัวกับการใช้ชีวิตและการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น เป็นที่ปรึกษาของกันและกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้   
  

 กิจกรรม/โครงการที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน ดังนี้ 
1) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 1 

จ านวน 97 คน ช่วยมูลนิธิหลักเจียงเซี่ยงตึ๊ง บรรจุสินค้าเพ่ือแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ าท่วม ภายใต้การดูแลของ  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553  โดยมีอาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิศา มณีรัตนรุ่ง
โรจน์ เป็นที่ปรึกษาฯ   

2)กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 1
จ านวน 97 คน ท าความสะอาดถนนและสถานที่ถูกน้ าท่วม ณ อ าเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา              
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  โดยมีอาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย เป็นที่ปรึกษาฯ 

3) กิจกรรมซ่อมฝายน้ าล้น บ้านวังไผ่ ต.วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 92 คน เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมฝายน้ าล้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 205302 
การพัฒนาภาวะผู้น า เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2553  โดยมีอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร และอาจารย์ 
ดร.มัลลิกา สังข์สนิท เป็นที่ปรึกษาฯ 

4) กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ฉันกับช้าง ณ ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทรเ์มื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2554  
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 97 คน  โดยมีอาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย 
เป็นที่ปรึกษาฯ   

5) โครงการอุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ าท่วม ณ โรงเรียนบ้านละเลิงหิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 60 คน ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนที่
เสียหายจากน้ าท่วม สร้างศาลาโรงอาหาร และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 29 -30 มกราคม 
2554 โดยมีอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร เป็นที่ปรึกษาฯ จัดโดย ส่วนกิจการนักศึกษา มทส. 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  :   
1. Concepts Integration ภารกิจหลักของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หน้า 130)  
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หน้า 132) 
3. ภาพกิจกรรมการบริการที่ร่วมกับชุมชน (หน้า 139) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 10 :การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมปีการศึกษา 2553  
 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์การพิจารณา: 

เกณฑ์การพิจารณา มี ()หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 
รายละเอียดการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีนโยบายและก าหนดภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 
10 รองจากการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนผ่านโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) จ.นครราชสีมา 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ทั้งเพ่ือการฝึกฝนความสามารถประกอบการศึกษา  และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  จึงได้
จัดตั้ง หน่วยส่งเสริมคุณธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  “ต้นกล้าคุณธรรม  สวทส.”  ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาก าหนดจัดขึ้นมาเองเพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร  ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของ
หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนส าหรับให้นักศึกษาได้ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพ่ือส่งเสริมทักษะมนุษย์แก่นักศึกษาส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม  ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือส่งเสริม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเพ่ือรวบรวมข้อมูล  ผลงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมและเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  
และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
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 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
1. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  (Plan) การวางแผน 
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มีแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับ

ภารกิจและระดับหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
ด้าน ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

 เป้าประสงค์(ระดับ
ภารกิจ) 

เป้าประสงค์(ระดับหน่วยงาน) 

ผู้รับบริการ 1. ผลงานทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ 

 

- จ านวนผู้บริการด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ผลงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอบสนองและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการภายใน 2. ก า ร ท ะ นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรมมีคุณภาพและผ่าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด 

3. มีการขยายเครือข่ ายความ
ร่วมมือในด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ระดับผลการประเมินการท างานด้าน
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- จ า น วน เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ศิ ล ปะแล ะ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดแสดงห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 
นวัตกรรมและการเรียนรู้ 4. การพัฒนาและใช้ ICT เพ่ือ

ภารกิจการทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- จ านวนผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม

ที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง ICT 

การเงิน 5. การใช้งบประมาณในภารกิจการ
ทะนุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมมี
ประสิทธิผล 

- ระดับผลการประเมินของงบประมาณ
งบประมาณในงานทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ ส ามารถใช้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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 (Do) การปฏิบัติ 
 มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ อาท ิ

ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายกิจกรรม 
  รวม งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 

ผลผลิต :  งานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม      
และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน 

เร่ือง/ครั้ง 1     

กิจกรรม       
1. การค้นคว้าห้องสมุด   1 1 1 1 
2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม   1 1 1 1 
ผลผลิต :  การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เร่ือง/ครั้ง 4     
กิจกรรม       
1. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสานประกอบด้วยนิทรรศการดังต่อไปนี้ 

      

1.1 นิทรรศการของเล่นพื้นบ้าน และวัฒนธรรมหน้ากาก   1 - -  
1.2 นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดถ่ายภูมิปัญญาอีสาน   - 1 - - 
1.3 นิทรรศการจิตรกรรม ฮูปแต้ม ภูมิปัญญาเพื่อชีวิต   - - 1 - 
1.4 นิทรรศการวัฒนธรรมข้าว   - - - 1 
2. จัดกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับภูมิปัญญา เร่ือง/ครั้ง 2 1 - - 1 
3. การเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์จากประชาชน องค์กร
ภารัฐ   แลเอกชน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ คน 14,000 3,000 3,000 4,000 4,000 
ผลผลิต :การจัดซื้อวัสดุทางวัฒนธรรม ชิ้น 100     
กิจกรรม       
1.  เสาะหาและจัดซื้อวัสดุทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม   25 25 25 25 

และจัดแสดงนิทรรศกรของห้องไทยศึกษานิทัศน์       
ผลผลิต : โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เร่ือง/ครั้ง 1    
 

กิจกรรม       
1. จัดโครงการประกวดวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

  - 1 - - 

 
 (Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการทดสอบและประเมินผลการศึกษาประจ าภาค และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคนสามารถประเมินและให้ข้อคิดเห็นผ่าน
ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด และผู้ รับผิดชอบสามารถน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ผู้รับบริการต้องการ  
 (Action)  การปรับปรุงแก้ไข 
 รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม และน าข้อเสนอแนะและผลการประเมิน เพ่ือ
น ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในจุดที่ต้องแก้ไขส าหรับกิจกรรมหรือจัดท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป 
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สามารถด าเนินการ

ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อาทิ งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม :ห้องไทยศึกษานิทัศน์  

 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผ่านงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม :ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ดังกล่าวข้างต้น 
 การด าเนินงานผ่านกิจกรรมนักศึกษา: หน่วยส่งเสริมคุณธรรมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม “ต้นกล้า
คุณธรรม สวทส.”หน่วยส่งเสริมคุณธรรมได้บูรณาการภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้าน
การเรียนการสอน  กล่าวคือ ผนวกกิจกรรมของหน่วยส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน 
และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหารายวิชา  เช่น รายวิชา 204104 การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม รายวิชา 
204220  การสื่อสารธุรกิจ รายวิชา 204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่ และภารกิจด้านการ
บริการวิชาการ  คือ  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนภายนอก เช่น  สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
ชั้นประถมโรงเรียนอ่างห้วยยาง และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ศูนย์การศึกษา
คนตาบอด โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเป็นต้น      

การด าเนินงานผ่าน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์การท าบุญและพัฒนาบริเวณวัดศรีสุรโยธิน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2553 เป็นต้น 
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4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ได้เผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนผ่านการจัดนิทรรศการทั้งรูปแบบถาวร และชุดนิทรรศการทั้งแบบสัญจร อย่างต่อเนื่องตลอดปี  
เช่น  

1) การจัดนิทรรศการหมุนเวียน ชุดที่ 4 "อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ภูมิปัญญาอีสาน" ระหว่างเดือน 
สิงหาคมถึงกันยายน 2553 แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจ านวน 20 ครั้ง 20 หน่วยงาน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,273 คน 

2) นิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา บันทึกไทยศึกษานิทัศน์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม  2553  จ านวน 35 ครั้ง 11 
หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14,362 คน 

3) การจัดแสดงนิทรรศการสัญจร ชุดที่ 1“ตามรอยเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5”ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 
ตุลาคม 2553 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร  

นอกจากนี้ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ได้ด าเนินโครงการที่แสดงถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสร้างจิตส านึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านโครงการ
ประกวดการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2554 “โคราช
วัฒนธรรม เรารักษ์ภูมิปัญญา” วันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ณ บ้านไร่ปลายตะวัน อ. วังน้ าเขียว จ. 
นครราชสีมา และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ 250 คน โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด 

 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ห้องไทยศึกษานิทัศน์มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่บทความและผลงานวิจัย
ของห้องไทยศึกษานิทัศน์ ที่ส าเร็จเป็นรูปเล่มแก่คณะผู้เข้าชมนิทรรศการและหน่วยงานเช่น สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ และนักวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาและห้องสมุดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 
50 หน่วยงาน 
 การยอมรับด้านมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติเชิงประจักษ์ ได้แก่ การเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 
2. หอศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดขอนแก่น 
3. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 
4. สถาบันวิจิตรศิลป์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
5. สถาบันชนเผ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
6. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 นอกจากนี้ ผลจากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ส่งผลให้นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติเช่น รางวัลชนะเลิศในการประกวดค้นหา
ทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” กับสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์,รางวัลพิเศษ ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “ต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ าเขียว” จากธนาคารกรุงไทยและ
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้
ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (No Smoking 
Creative Media challenge 2011)จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กับมูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่เป็นต้น 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน  :  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หน้า 144) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11 :การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
   ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์การพิจารณา: 

เกณฑ์การพิจารณา 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 

 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
 อย่างสม่ าเสมอ 

 

5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
รายละเอียดการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

การกิจกรรม Share and Care เพ่ือให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้
ร่วมแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากก ารเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนางานต่อไป นอกจากนี้ ส านักวิชาฯยังจัดให้มีมุม Sharing Table ซึ่งเป็นมุมส าหรับการแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนับเป็นมุมที่รับความนิยมจากบุคลากรในส านักวิชาเป็นอย่างมาก 

นโยบายการบริหารบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด คือ 
คณบดีมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน (Sharing) 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆของบุคลากรในส านักวิชา 
โดยจะมีการกระตุ้นและส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่
ผ่านมาส านักวิชาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรม
เปิดส านักขายของตั้งกองทุนฯ เพ่ือน ารายได้จากการ
จ า หน่ า ย สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ บ ริ จ า คจ า กม า สม ท บ เ ป็ น
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดย
ส านักวิชาฯมีการด าเนินการภาคการศึกษาละครั้ง แผนภูมิการพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์และ 
3. มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศของ
สถานที่ท างานให้กับบุคลากรในแนวทางที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ โดยได้จัดให้ส านักงานมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม สะอาดและถูกสุขลักษณะ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีการรณรงค์ในการท ากิ จกรรม 5 ส. อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างความเป็นระเบียบให้กับส านักงานตลอดจนการใช้งานสะดวกรวมไปถึงความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ส านักวิชาฯได้มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจากการ
ท างาน (Innovation Zone) เพ่ือน าไปสู่การคิดและสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมให้ตระหนักถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การจัดให้มีพ้ืนที่ดังกล่าวจึงนับเป็น
มุมที่ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับส านักวิชาฯ          
เป็นอย่างด ี
 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
          จากการที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีห้องไทยศึกษานิทัศน์อันเป็นหน่วยให้บริการและเผยแพร่
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยมุ่งเน้นในการถ่ายทอด
เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ จากหลายท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 
2553 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมการต้อนรับและบรรยายแก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 16  ครั้ง 

2) กิจกรรมบรรยาย สาธิต นิทรรศการภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานชุด “ของเล่นพ้ืนบ้าน คุณค่าที่
มากกว่าของเล่น” จ านวน  40  ครั้ง 

3) กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน จ านวน  3  
ครั้ง 

4) กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดประกวดวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญา
พ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่  5  ประจ าปี  2554  ในหัวข้อ “โคราชวัฒนธรรม เรา
รักษ์ภูมิปัญญา” ในระหว่างวันที่  30 – 31  มีนาคม 2554   ณ บ้านไร่ปลายตะวัน อ.วังน้ าเขียว 
จ.นครราชสีมา    

           นอกจากกิจกรรมดังกล่าวห้องไทยศึกษานิทัศน์ ได้เผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านการจัดนิทรรศการทั้งรูปแบบถาวร และชุดนิทรรศการทั้งแบบสัญจร
อย่างต่อเนื่องตลอดปรีวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมและผลจากการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการทดสอบ
และประเมินผลการศึกษาประจ าภาค และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 1, รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 และในรายวิชาไทยศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนสามารถประเมินและให้
ข้อคิดเห็นผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้รับผิดชอบจะน าผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ได้จัดโครงการการประกวดภาพวาดเพ่ือการ
ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอีสาน ประจ าปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง “โคราช
วัฒนธรรม เรารักษ์ภูมิปัญญา” เมื่อที่30–31 มีนาคม 2554 ณ บ้านไร่ปลายตะวัน อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน เยาวชนใช้ศิลปะเป็นสื่อในการอนุรักษ์  จรรโลงจิตใจ 
และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย  
 ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน 117 คน
จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6จ านวน 109 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 8 คนโดย
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานของนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรม และร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ทั้งสิ้น จ านวน 42 คน เป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6จ านวน 34 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 8 
คน และคณะท างานได้สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดโครงการดังกล่าวจากนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ครู  
และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไปสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดโครงการฯโดยรวม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.66และความ
พึงพอใจของครู/ผู้ปกครองต่อการจัดโครงการฯโดยรวม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.74จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน  :  

รายงานการจัดโครงการ “การประกวดภาพวาดเพ่ือการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และ
 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ประจ าปี 2554” (หน้า 155) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
  ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)    

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริ หารและจัดการที่ดี เพ่ือให้การ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท าหน้าที่
ก าหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการตรวจสอบ และประเมินผลงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารไว้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้ ทุกส านักวิชาของมหาวิทยาลัยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอเป็นรายไตรมาส และมหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งส านักวิชา
ไปสรุปรายงานผลทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง ) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักวิชา 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านที่ 1 การพัฒนาองค์กร ประกอบ ด้วย ข้อมูลผลการด าเนินงานตามติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

2. ด้านที่ 2 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ประกอบด้วย แผนงาน
จัดการศึกษา วิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

3. ด้านที่ 3 การด าเนินงานที่ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  ประกอบด้วย มิติด้านความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติ ด้าน
บริหารจัดการ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยอธิการบดี ปี

ละ 3 ครั้งทุกภาคการศึกษา ตามแบบประเมินผลสายบริหารวิชาการที่ก าหนดและน าผลการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี โดยพิจารณาจากปัจจัยการประเมินใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  

1. ผลส าเร็จของงาน แบ่งเป็น งานบริหาร งานสอนและงานอ่ืน ๆ ครอบคลุมในเรื่องปริมาณและ
คุณภาพงานบริหาร  

2. พฤติกรรมการท างาน ครอบคลุมในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ การ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การประสานงาน ความตั้งใจและสนใจ
ใฝ่รู้  

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ครอบคลุมในเรื่องความเป็นผู้น าที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการสื่อความ เสียสละและอุทิศเวลา ความมีจริยธรรมและคุณธรรม ความรับผิดชอบและมนุษย
สัมพันธ์  
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การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี 
4.38  จากคะแนนเต็ม 5 

 
4.38  คะแนน 

 
รายการหลักฐาน  : 
 ผลส าเร็จด้านการบริหารของคณบดี (ปรากฏในรายการหลักฐานที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14 :การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

เกณฑ์การพิจารณา: 

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
วิธีการค านวณ: 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

การค านวณ: 
 ก าหนดค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 ดังนั้นค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปีการศึกษา 2553 
 คะแนนที่ได้  =  4.40 x 5 

              6 
         =  3.67 คะแนน 

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
4.40 

3.67 

 
รายการหลักฐาน  : 

ตาราง 14.1 ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (หน้า 162) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 15 :ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  ปีการศึกษา 2553  
 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
 
ผลการด าเนินงาน: 
 

ส านักวิชา คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 4.77 
 
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คุณภาพภายใน ค่าเฉลี่ย 4.77  
 

4.77 

 
รายการหลักฐาน  : 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 ปรากฏที่ http://soctech.sut.ac.th/docs_qa/SAR-IST-2553.pdf 
 
หมายเหตุ: 
 1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนดตั้งแต่ปีการศึกษา 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 หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่
ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16 :ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์การพิจารณา: 

เกณฑ์การพิจารณา มี ()หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์  
 
รายละเอียดการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554
อนุมัติอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย คือ“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
ภูมิปัญญา” 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นส านักวิชาที่ก่อตั้งพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี 2533 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษาทุกสาขาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมี
คุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติ มีระเบียบ วินัยมีคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ที่ไกล พร้อมที่จะเข้าอยู่
และท าประโยชน์ให้กับสังคมเม่ือออกไปประกอบอาชีพมีภารกิจด้านการเรียนการสอน รับผิดชอบรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ไทยศึกษา การคิดการค้นคว้าหา
ความรู้ การด ารงชีวิตสังคม การอยู่ร่วมของประชาคมโลก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ก าหนดหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปซึ่งเป็นหมวดวิชาที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ส านัก
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
วิชาเทคโนโลยีสังคม ในลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประสมประสานวิทยาการด้านต่าง ๆ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยไม่แบ่งแยกรายวิชาตามกลุ่มศาสตร์อย่างเดิม  แต่จัดเป็นบูรณา
การขององค์ความรู้ และบรรจุเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอนร่วมกัน เน้นการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลที่สามารถบูรณาการความรู้เป็นองค์รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือแสดงถึงความใฝ่รู้ ความ
มีคุณธรรม และความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ อันจะเป็นพละก าลังทางภูมิปัญญาและความคิดของประเทศชาติได้ 
ปัจจุบันรูปแบบการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่ยอมรับและเป็น
ต้นแบบให้ถาบันการศึกษาอ่ืนได้น าไปประยุกต์ใช้ 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา  
โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความสามารถในการ
ประยุกต์  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากภายในและภายนอกในการก าหนด
กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับนักศึกษากลุ่มต่างๆ  ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาที่
เปิดสอน  มีกลไกการก ากับดูแลคุณภาพของนักศึกษา  โดยค านึงถึงความแตกต่างและความสามารถของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  ได้มีการส ารวจความสามารถของนักศึกษาก่อนการศึกษา โดยใช้แบบทดสอบย่อยก่อน
เรียน (Pre-test) รวมทัง้การจัดการความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในชั้นปีที่ 1  เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสส ารวจตนเอง ปรับพื้นฐานความรู้ กระตุ้นให้นักศึกษามุ่งมั่นต่อการเรียนแบบใฝ่รู้   

3) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมให้ความส าคัญต่อการจัดรูปแบบวิชาที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความผูกพันของนักศึกษา
ในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสร้างสรรค์   โดยคณาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีการใช้
นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  อันได้แก ่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) การเรียนการสอนออนไลน์ (SUT e-
Learning)  ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง     

4) การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ให้ความส าคัญต่อ
การจัดชั้นเรียนให้มีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา  กล่าวคือ จัดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก
ส าหรับรายวิชาที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์สูง   ส่วนในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวนมากและไม่
สามารถจัดเป็นกลุ่มเล็กส าหรับการเรียนการสอนในภาคบรรยาย   เช่น รายวิชาพ้ืนฐานจะมีการจัดสรรผู้ช่วย
สอนและวิจัย (Teaching and Research Assistant)  ประจ าในแต่ละรายวิชา เพ่ือดูแลในการฝึกฝน
ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการการฝึกทักษะ  รวมทั้งเพ่ิมชั่วโมงในภาคฝึกปฏิบัติโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็กภายใต้การควบคุมและให้ค าแนะน าของผู้ช่วยสอนและวิจัย 

5) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นส านักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีปณิธานที่มุ่งเน้น “คุณธรรมน าความรู้” โดยทุกรายวิชาจะ
ก าหนด “คุณธรรมประจ ารายวิชา” ไว้เพ่ือให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนน าคุณธรรมมาปฏิบัติ 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพ่ือน ากลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
6) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ทั้งเพ่ือการฝึกฝนความสามารถประกอบการศึกษา  และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  จึง
ได้จัดตั้ง หน่วยส่งเสริมคุณธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  “ต้นกล้าคุณธรรม  สวทส.”  ขึ้น ตั้งอยู่ที่ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่
นักศึกษาก าหนดจัดขึ้นมาเองเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร  ข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนส าหรับให้
นักศึกษาได้ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง    

 
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ        

อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ความพึงพอใจของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย3.76 จากคะแนนเต็ม 5.00  โดยจ าแนกตามมิติความพึง
พอใจ ดังนี้ 

- ด้านผู้รับบริการ   ได้คะแนนเฉลี่ย    3.95  
- ด้านกระบวนการภายใน  ได้คะแนนเฉลี่ย    3.42  
- ด้านการเงิน   ได้คะแนนเฉลี่ย   4.00   
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้   ได้คะแนนเฉลี่ย    3.23  

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปี
การศึกษา 2553 ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ก าหนดหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประสมประสานวิทยาการด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยไม่แบ่งแยกรายวิชาตามกลุ่มศาสตร์อย่างเดิม แต่
จัดเป็นบูรณาการขององค์ความรู้ และบรรจุเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตร มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอนร่วมกัน เน้นการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลที่สามารถบูรณาการความรู้เป็นองค์รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือแสดงถึงความ
ใฝ่รู้ ความมีคุณธรรม และความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ อันจะเป็นพละก าลังทางภูมิปัญญาและความคิดของ
ประเทศชาติได้ ปัจจุบันรูปแบบการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่
ยอมรับและเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอ่ืนได้น าไปประยุกต์ใช้ 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
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ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี 
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 สืบเนื่องจาก อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย คือ“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิ
รู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีรูปแบบการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับ
การยอมรับและเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอ่ืนได้น าไปประยุกต์ใช้ 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยอาจารย์ ดร. เทพทวี  โชควศิน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย  
 “เครือข่ายการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ” จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือการพัฒนางานการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง
ยิ่ งขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
        ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าประชุมจ านวนหนึ่ง  ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการจัดตั้งและบริหารเครือข่าย โดยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน
คณะกรรมการ บริหารเครือข่าย และเป็นแกนน าในการประสานความร่วมมือดังกล่าวในระยะแรก เพ่ือให้การ
จัดตั้งเครือข่ายส าเร็จเรียบร้อย คณะกรรมการจัดตั้งและบริหารเครือข่าย  จึงได้ร่วมกันจัดท าระเบียบข้อบังคับ
ของเครือข่ายขึ้นเรียกว่า “ธรรมนูญเครือข่ายการศึกษาทั่วไปอุดมศึกษาไทย” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายต่อไป 
 นอกจากนี้ยังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรม
ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของเครือข่าย โดยร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดประชุมและคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาทั่วไป 
เรื่อง “บทบาทและประสบการณ์การสร้างพลเมืองโลก (Roles and Experiences in Cultivating) ในระหว่าง
วันที่ 11-13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  
 

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  :  
 รายละเอียดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรากฏที่สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  
     http://soctech.sut.ac.th/ge/sutge/ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 16 :  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 
 
วิธีการค านวณ: 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน: 

มหาวิทยาลัยได้ พัฒนา เครื่ องมือส าหรับการประเมินคุณภาพบัณฑิต  รุ่ นปีการศึกษา 2551  
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา) มีรายข้อค าถาม จ านวน 35 
ข้อ ทั้งนี้ มีการด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามจ าแนกตามสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)
บัณฑิตส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีอัตราการตอบกลับ จ านวน 78 คน เมื่อพิจารณาเทียบกับบัณฑิตทั้งหมด จ านวน 
196 คน (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553) คิดเป็นร้อยละ 39.80 ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมตามอัตลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.76  

การประเมินตนเอง: 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.76 3.76 

 

รายการหลักฐาน  :  
1. ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์(บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา)รุ่นปีการศึกษา 2551 จ าแนกตามส านักวิชา 
2. รายละเอียดการด าเนินงาน (ปรากฏในรายการหลักฐานที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
3. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551 

(ปรากฏในรายการหลักฐานที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
 

 
แหล่งที่มา :ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงานข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 
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ตัวบ่งช้ีที่ 17 :ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
         ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์การพิจารณา: 

เกณฑ์การพิจารณา มี ()หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
 เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
 ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น 
 และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า3.51 จากคะแนน
 เต็ม 5 

 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
 และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 

5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
 ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันปีการศึกษา 2553 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554
เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย คือ“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีแผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่ง
ด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางของมหาวิทยาลัย โดยได้
ก าหนดแนวทาง/นโยบายของส านักวิชาฯ ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เช่น 

1) การพัฒนาเปิดสอนหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและประเทศ   
และการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

2) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ 

3) การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเองและการศึกษาจากปัญหาจริงโดยส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) การเรียนการสอน
ออนไลน์ (SUT e-Learning)  

4) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจริง (MT-Wil: Management-
Work-Integrated Learning) ในสถานประกอบการในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติแก่นักศึกษา 

5) การจัดตั้งทีมหรือหน่วยวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์ตามกลุ่ม
สาขาวิชาเชี่ยวชาญ ภายใต้การประสานงานของสถานวิจัยที่ดูแลงานวิจัยเฉพาะทางและ
ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

6) การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมคุณธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  “ต้นกล้าคุณธรรม  สวทส.”  
ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่
นักศึกษาก าหนดจัดขึ้นมาเองเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็น
แหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  

 การพัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์ ให้เป็นแหล่งสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทาง วิชาการด้าน
 ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
7) มีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง

จากการท างานในสถานประกอบการ  ซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ประสบการณ์ตรง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและสากล 

 
 



 

   52 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ด าเนินการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรตามกลยุทธ์

การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  2 หลักสูตร  ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกหนึ่งรอบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จ านวนนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)           
2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553), หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)โดย
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 

2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยบรรจุรายวิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้มี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี 

3) การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกหลักสูตร 
โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มี
ความสามารถในการประยุกต์ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น รายวิชา 
205302 การพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะผู้น าและเน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและบูรณาการในการผลิตบัณฑิต 

5) มหาวิทยาลัยได้มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และ
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554 
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือการเป็นศูนย์ เชี่ ยวชาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับการเป็น 
“มหาวิทยาลัยวิจัย” เต็มรูปแบบและมีทิศทางด้านวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ได้เสนอขอจัดตั้ง หน่วยวิจัยนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเภทไม่ขอรับทุนสนับสนุน  

6) หน่วยส่งเสริมคุณธรรม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีวัตถุประสงค์คือ  เพ่ือส่งเสริมทักษะมนุษย์
แก่นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อม
ด้วยความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

7) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีนโยบายและส่งเสริมการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพ และสร้างโอกาสทางวิชาชีพของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการและด้านอื่นๆ ในอนาคต 
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8) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สร้างระบบการบริหารแบบบูรณาการ ผ่านกลไกดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีนโยบายบูรณาการทุกองค์ความรู้ในลักษณะสห
วิทยาการ สู่การบริหารวิชาการอย่างเป็น “ระบบครบวงจร”   อาทิ ก าหนดให้น าประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมี Concepts Integration ภารกิจหลัก
ของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ นโยบายบริการวิชาการในลักษณะ
สหวิทยาการโดยบูรณาการทุกองค์ความรู้  สู่การบริหารวิชาการอย่างเป็น “ระบบครบวงจร”   และน า
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยมี 
Concepts Integration  ภารกิจหลักของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
 2.  ผู้บริหารส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ก าหนดนโยบาย “การประกันคุณภาพ” เป็นหัวใจของ
การด าเนินงาน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (MT) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (E) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เป็นส่วนส าคัญ มีสถานวิจัย และส านักงานคณบดีเป็น
ฝ่ายอ านวยความสะดวก ประสานงานด้านการวิจัยและด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงาน 

 ประกาศเป็นนโยบายต่อประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือพัฒนา
ร่วมกัน โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ 
แผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแผนประกันคุณภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน 
ถ่ายทอดแผนไปสู่ระดับปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

 3.  นโยบาย 6Is ภายใต้วิสัยทัศน์ทางการบริหารจัดการของคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ที่
มีเป้าหมายการท างานเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณธรรม เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนคนดี/คนที่ตั้งใจท างาน 

 จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางการบริหารดังกล่าว ใช้เป็นตัวขับเคลื่อน เชื่อมโยงบูรณาการจุดเด่น
ของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชา คือ ด้านศึกษาทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
เทคโนโลยีการจัดการเข้าด้วยกัน ทั้งมิติการเรียนการสอน มิติการวิจัย และมิติการบริการวิชาการ 

นโยบาย 6 Is

พัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณธรรม เพือ่พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ เพือ่พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

และเพือ่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนคนด/ีคนท่ีตัง้ใจท างาน 

Integrity

- ความรู้คูคุ่ณธรรม
- คุณธรรมประจ ารายวชิา
- การบรรยาย/การอบรม
คุณธรรม

- โครงการช่วยเหลอืสงัคม
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง  
คุณธรรม

- นิทรรศการ/จัดบอร์ด
เชิดชูคนดี

- รางวลั/ประกาศนียบตัร

Intelligence
- ระบบติดตามผลการเรียน
- คลนิิกพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

- Interdisciplinary Knowledge
- Senior Project
- Thesis
- ประกวดผลงาน

Internal Connection
- การสือ่สาร
- รวมบริการ ประสานภารกิจ
- การปรับปรุงหลกัสตูร
- ทรัพยากรบคุคลในการสอน/วทิยานิพนธ์
- งานวจัิยเชิงบรูณาการ/สหวทิยาการ
- การจัดอบรม/สมัมนาภายใน

Internationalization
- หลกัสตูรนานาชาติ
- ความร่วมมือกับต่างประเทศ
- สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ
- การจัด Conference ระดับนานาชาติ
- การน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงาน
- Education Hub

Innovation
- การคิดนอกกรอบ
- การท าสิง่ต่างๆ ด้วยวธิีใหม่ๆ
- การเปลีย่นแปลงทางความคิด 
- การผลติ หรือ กระบวนการ
- การเปลีย่นอย่างถอนรากถอนโคน 
- การพัฒนาต่อยอด

Information
- รวบรวม/จัดเก็บ
- แผนการจัดการความรู้
- คัดเลอืก/สกัด
- โครงการคลงัความรู้
- วเิคราะห/์สงัเคราะห์
- เรียบเรียง/น าเสนอ

 
 แผนภาพแสดงนโยบาย 6Is ด้านการบริหารจัดการ : คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
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 4.  ปัจจัยเอื้อ (Enabler) ภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนระบบการบริหารแบบบูรณาการ  
  1)  ปัจจัยด้านบุคคล 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ( good  
governance) ด าเนินการบริหารจัดการในรูปขององค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของส านักวิชา  และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  หรืออธิการบดีมอบหมาย  คณะกรรมการประกอบด้วยคณบดี  รองคณบดี  
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  หัวหน้าสถานวิจัย  และผู้แทนคณาจารย์จ านวน 3 ท่าน โดยมีอาจารย์ 1 ท่าน
ท าหน้าที่เลขานุการ  และหัวหน้าส านักงานคณบดี  ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้ งนี้  การบริหารจัดการโดย
องค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา  แต่ละสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรอง
ประเด็นของสาขาวิชาก่อนน าเข้าหารือหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  การ
บริหารงานของคณะ กรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  เพื่อให้การท างานของส านักวิชามีความโปร่งใสมากขึ้น 
  2) ปัจจัยด้านกิจกรรม/ กระบวนการ 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีการจัดโครงการ  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก  ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องค์กร  
และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม  โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาท้ังที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตร
โดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
  นอกจากนั้น ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมยังมีกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  คือ  ส่งเสริมอาจารย์ผู้มีการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการสอนและการวิจัย  โดยมอบเกียรติ
บัตรแก่คณาจารย์ผู้สอนดีเด่นที่ได้รับการประเมินจากนักศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรกของส านักวิชาและ
คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยเด่น เป็นประจ าทุกปีในที่ประชุมคณาจารย์ประจ าปีการศึกษาของส านักวิชา  เพ่ือ
แสดงถึงตัวอย่างอันดีของการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการ  งานวิจัย  บุคลิกภาพ  และความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม  และได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ  นอกจากนี้  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมยังก าหนดให้มีคุณธรรมประจ ารายวิชา  เพ่ือเป็นหลักให้คณาจารย์ยึดถือเป็น
แนวทางในการสอนและปลูกฝังให้นักศึกษาปฏิบัติผ่านกิจกรรมในการเรียนการสอน  อันเป็นการยกระดับ
มาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา 
  3)  ปัจจัยด้านระบบการบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์
เพ่ือลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ    
  (1)  ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)  
  (2)  ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)      
  (3)  เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล)  
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  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ใช้ประโยชน์จากระบบการบริหารจัดการดังกล่าว ในด้านการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนห้องสอบใช้บริการจากศูนย์บริการการศึกษา การจัดสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารค้นคว้าจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การเรียนการสอนผ่านระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 5.  ผลลัพธ์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากระบบการบริหารแบบบูรณาการ 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการด าเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย และเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกระบวนการตาม
วงจรคุณภาพ เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักประกันต่อสาธารณชนให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ความพึงพอใจของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.76 จากคะแนนเต็ม 5.00  โดยจ าแนกตามมิติ
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

- ด้านผู้รับบริการ   ได้คะแนนเฉลี่ย    3.95  
- ด้านกระบวนการภายใน  ได้คะแนนเฉลี่ย    3.42  
- ด้านการเงิน   ได้คะแนนเฉลี่ย   4.00   
- ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้   ได้คะแนนเฉลี่ย    3.23  

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปี
การศึกษา 2553 ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.21 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
1) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาผ่านการน า ICT เป็นเครื่องในการส่งผ่าน

ความรู้ไปสู่ผู้เรียน การฝึกทักษะให้ผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันเองผ่านระบบเครือข่าย SUT e-Learning ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผล
ให้ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากการที่คณาจารย์ได้รับทุน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อผ่านระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนรายวิชาที่ผลิตผ่าน
สื่อเป็นจ านวนมาก  
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2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ในลักษณะ 
Work-Integrated Learning (WIL) ในรายวิชา Sales Management โดยได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการจากคุณสมบุญประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรฯ บริษัท DKSH 
(Thailand) Limited ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา อาทิ การส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย
การเรียนการสอน กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะอ่ืนๆ ตลอดจนการรับนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้พัฒนาไปสู่การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง DKSH (Thailand) Limited กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และขยายไปสู่สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

3) ผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
และเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ด าเนินกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการภารกิจด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านการเรียนการสอน  กล่าวคือ ผนวกกิจกรรมของหน่วย
ส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหา
รายวิชา  เช่น รายวิชา 204104 การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม รายวิชา 204220  การ
สื่อสารธุรกิจ รายวิชา 204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่ และภารกิจด้านการ
บริการวิชาการ  คือ  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับชุมชนภายนอก เช่น  สอน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนอ่างห้วยยาง และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  
ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ศูนย์การศึกษาคนตาบอด โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเป็นต้น  

4) ห้องไทยศึกษานิทัศน์: การบูรณาการด้านการเรียนการสอนโดยใช้ห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็น
ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 1, รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2 และในรายวิชาไทย
ศึกษา โดยประสานกับอาจารย์ผู้สอนในการให้นักศึกษาค้นคว้าท าบทความเช่น การบรรยายใน
ชั้นเรียนของรายวิชา202204 ไทยศึกษา (Thai Studies) หัวข้อ “วัฒนธรรมคนไทย กรณีศึกษา
วัฒนธรรมชาวนา” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.นอกจากนี้ ได้เผยแพร่
กิจกรรมและการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านการจัด
นิทรรศการ อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

 
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
บุคลากร และนักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดังนี้ 
1. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้เข้าร่วมโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

โดยน าระบบ The Malcom-Baldrige National Quaility Award ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกันจากการที่สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 15 แห่ง เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
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จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯโดยสกอ. ได้จัด
ให้มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2554การน าเสนอผลการด าเนินงานของ 15 สถาบัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

2. งานวิจัยของอาจารย์ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award จากผลงาน “Effect of 
Demographics and Computer Usage Characteristics as Moderators on Importance 
of Quality Factors for Virtual Reality Commerce Interface” ในการประชุม 2011 
International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-
Education, and e-Technology : มกราคม 2554 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ผศ. สถิตย์โชค  
โพธิ์สอาด) 

3. รางวัลชมเชยระดับชาติ สาขาภาษาและการสื่อสาร โครงการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนา
บริหารศาสตร์ ประจ าปี 2554 ผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุ
ชายแดนเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : เมษายน 2554 (ผศ.ดร. วีรพงษ์  พลนิกรกิจ) 

4. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับเครือข่าย 
จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย จ านวน 3 ผลงาน คือ การปรับปรุงกระบวนการล าเลียงน้ าตาล 50 
กิโลกรัม, In store Market Research Trainess @ Mitr Phol Sugar และ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ช๊อคไรส์ 2 มิลลิเมตรเปรียบเทียบคู่แข่ง นายธนะสิทธิ์  เศรษฐคุณาศักดิ์, นางสาวมล
ฤทัย  พระแพน,นายอมรพันธ์  ใหม่เพียรวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

5. รางวัลชนะเลิศ 1 ใน 4 ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ“ดื่ม Dutch Milk กับคนที่คุณ
รัก”นายณัฐกุล  โควันลินทิศสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการจากบริษัท ดัชมิลล์ จ ากัดรางวัล 
iPhone4 พร้อมประกาศนียบัตรตุลาคม 2553 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวด “Caring Leaders across Cultures: Best Clip 
Competition”นายตรีทศ ศุภคติสันติ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมูลนิธิฟูลไบรท์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพฤศจิกายน 2553 

7. รางวัลรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553 ชื่อโครงการ “ต่อลม
หายใจเบญจมาศแห่งวังน้ าเขียว” 

- รางวัลพิเศษ ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเงินรางวัล 
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
 นายเอกบุรินทร์  สถิตเดชกุญชรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการจากธนาคารกรุงไทย ธั น ว า ค ม 
 2553 

8. รางวัลชมเชย การแข่งขันงานเขียนเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคม
ทุนการศึกษา 3,000 บาท น.ส. จิตรเลขา  ชาลีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสมาคมฟ้าสีรุ้ง
แห่งประเทศไทยธันวาคม 2553 
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9. รางวัลชมเชยการประกวดแผนการตลาด หัวข้อ “บริการไปรษณีย์แบบผสมผสานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์” เงินรางวัล 5,000 บาท /ใบประกาศเกียรติคุณ โดยน.ส. ภัทราภรณ์  ลิ่มสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดมกราคม 2554 

10. รางวัลชนะเลิศในการประกวดค้นหาทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” กับสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์
ไลน์รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมตั๋วโดยสารฟรีภายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนางสาวนิตสรา  
งาเกาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์มีนาคม 2554 

11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่โครงการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (No Smoking Creative Media challenge 2011) โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อม
ทุนการศึกษา 7000 บาท (ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวด ทั้งนี้  ในการประกวดครั้งนี้ ไม่มี
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ) จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กับ มูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  : เมษายน 2554  นายชนินทร์  จินดามัย  และนายนิวัฐ  สุขสมบัติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 

12. รางวัลรองชนะเลิศการประกวด “ยุวทูตรักอะตอม” ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และเกียรติ
บัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้เดินทางไปถ่ายท ารายการข่าว
โทรทัศน์ด้านพลังงานปรมาณูณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 5 วัน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา จาก
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ : เมษายน 2554นางสาวมิ่งขวัญ แต้เจริญวิริยะกุล นายธกร แสงหิรัญ
นายชัชวาลย์ นิจงามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

13. รางวัลที่ 3 ผลงานคลิป “ฝากให้เราช่วยดูแล” โครงการ “ร้อง เต้น เล่นดนตรีกับเพลงฝากให้เรา
ช่วยดูแล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากเครือธนาคารกสิกรไทย : พฤษภาคม 2554นายณัฐกุล  
โคว้นลินทิศสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

14. รางวัลชมเชยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 : พฤษภาคม 
2554นายอาทิตย์  ศรีบุญโรจน์ 

15. รางวัลการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
รูปแบบ m-Learning ประจ าปีงบประมาณ 2554 ผลงาน “เปิดโลกการเรียนรู้กับ SUTm-
Learning” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : กรกฎาคม 2554นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในระดับอุดมศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 
3,000บาทการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง”จากกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน จ.นครราชสีมา : สิงหาคม 2554นางสาวอาทินันท์ แก้วไทยนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (RookieChampions) การแข่งขันโต้วาที สหภาพยุโรป-ไทย ครั้งที่ 7 
(The 7th EU Thailand National Inter-varsity Debate Championship) รางวัล 5,000 บาท 
พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญทอง จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล: สิงหาคม 2554 
นางสาวมนัสนันท์  สมดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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18. รางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท 
โครงการ One-2-Call – BrandAge Award การประกวดแผนธุรกิจปีที่ 5 “ติดปีก Bean ต้องคิด
แผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์” ผลงาน “แผน Bean to be Bur-hi-ma ผลิตภัณฑ์ขนมบัวหิมะตรา
ซากุระ” : กันยายน 2554 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด )        
ชั้นปีที่ 4 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

 

รายการหลักฐาน  :   
1. แผนพัฒนาส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2550-2554  และแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 (ปรากฏในรายการหลักฐานที่ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) หรือท่ี 
 http://soctech.sut.ac.th/newsocial/docs/IST_Plan50-54.pdf  

2. โครงร่างองค์กร ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปรากฏที่  http://soctech.sut.ac.th/km/op_ist  
3. นโยบายการบริหารงานของคณบดี ปรากฏที่

http://soctech.sut.ac.th/newsocial/docs/Presentation(IST)-2554.pps 
 

http://soctech.sut.ac.th/newsocial/docs/IST_Plan50-54.pdf%20และ
http://soctech.sut.ac.th/km/op_ist


 

   60 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18 :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1ภายในสถาบัน 

ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล 

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
 โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :   
1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- ปฏิบัติได้ 
1ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 
ผลการด าเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์การหลักด้านการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย”ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการสร้างและบ่มเพาะนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องและเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายโดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยในปี
การศึกษา 2553 ได้เพ่ิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาร่วมในโครงการฯ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร และในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการเป็นวิทยากร เช่น รายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่นแบบ 2 มิติ (2D Animation) 
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน (English for Reading and Writing) และรายวิชาการพูดในที่ชุมชน (Public 
Speaking) เป็นต้น และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการเสริมทักษะประสบการณ์ในด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมค่าย English Camp 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
 P (Plan) การวางแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ, วิชาการ และหลักสูตร, คณะท างาน โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธานโครงการฯ ผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นรองประธานโครงการฯโดยมอบให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนธานี เป็นผู้ด าเนินโครงการฯโดยคณะกรรมการและคณะท างานแต่ละชุด มีหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ด าเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย ก าหนดโครงสร้างบริหาร วางระบบ
บริหารงานบุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร  มีหน้าที่จัดท าหลักสูตร คู่มือหลักสูตรเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผล 

3. คณะท างาน มีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอน การด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน วางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤติ
นักเรียน สรุปและน าเสนอปัญหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 8.1.1 
- วางแผนการด าเนินงาน, งบประมาณ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี และแผนการจัดการเรียนการ

สอนประจ าปีการศึกษา 
 D (Do) การปฏิบัติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ     
- จัดท าแผนการด าเนินงาน/ งบประมาณ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท าตารางเรียนตารางสอนประจ า

ภาคเรียน  
- ด าเนินโครงการฯตามแผนการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจ าปีที่วางแผนไว้ 
- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน และจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนประจ าภาคเรียน 

   C (Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน        
- จัดท าแบบประเมินการสอนของอาจารย์, แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน 
- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ส่งแผนการด าเนินงาน/งบประมาณ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, แผนการจัดการเรียนการสอน และก ากับ

ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนรายงานผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ 



 

   62 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

 A (Action) การปรับปรุงแก้ไข 
- สรุปผลการประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การจัดการเรียนการสอน, หอพัก, การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความพึงพอใจ 
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยน ามาประชุมและปรับปรุงในจุดที่

ต้องแก้ไข และจัดประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองในประเด็นที่อาจเข้าใจไม่ตรงกัน หรือได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน 

- น าความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อุปสรรค ต่างๆที่ส าคัญ เสนอต่อที่ประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการฯในภาพรวมต่อไป 

 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

    รายละเอียด                                        แผน         ผล            บรรลุ 
1. จ านวนนักเรียน 30 คน ต่อห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา           30            30              100 % 
2. นักเรียนต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า            2.50          3.00 ขึ้นไป    100 % 
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชิ้น       30           30               100 % 

 บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100 
2.1 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการคัดเลือกและ

รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา นั้น ทั้งนี้โครงการฯได้
ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100 

2.2 ผลการเรียนของนักเรียน 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือนักเรียน

ในโครงการฯต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
รวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียนของนักเรียนใน
โครงการทุกคน ทั้ง 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) ที่ผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนต้องท า
โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการท าและน าเสนอโครงงานนั้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดการ
สอนเสริมชื่อรายวิชาโครงงาน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลั ย  
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื่อ
เตรียมสอบจบวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ 2 ผลคือนักเรียนรุ่น1 และรุ่น 2(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน)ทุก
คนมีโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
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2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษานั้น โครงการฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรฯก าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับการ
ตรวจสอบเพ่ือจบหลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯรุ่นที่ 1 (จบการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 
2553) นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 10 

2.4 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการคัดเลือกและ

รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา นั้น ทั้งนี้โครงการฯได้
ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100 

2.5 ผลการเรียนของนักเรียน 
 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือนักเรียน
ในโครงการฯต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
รวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียนของนักเรียนใน
โครงการทุกคน ทั้ง 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) ที่ผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.6 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการคัดเลือกและ

รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา นั้น ทั้งนี้โครงการฯได้
ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100 

2.7 ผลการเรียนของนักเรียน 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือนักเรียน

ในโครงการฯต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
รวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียนของนักเรียนใน
โครงการทุกคน ทั้ง 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) ที่ผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนต้องท า
โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการท าและน าเสนอโครงงานนั้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดการ
สอนเสริมชื่อรายวิชาโครงงาน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย  
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื่อ
เตรียมสอบจบวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ 2 ผลคือนักเรียนรุ่น1 และรุ่น 2(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน)ทุก
คนมีโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
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2.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษานั้น โครงการฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรฯก าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับการ
ตรวจสอบเพ่ือจบหลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯรุ่นที่ 1 (จบการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 
2553) นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.9 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการคัดเลือกและ

รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา นั้น ทั้งนี้โครงการฯได้
ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100 

2.10 ผลการเรียนของนักเรียน 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือนักเรียน

ในโครงการฯต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
รวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียนของนักเรียนใน
โครงการทุกคน ทั้ง 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) ที่ผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนต้องท า
โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการท าและน าเสนอโครงงานนั้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดการ
สอนเสริมชื่อรายวิชาโครงงาน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย  
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื่อ
เตรียมสอบจบวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ 2 ผลคือนักเรียนรุ่น1 และรุ่น 2(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน)ทุก
คนมีโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามที่หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษานั้น โครงการฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรฯก าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับการ
ตรวจสอบเพ่ือจบหลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯรุ่นที่ 1 (จบการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 
2553) นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
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 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 การให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) แสดงให้เห็น
ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแบบอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551 - 2565) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป 
 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีส่วนส าคัญที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียน เยาวชนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้รับการพัฒนา บ่มเพาะให้เป็นนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ทัดเทียมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

 กิจกรรม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนในโครงการได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
เป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

4.1  โครงการ สานสายใยสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเตย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นักเรียนโครงการรุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 จ านวน 30 คน ช่วยพัฒนาห้องสมุด และสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านเตย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 
 4.2  ค่าย วมว.อาสา พัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหินโคลน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดย
นักเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 จ านวน 30 คน ได้จัดค่ายวิชาการ และช่วยพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่
โรงเรียน เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2554 
 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

5.1 ระดับชาติ 
โอลิมปิกวิชาการ 
นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิก

วิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มทส. (ค่าย2) เพ่ือเข้าแข่งขัน 

โอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี และ สอวน. ศูนย์ มทส. ด้วย 

สาขาวิชา 
จ านวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน) 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 252 ปีการศึกษา2553 
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 

ฟิสิกส์ 6 6 3 17 15 2 18 11 5 
เคมี 5 3 1 12 8 1 10 10 5 
ชีววิทยา 2 2 1 8 4 2 6 5 4 
คณิตศาสตร์ 4 4 2 2 2 1 3 1 - 
คอมพิวเตอร์ 2 0 0 1 1 0 1 1 1 
รวมจ านวน (คน) 19 15 7 40 30 6 38 28 15 

คิดเป็นร้อยละ 63 50 23 67 50 10 42 31 17 
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รางวัลเหรียญโอลิมปิก 

ปีการศึกษา 2552 ได้รับเหรียญทองแดง 6 รางวัลและ 3 ประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัล/สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร ์ เคมี รวม 
เหรียญทอง - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - 
เหรียญทองแดง 2 2 1 1 6 
ประกาศเกียรติคุณ 3 - - - 3 

รวม 5 2 1 1 9 
 

ปีการศึกษา 2553 ได้รับเหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 9 เหรียญ  
1 ประกาศเกียรติคุณ และ 5 รางวัลเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 รางวัล/สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ เคมี รวม 
เหรียญทอง - - - - - 
เหรียญเงิน 1 1 1 - 3 
เหรียญทองแดง 2 3 1 3 9 
ประกาศเกียรติคุณ 1 - - - 1 
รางวัลเยาวชนเคมี
แห่งประเทศไทย 

- - - 5 
5 

รวม 4 4 2 8 18 

กิจกรรม/การแข่งขันต่างๆ 
1) ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 

2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553ได้แก่ นายอนวัช สถิตเดชกุญชร 
และนายกิตติธัช  เอี่ยมทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2) ผลงานโครงงาน“การถนอมอาหารโดยใช้พลังงานลมจาก Composer Air” ของ นางสาวสุดาทิพย์ พ่วงจีน 
วมว.รุ่น2 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสองในการประกวดโครงงาน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน” (Junior Science Talent Project – JSTP) จัดโดย
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. 

3) นางสาวรติมา จันธิมา และนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ นักเรียนวมว.รุ่น2ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่
เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาทในการแข่งขันตอบปัญหาด้านไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 วัน
พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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4) กิจกรรม วมว. Forum ครั้งที่ 1 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 
2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรและได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มาดังนี้ 

4.1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงงานเรื่อง “ฟีบอนาชีประยุกต์ (Applied 
Fibonacci)” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ จัดท าโดยนายพลฉัตร สุขแสง
ดาว นายภูริณัฐ  ติกขะปัญโญและนายชิษฏเดช  อภินันท์เดชา 

4.2) รางวัลชมเชย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงงานเรื่อง “Dice and radioactivity computer 
experiments in probability” (กัมมันตภาพรังสีกับการทดลองแห่งความน่าจะเป็นของลูกเต๋า) 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ จัดท าโดย นางสาวพรนภา อาจสังข์และนางสาว
บัณฑิตา วิริยะกุลนันท์ 

4.3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งโดยอาศัย
คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งพลังงาน” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรองศาสตราจารย์ 
ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ อาจารย์สาม ศรีสุโร จัดท าโดย นางสาวสุดาทิพย์  พ่วงจีน 

4.4) รางวัลชมเชย  สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงงานเรื่อง “การศึกษาผลของความถี่เสียงต่อการเจริญเติบโต
ของยีสต์ สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย 
โกศลทองกี่ จัดท าโดย นายยอดมงคล  นวฤทธิอัศวินและนายกรวิชญ์  โอภาสเสถียร  

5) กิจกรรม “อิสาน Excellent ” จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลดังนี้ 
5.1) 2 เหรียญทอง   จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้แก่  

1. เรื่อง “การวัดระดับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ โดยวิธี  amperometric 
method” จัดท าโดย นายอุกฤษฏ์  จิตโรภาส และนางสาวธนาทิพย์  สมิตินทุ 

2. เรื่อง “กลิ้งกลางดง”  จัดท าโดย นายชยุตพงกรณ์  ชาญประโคน  
5.2)  1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายภาคภูมิ ภาควิวรรธ 

นางสาวกรกมล  จุไรรัตน์พร และนายอนวัช  สถิตเดชกุญชร  

6) นายจักรภพ  ก้านจักร ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบน าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา ในการประกวดแข่งขัน
โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้รับเงิน
รางวัล 10,000 บาท 
 
5.2 ระดับนานาชาติ 

 1.  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Shanghai International Youth Science & Technology 
Expo 2010 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2553นักเรียนได้ส่งโครงงาน
“Biodegradable Plastic from Ecovio with Vetiver Grass for better Environment” เพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขัน  

รายชื่อนักเรียนผู้จัดท าโครงงาน 
1. นายสิทธิพันธ์  ตะนอพรม 
2. นางสาวธีรนาฎ  อ้ึงสกุล 
3. นางสาวรินรดา  วีนะสนธิ 
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รายชื่อนักเรียนผู้จัดท าผลงานแอนิเมชั่น 
1. นายชยุตพงกรณ์  ชาญประโคน 
2. นางสาวจิตรานุช  ลิ่วลักษณ์ 

 รายชื่อนักเรียนผู้จัดท าชิ้นงาน 
1. นายอนวัช  สถิตเดชกุญชร 
2. นางสาวกรกมล  จุไรรัตน์พร 

ได้รับรางวัลระดับ Good thesisและนางสาวธีรนาฎ อ้ึงสกุล ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนนักเรียนจาก
ประเทศไทยร่วมเชิญธง 2010 Shanghai International Youth Science &Technology Expo (SIYST) ทั้งใน
พิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม 

2.  ผลงานโครงงานของนักเรียนในโครงการ จ านวน 3 โครงงาน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการกิจกรรม
การแสดงและน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่นใน
งาน The 8th RITS Super Science Fair 2010ระหว่างวันที่ 1–7 พฤศจิกายน 2553 ได้แก่ 

2.1 ผลงานโครงงาน “Computer Explorations in Partitions Theory” ของ นายยอดมงคล           
นวฤทธิอัศวิน และนางสาวสุดาทิพย์ พ่วงจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คือ ผศ. ดร.
อรชุน ไชยเสนะ 

2.2  ผลงานโครงงาน “กัมมันตภาพรังสีกับการทดลองแห่งความน่าจะเป็นของลูกเต๋า (Dice and 
radioactivity computer experiments in probability.)” ของ นางสาวพรนภา อาจสังข์ และ นางสาวบัณฑิ
ตา วิริยะกุลนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คือ ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ 

2.3 ผลงานโครงงาน “Electrochemical screening of total antioxidant levels in selected       
Thai fruits.” ของ นางสาวธนาทิพย์ สมิตินทุ และ นายอุกฤษฏ์ จิตโรภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน คือ Associate Professor Dr. Albert Schulte 

3. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันและน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ International Young 
Inventors Project Olympiad ณ ประเทศจอร์เจีย ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2554 โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือก นักเรียนที่จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1 โครงงาน 
ดังนี้ คือ  

3.1 โครงงานเรื่อง “การสร้างตารางและแก้ปริศนาตารางซูโดกุด้วยความสัมพันธ์เวียนเกิด (Generate 
and Solve Sudoku X Using Recursion)” ผู้จัดท า นายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติและนางสาวรติมา จันธิมา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

4. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันและน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ Singapore International 
Science Challenge (SISC) 2011 ณ ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2554 โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือก นักเรียนที่จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 2 โครงงาน 
ดังนี้ คือ 

4.1 โครงงานเรื่อง “การผลิตพลาสติกชีวภาพจากสารสกัดจากเปลือกส้ม” ผู้จัดท านางสาวนวพร         
ศรีทองและนางสาวธิติญา ลาภจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร. อภิชน 
วัชเรนทร์วงศ ์
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4.2 โครงงานเรื่ อง “การศึ กษาผลของความถี่ เสี ยง ต่ อการเจริญเ ติบโตของยี สต์ สายพันธุ์ 
Saccharomycescerevisiae” ผู้จัดท านายกรวิชญ์ โอภาสเสถียรและนายยอดมงคล นวฤทธิอัศวิน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองก่ี ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร. มาลี         
ตั้งสถิตย์กุลชัย และอาจารย์สุนทร ศรีสุระ เป็นผู้ควบคุมดูแล ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ
ประเทศสิงคโปร์ 
 
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน :  ปรากฏที่รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบที่ 18.1.1 :  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร และคณะท างาน 
เอกสารประกอบที่ 18.1.2 :  ผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2551-2553 

เอกสารประกอบที่ 18.1.3 :  หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่หน่วยงานได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

เอกสารประกอบที่ 18.1.4 :  รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
เอกสารประกอบที่ 18.1.5 :  Website โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย(http://technopolis.sut.ac.th/sus/)  
 

แหล่งที่มา : เทคโนธานี ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 

 

  

http://technopolis.sut.ac.th/sus/
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ตัวบ่งช้ีที่ 18 :ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2ภายนอกสถาบัน 

ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 

ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อโครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 (Suranaree University of Technology Science Park, SUT-SP) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   :   
1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- ปฏิบัติได้ 
1ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

หมายเหตุ:หลักฐานการได้รบัการยอมรับ การได้รบัรางวลั หรือการได้รับการยกย่องวา่เป็นแบบอย่างในการปฏบิัติที่ดี เชน่ โล่
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นตน้ (นิยามศัพท์ของ สมศ.)   
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ผลการด าเนินงาน: 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
 แผนการด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้บรรจุเป็นแผนปฏิบัติการ ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณต่าง ๆ ของเทคโนธานี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2550 จนถึงปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับจากท้ัง มทส. และ สวทช. มีการรายงานผลการท างาน และรายรับ-
รายจ่ายของโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินทุกไตรมาส เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัดของกิจกรรมและผลงาน 
การด าเนินงานตามแผน มีบุคลากรท างานทั้งหมด 13 คน แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. และส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีการติดตามงาน
ในการประชุมบุคลากรเทคโนธานี ทุกเดือน 
      การประเมินผลงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีการด าเนินงานในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงาน เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมผลการ
ท างาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้อ านวยการเทคโนธานี ในระดับมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ด าเนินการ วิเคราะห์ ประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้การประเมินผลยังด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบันทุกปี 
      จากผลการประเมินที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย น ามาสู่การปรับ
แผนการท างานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับอนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน และงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ 2553  ดังเอกสารประกอบที่ 18.2.2 
 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ในปีงบประมาณ 2553โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัวชี้วัดกิจกรรมและผลงานจ านวน 17 
ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนหรือมากกว่าแผน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82 
รายละเอียดดูในตารางผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ดัง
เอกสารประกอบที่ 18.2.2 
 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการด าเนินงาน
ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ที่ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และการให้บริการงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พ่ึง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดคล้องกับหนึ่งในห้าพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME 
สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติได้ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 จากการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2550-2552) โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) พบว่าเครือข่ายโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็น 1 
ใน 4 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เริ่มด าเนินงานสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา โครงการฯ ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการสนับสนุนประกอบการใหม่ที่
ต้องการเริ่มธุรกิจของตนเอง ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology 
Business Incubator, TBI) จากการส ารวจพบว่า TBI ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถให้บริการได้อย่างครบ
วงจร และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานในระยะที่ 1 จะเห็นได้ว่า การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ และสามารถสร้างผลงานที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีศักยภาพในการให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี และ
ยกระดับเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้ 

  การศึกษาวิเคราะห์อุปสงค์ของการมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีความต้องการยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินงาน เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
โครงสร้างหน่วยวิสาหกิจกว่าร้อยละ 99 เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการพ่ึงพิงจากภาครัฐในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะภายใต้ TBI ส่วน
ใหญ่มีระดับการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับขั้นต้นและ
ระดับกลาง นั่นคือผู้ประกอบการเริ่มมีความเข้าใจและเริ่มน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการในภูมิภาคยังมีความต้องการ การสนับสนุน
และพัฒนาทั้งทางด้านการด าเนินธุรกิจ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต (รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบที่ 18.1.3 บทสรุปผู้บริหาร โครงการประเมินผล โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระยะที่ 1) 
      จากผลการประเมินข้างต้นจึงยืนยันได้ว่าผลการด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้
สร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจขนาดเล็ก 
 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

1) ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ: หจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า
ระบบเติมเงินคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ICT Award 2009หมวด 
Application and Infrastructure Toolsโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ  ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552อาคารรวม บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา(หลักฐานดูตามเอกสารประกอบที่ 18.2.4 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์) 

2) ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ: หจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า
ระบบเติมเงินคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศICT Award 2010 หมวด 
Application and Infrastructure Tools โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) วันที่ 23 สิงหาคม 2553โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
(หลักฐานดูตามเอกสารประกอบที่ 18.2.4  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์) 

3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัล Silver Award ประเภท Research Creation รับเงิน 
8,000 บาทจากงาน Research Expo 2010 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 
26-30 สิงหาคม 2553โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯเป็นรางวัลสูงสุดส าหรับนิทรรศการแบบ
คูหามาตรฐาน ขนาด 2X6 เมตร 

 
 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีส่วนร่วมในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผ่านโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านทรัพยากรบุคคลที่ร่วมให้ความรู้ 
อบรมแก่สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

หมายเหตุ:หลักฐานการได้รบัการยอมรับ การได้รบัรางวลั หรือการได้รับการยกย่องวา่เป็นแบบอย่างในการปฏบิัติที่ดี เชน่ โล่
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นตน้ (นิยามศัพท์ของ สมศ.)   

 
การประเมินตนเอง: 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน :  ปรากฏที่รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบที่ 18.2.1 :  หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบที่ 18.2.2 :  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 
เอกสารประกอบที่ 18.2.3 :  บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระยะที่ 1 

(ปีงบประมาณ 2550 - 2552)  
เอกสารประกอบที่ 18.2.4 : - หจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบเติมเงินคาซาม่าพลัส

โมบิ (KASAMA+mobi) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ICT Award 2009 และ 2010  
 -  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัล Silver Award ประเภท 

 Research Creationจากงาน Research Expo 2010 
เอกสารประกอบที่ 18.2.5 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจส านักงาน

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

เอกสารประกอบที่ 18.2.6 : Website โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(http://www.sp.sut.ac.th/indexsp.php)   

 
 

แหล่งที่มา : เทคโนธานี ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 

http://www.sp.sut.ac.th/indexsp.php
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

1.  สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. 

ตารางท่ี 1 : สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. 

มาตรฐานคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  (15 ตัวบ่งชี้)    

ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 1-4 4.50 ดี 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5-7 5 ดีมาก 

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 8-9 5 ดีมาก 

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10-11 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีที่ 1-11 1-11 4.82 ดีมาก 

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 13-14 4.03 ดี 

ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 15 4.77 ดีมาก 

2. กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  (2 ตัวบ่งชี้)  16-17 4.59 ดีมาก 

3. กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (1 ตัวบ่งชี้) 18 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 1-18 4.72 ดีมาก 

*ตัวบ่งชี้ที่ 12 ในระดบัส านักวิชาไม่ต้องประเมิน 
 
หมายเหตุ:  ช่วงคะแนนในการแปลผลการประเมิน ดังนี ้

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช้ 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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2. สรุปผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมิน ตามตัวบ่งช้ี 

ตารางท่ี 2 : สรุปผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 84.92 4.25 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 3.76 

3.76 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 70.83 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 79.17 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพบัณฑิต  4.50 คะแนน 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10.33 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 32.61 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10.33 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5 คะแนน 

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  5 คะแนน 

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะวฒันธรรม ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบง่ชี้ที ่11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
คะแนนเฉลี่ยด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  
5 คะแนน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

จ.ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ส านักวิชาไม่ประเมิน ส านักวิชาไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 4.38 4.38 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์ ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 4.40 

3.67 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  4.03 คะแนน 

ฉ.ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.77 4.77 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  4.77 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

  
4.70 คะแนน 

2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์   

ตัวบ่งชีท้ี่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบนั   
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ความพึงพอใจ 3.76 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่สังคมสง่ผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

  
4.59 คะแนน 

3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ   

ตัวบ่งชีท้ี่ 18 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
18.1ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั 

ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

  
5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้

  
4.72 คะแนน 
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3. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

- จุดเด่น 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

- แนวทางเสริม 

การจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติให้มากข้ึน รวมถึงมีการยกย่องชมเชย
หรือการให้รางวัลส าหรับผู้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม 

- จุดอ่อน 

ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตส านัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม อยู่ในระดับดี ซึ่งจะต้องพัฒนาให้เป็นระดับดีมาก 

- แนวทางแก้ไข 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จะต้องมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร เพ่ือหาข้อมูลมาเสริมเข้ากับระบบและมาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้คงคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะหรือศักยภาพให้นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- จุดเด่น 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการน าไปใช้ประโยชน์ให้กับนักวิจัย 
นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหลากหลายอาชีพ เช่น ด้านสังคมศาสตร์  ด้านนิเทศ
ศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

- แนวทางเสริม 

4. การสนับสนุนให้อาจารย์สามารถท างานวิจัยได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัย
แล้วเสร็จได้ตามก าหนดเวลา การสนับสนุนข้อมูลแหล่งงบประมาณการท าวิจัย การ
สนับสนุนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่รวมกับการสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง
ต่อไป 

5. ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นกลุ่มในลักษณะของการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาภายใน
กลุ่มสาขา และสาขาวิชากลุ่มอ่ืน และควรมีการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการกับพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

- จุดเด่น 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีการบูรณาการประสบการณ์บริการวิชาการและวิชาชีพมาสู่การเรียน
การสอน และการวิจัย และมีผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของ
ชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพและวิถีชีวิตของตน โดยมีนโยบายและ
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility: USR)  

- แนวทางเสริม 

การจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้าน     
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต 

 

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- จุดเด่น 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นแหล่งรวบรวมและแผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการเผยแพร่และเพ่ือการ
เรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

- แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหรือยกระดับห้องไทยศึกษานิทัศน์ ให้เป็นแหล่งรวมความรู้และสร้างองค์
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

 

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

- จุดอ่อน 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่  สมศ. ก าหนด เนื่องจาก
อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

- แนวทางแก้ไข 

ควรมีแนวทางสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ และอาจารย์ที่มีผลงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว เช่น ระบบ
สนับสนุนการเขียนต ารา ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น 
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ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

- จุดเด่น 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีนโยบายที่ชัดเจนในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ และสร้างระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงได้ในระดับสากลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ TQA: EdPEx เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายการ
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ (QUALITY) ภายใต้การบูรณาการระบบคุณภาพกับการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: RM) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  และมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายระบบคุณภาพกับสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพสู่ระดับสากลต่อไป (Internationalizing QA) 

- แนวทางเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล   
และส่งเสริมการน าระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3.2  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

- จุดเด่น 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญา” และเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

- แนวทางเสริม 

ควรมีมาตรการและแนวทางในการสนับสนุนผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับการให้รางวัล
และยกย่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้ผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

- จุดเด่น 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับต่อประเด็นการชี้น า ป้องกัน และ
แก้ปัญหาสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารโครงการ คณะกรรมการและหลักสูตร การร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

- แนวทางเสริม 

ควรมีมาตรการและแนวทางในการให้รางวัลและยกย่องผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือส่งเสริมบุคคลในลักษณะ “จิตอาสา” ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติภายใต้
สภาวะการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ประจ าปีการศึกษา 2553 
(download จากชื่อ file : Template-CDS-EQA.xls) 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2553 

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
1.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 264 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า (คน) 138 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท (คน) - 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร (คน) - 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ (คน) - 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา (คน) - 

      จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ (คน) 14 

1.2  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (คน) 193 

1.3  ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 92.75 

1.4 เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดือน ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 10,805.34 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 2.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 264 

 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการประเมินคณุภาพ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) (แบ่งเป็น 2 กรณี) - 

 
        -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF 
 เฉลี่ย  (คะแนนเต็ม 5) - 

 
       -   ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) - 

 
 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี 78 

 
ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี 39.8 

 2.2  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 10 

 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) (แบ่งเป็น 2 กรณี) - 

 
-  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) - 

 
-  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF เฉลี่ย
 (คะแนนเต็ม 5) - 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2553 

 
  จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
 ปริญญาโท - 

 
     ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
 ระดับปริญญาโท - 

 2.3  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 5 

 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) (แบ่งเป็น 2 กรณี) - 

 
-  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF  
   เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) - 

 
       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
          (คะแนนเต็ม 5) - 

 
     จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
 ปริญญาเอก - 

 
     ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
 ระดับปริญญาเอก - 

3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่                                                                         

 3.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 24 

      จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก. 24 

      จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข. - 

 3.2  จ านวนรวมบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ 28 

      จ านวนงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์แผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

 
     จ านวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.50) 16 

 
     จ านวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดบัชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.75) 12 

 
     จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไดร้ับ
การยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00)  - 

 3.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
           (ค่าน้ าหนัก 0.125) - 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ        
            (ค่าน้ าหนัก 0.50) - 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน(ค่าน้ าหนัก 0.75) - 
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 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้การตีพิมพ์                                                                               

 4.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 12 

 4.2  จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 8 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
(ค่าน้ าหนัก 0.125) - 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 4 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) 4 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของสมศ. (ค่าน้ าหนกั 0.75) - 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก ๐.๗๕) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 4.3  จ านวนรวมของผลงานสรา้งสรรค์ท่ีเผยแพร ่ 7 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 
0.125) - 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ค่าน้ าหนัก 0.50) - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ค่าน้ าหนัก 0.75) 2 
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 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 5 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 5.1  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าทั้งหมด 46 

     จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (คน) 46 

     จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง (คน) 44 

     จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (คน) 2 

     จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) - 

     จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) - 

     จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) - 

 
5.2  จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษา
ต่อ) 17 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
(ค่าน้ าหนัก 0.125) 6 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 
0.25) 6 

 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) 5 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 
จ านวนบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 4 (Q4 ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 

จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
 
 - 
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จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 5.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 
0.125) - 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ค่าน้ าหนัก 0.50) - 

 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์  

 จ านวนรวมของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) - 

 จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์(ช้ินงาน) 18 

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   

 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 13 

 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 7 

 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 6 

 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 
ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมีผู้ทรงคณุวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย  

 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 10 

 จ านวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 5 

 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวจิัย 5 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภายนอก 
 

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   
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 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนหรือองค์กร 


 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 


 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และด าเนนิกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 


 
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้  5 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  


 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 


 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 


 เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชน 


 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 


 อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี ์


 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 


 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมสม่ าเสมอ 


 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   

 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารสถาบันโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง 4.38 

14 การพัฒนาคณาจารย์   

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 0) - 
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  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 2) 13 

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 5) 21 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 1) - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 3) 3 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 6) 4 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 3) - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 5) - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 8) 5 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี (ค่าน้ าหนัก 6) - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท (ค่าน้ าหนัก 8) - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก (ค่าน้ าหนัก 10) - 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด   

 คะแนนประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยต้นสังกัด  4.77 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 
มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
มีการสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ 

 
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคณุค่าต่อสังคม 


 ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเดน็ท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ ์


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์   

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคณุลกัษณะตามอัตลักษณ์ 3.76 

 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 196 

 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 39.8 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
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 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 
มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
มีการสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 
ผลการด าเนินงานบรรลตุามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกดิผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสังคม 

 
สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจดุเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 

18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
 

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 


 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 


 มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสถาบัน 


 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 


 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 

18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 

 ( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด ้หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน)   

 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 


 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 


 มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสถาบัน 


 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 


 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 


 รวมจ านวนข้อที่ปฏิบัติได้ 5 
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คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย 
1. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อ.ดร. พีรศักดิ์  สิริโยธิน)   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อ.ดร. ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล)  กรรมการ 
3. หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป (อ.ดร. พีรศักดิ์  สิริโยธิน รักษาการแทน)  กรรมการ 
4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รศ.ดร. อัญชลี  วรรณรักษ์)   กรรมการ 
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.ดร. วีรพงษ์  พลนิกรกิจ)  กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (อ. รัชฎาพร  วิสุทธากร)   กรรมการ 
7. หัวหน้าสถานวิจัย (อ.ดร. ธรา  อั่งสกุล)     กรรมการ 
8. ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ.ดร. สิรินทร  ศรีโพธิ์)   กรรมการ 
9. ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ดร. นิศาชล  จ านงศรี)  กรรมการ 
10. ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (อ.ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท) กรรมการ 
11. อ.ดร. ณัฐฏญา  เผือกผ่อง       เลขานุการ  
12. นางทิติยา  ศรีอินทร ์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม       ที่ปรึกษาคณะท างาน 
5. รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม       ประธานคณะท างาน 
6. หัวหน้าสถานวิจัย        คณะท างาน 
7. นางศรุตา  จันทะรส        คณะท างาน 
8. นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา       คณะท างาน 
9. นางรุ่งนารี  ชิดโคกกรวด       คณะท างาน 
10. นางสาวชลลดา  พจน์จะโป๊ะ       คณะท างาน 
11. นางสาวจุรีรัตน์  เขตกระโทก       คณะท างาน 
12. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม       คณะท างานและเลขานุการ 
 
 


