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คํานํา 

 
 สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย และบริการ

วิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 ข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยไดรวบรวมเน้ือหา สาระ แนวปฏิบัติที่ดี และขอเสนอแนะที่ไดรับจากการจัดโครงการฯ ไวในรายงานฉบับ

น้ี เพื่อตอบสนองตอความจําเปนที่ในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการประกัน

คุณภาพ รวมทั้งถายทอดใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่งตองอาศัยความ

รวมมือและการสรางความเขาใจในทุกระดับ เพื่อใหกระบวนการพัฒนาดานงานวิจัย และบริการวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งเน้ือหาในรายงานเปนการสรุปขอมูลจากผูเขารวม

โครงการฯ ที่ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการทางวิชาการ จาก

ประสบการณตรงและกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากหนวยงานกรณีศึกษา ซึ่งไดรับความ

กรุณาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถานีวิจยัพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ ตองขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี 

ทําใหไดรับทราบมุมมองและประสบการณจริงในการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่นําระบบประกัน

คุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ ดี  และสามารถนําความรู และ

ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานประกัน

คุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 สํานักประกันคุณภาพหวังเปนอยางย่ิงวารายงานสรุปผลโครงการจัดการความรูฯ เลมน้ีจะเปน

ประโยชนสําหรับผูบริหาร บุคลากร และผูเกี่ยวของ รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

ตอไป 
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บทสรุปภาพรวม 
 

 

 ตามที่สํานักประกันคุณภาพไดรับอนุมัติใหจัดโครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย 

และบริการวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555  ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 26 – 28 

มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณ

วาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และการ

บริการทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ 

 การจัดโครงการครั้งน้ี มีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบดวย 

1. วิทยากร จํานวน 8 ทาน ไดแก 

- ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ 

- รศ.ดร.สมชาย   ธนสินชยกุล 

- ผศ.ดร.นิคม   แหลมสัก 

- ดร.โชคชัย   เอกทัศนาวรรณ 

- นายธํารงศิลป   โพธิสูง 

- นางภัทรา   ชูวาธิวัฒน 

- นางสาวมาลี   สกุลนิยมพร 

- นางสาววิไลรัตน   วิริยะวิบูลยกิจ 

2. ผูบริหาร ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงานวิจัย และการบริการทางวิชาการเพื่อ

การประกันคุณภาพ จํานวน 35 คน 

3. บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 5 คน 

4. การศึกษาดูงาน 2 แหง ไดแก 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช

ศาสตร 

มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

4.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิสิษฐ แววสูงเนิน ผูชวยอธิการบดีฝาย

วิชาการ   ผศ.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝายวิชาการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 

ผูอํานวยการเทคโนธานี นางพรประภา  ซอนสุข หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอม

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหการตอนรับ และช้ีแจงใหทราบเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหาร

จัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ การบริหารงานของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวิสัยทัศนเปนสถาบันแหงการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีช้ันเลิศ มุงเนนการดําเนินภารกิจดานการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดน 

สําหรับการเปนที่พึ่งของสังคม สอดคลองตามความตองการของการพัฒนาภูมิภาค สังคมภูมิภาคไดรับประโยชน

และใหการยอมรับสูง โดยสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ตองการผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถ 

ทําใหคนอื่นเห็นตามได สามารถพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู จนกลายเปนองคกรแหงนวัตกรรมที่มีการสรางสรรค

ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา (data       process          information          Intelligence    

Knowledge          integrate         wisdom) 

หลักการบริหารจัดการ คือ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ – มีความเปนอิสระ (independence) 

คลองตัว (flexible) และมีประสิทธิภาพ (efficiency) การดําเนินงานสูง โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ 

autonomy โดยใหการดําเนินการตางๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด และใหมีการควบคุมจาก

หนวยงานภายนอกนอยที่สุด มีระบบบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (Centralized Services, 

Coordinated Missions) ซึ่งเปนนโยบายที่มุงใชทรัพยากรและความชํานาญการรวมกัน เพื่อลดความเปน

เจาของ ลดภาวะดานงบประมาณ ตองการใหเกิดการประสานงานทั้งในแนวราบและแนวต้ัง เพื่อใหทุกภารกิจ

บรรลุเปาหมาย มีหนวยงานและโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” 

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชแนวคิดคุณภาพการบริหารจัดการ

จากภาครัฐ คือ วางยุทธศาสตร จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน สรางกลไกการผลักดัน การนํายุทธศาสตรไป

ปฏิบัติ และการควบคุมเชิงยุทธศาสตร วางระบบใหมีการประเมินตนเอง การตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดยมี

นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ ใหใชระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู เพื่อเปนเครื่องมือใน

การรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ศูนย สถาบัน เปนผูดูแล ให

คําปรึกษา และประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการกําหนดปจจัยที่สงผล

ตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเกณฑตัวบงช้ี องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมิน สงเสริมให

หนวยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกัน

คุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ รองอธิการบดีทุกฝาย เปนกรรมการ คณบดีทุกสํานักวิชา ผอ.ทุกศูนย/

สถาบัน และเทียบเทา ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนกรรมการ และผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ

และเลขานุการ  รวมทั้งมีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจํา

หนวยงาน 33 หนวยงาน  

นอกจากน้ี มีการกําหนดใหนักศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ ในการใหขอมูล 

การรับรู ติดตาม และใหขอเสนอแนะ การศึกษาติดตาม กํากับวาขอมูลทีใ่หไปมีการนําไปปรับปรุงหรือใชประโยชน 

การนําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา โดย

ฝายกิจการนักศึกษารวมกับฝายวิชาการไดจัดกิจกรรมใหความรู QA กับผูนํานักศึกษา จัดทํารายงานผลการ

ประกันคุณภาพขององคการนักศึกษา 5 องคประกอบ 18 ตัวบงช้ี เพื่อใหนักศึกษารูจุดเดน-แนวทางเสริม และ

จุดออน-แนวทางแกไข เชิญผูนํานักศึกษา เขารวมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการพิจารณา 
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(ราง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบขอสังเกตและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เพื่อนําไปเผยแพรใหกับนักศึกษาไดรับทราบตอไป 

สําหรับการเย่ียมชม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา และเทคโนธานี มีการบริหาร

จัดการที่ดีในการดําเนินงานในแตละภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี โดยมีการประสานความรวมมือรวมกัน

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทําใหการเช่ือมโยงขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหมีผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก เปนสวนใหญในแตละองคประกอบ พรอมทั้งมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในการ

บริหารจัดการดานตางๆ งบประมาณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของคณาจารยและบุคลากร เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สรุปไดวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย โดยใชทรัพยากร รวมกัน 

ทําใหสามารถเช่ือมโยงการทํางานระหวางกันไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยผูบริหารให

ความสําคัญ ทํางานอยางเปนระบบ มีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีการ

สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลงานไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม มี

ระบบและกลไกในการกํากับดูแลต้ังแตระดับบนจนถึงระดับลาง โดยผูบริหารทุกระดับและบุคลากรมีสวนรวมเปน

คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด 

4.2  สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช

ศาสตร ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกุล ผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ

พัฒนาพืชศาสตร ไดใหการตอนรับในการเย่ียมชมสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ และบุคลากร ไดช้ีแจงและ

บรรยายใหทราบเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารจัดการดานการวิจัยและบริการวิชาการของสถานีวิจัยฯ 

รวมทั้งมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมโครงการฯ สรุปรายละเอียดแตละกิจกรรมไดดังน้ี 

สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ มีการนําระบบประกันคุณภาพมาปรับใชกับองคกร เพื่อใหการ

บริหารจัดการหนวยงานในหลายๆ ดาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถเขาถึงชุมชนไดเปน

อยางดี โดยมีการสรางความเขาใจกับบุคลากรในการบริหารงาน จัดทําแบบฟอรมเดียวเพื่อใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ต้ังทีมงานในองคกรเพื่อเปนทีมงานในการเช่ือมโยง และติดตามเรื่องตางๆ มีการรายงานตอผูบริหารในทุกๆ 

6 เดือน มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยใชหลัก HRM การพัฒนาองคกร โดยใชหลัก HRD เพื่อใหทุกคนในองคกรมี

จุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งมีจุดแข็งที่โดดเดน คือ เปนสถานีวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงในดานการบริการวิชาการ การ

ถายทอดความรูสู เกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อแกไขปญหาใหเกษตรกร บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีความเช่ียวชาญการวิจัยดานพืชศาสตร และสรางผลงานทางการเกษตรที่มีคุณคา ซึ่งการทํางาน

วิจัยของสถาบันวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ จะทําการวิจัยแบบครบวงจร ต้ังแตการพัฒนาพันธุพืช วิธีการปลูก 

วิธีการดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ จนกระทั่งการนําเมล็ดพันธุไปจําหนายจายแจก ผูบริหารใหความสําคัญดาน

การประกันคุณภาพ มีการถายทอดใหกับบุคลากรทุกระดับงาน เพื่อใหมีทิศทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

สรุปไดวา สถานีวิจัยฯ มีประสิทธิภาพสูงในดานการวิจัยและบริการวิชาการ การถายทอดองคความรู

ดานพืชศาสตรสูเกษตรกรและภาคเอกชน ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความสามารถ ผูบริหารใหความสําคัญกับ
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ผูใตบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองคกร การถายทอดและสื่อสารขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรทุก

ระดับ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเขาใจที่ตรงกัน โดยใชหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ คือ 

การใชใจเขาใจเราในการทํางาน ตองรูจักตัวตนของผูอื่น เพื่อปรับใหทํางานรวมกันได ใชแนวคิด “ตัวเล็กออนนอม 

ตัวใหญแข็งแรง” เพื่อนําพาองคกรสูความสําเร็จ  

4.3  การจัดการความรู (KM) ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ มีการ

พิจารณารวมกันในแตละกลุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานของแตละ

หนวยงาน และนําผลการแลกเปลี่ยนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน โดยมีการคนพบแนว

ปฏิบัติที่ดีทั้งในเรื่อง ระบบและกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะหงานวิจัย ซึ่งสรุปแนวทางการปฏิบัติ

ในแตละประเด็น ดังน้ี 

- ระบบและกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ มีสวนงานกลางรับผิดชอบดานการจัดการ

งานวิจัย และการบริการทางวิชาการ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งเปนผูแทน

ที่มาจากทุกภาคสวน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป/แผนกลยุทธ จัดทําแผนงานวิจัยและบริการ

วิชาการใหครอบคลุมตามเกณฑและตัวบงช้ี จัดทําคูมือวิจัยใกลมือ จัดทําฐานขอมูลกลางที่สามารถเช่ือมโยงขอมูล

ไดอยางทั่วถึง มีมาตรการสนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย และตีพิมพงานระดับนานาชาติ 

- การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน มีการกําหนดใหนิสิตไดเขารวมในการทํางาน

วิจัย ทําโครงการวิจัยรวมกับอาจารยและนําผลจากการวิจัยเปนหัวขอในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแสดงผลงานวิจัยทั้งของอาจารยและนิสิต 

- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการนําขอมูลสรุป

จากการบริการวิชาการไปเปนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน กําหนดใหนิสิตมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการและสามารถนําผลสรุปที่ไดมากําหนดเปนหัวขอตอยอดสําหรับการทํางานวิจัย มีการสอบถามขอมูลจาก

ชุมชนเพื่อใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของชุมชน หรือมอบหมายใหนิสิตนําความรูจากการบริการ

วิชาการไปจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนกับชุมชน 

- การวิเคราะห มีคณะกรรมการวิจัยของคณะเปนผูรวบรวมงานวิจัยแลวนํามาวิเคราะห

เพื่อคัดสรรผลงานที่สามารถจะตีพิมพเผยแพรเปนองคความรูที่ เขาใจงายตอสาธารณชนในเว็บไซต หรือมี

หนวยงานกลางเพื่อชวยเหลือในเรื่องการทําวิจัย ระบบจัดเก็บขอมูลงานวิจัย จัดต้ังคลินิกนักวิจัยเพื่อชวยเหลือและ

เผยแพรผลงานวิจัย จัดทําคูมือการทํางานวิจัย 

สําหรับสรุปผลการจัดโครงการจัดการความรูครั้งน้ี เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อรวบรวมองค

ความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ โดยมีเวทีให

ผูเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพและผูเกี่ยวของในการกํากับดูแลดานงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ไดแก 

ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ รองประธานคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ผศ.

ดร.นิคม  แหลมสัก ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน นางสาวมาลี  สกุลนิยมพร และ

ผูเขารวม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินดานการวิจัยและการ
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บริการวิชาการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเขารวมซึ่งเปนผูแทนของแตละหนวยงานไดนําเสนอแนว

ทางการปฏิบัติงานและประสบการณจากการทํางานดานการบริหารจัดการการวิจัยและการบริการทางวิชาการทั้ง

ประสบการณโดยตรงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเพื่อใหผูเขารวม

โครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพของหนวยงาน จึงกําหนดใหแตละกลุมสรุปประเด็นที่ไดจากการศึกษาดูงาน สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดี สิ่งที่จะนําไปปรับใช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ ตลอดจนประเด็น

ที่ไดจากการจัดการความรู (KM) ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อรวบรวมสรุปเปน

ขอมูลในการเผยแพรและนําไปประยุกตใชรวมกัน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการสืบสานและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมใหไปสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอคุณงาม

ความดีของวีรสตรีของไทยในอดีต  

ผลการประเมินโครงการจัดการความรูครั้งน้ี พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ตอการจัดโครงการฯ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.23 จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน จาก 42 คน คิดเปน

รอยละ 90.48 มีคาใชจายจริง จํานวน 115,968 บาท จากงบประมาณที่ขอไว จํานวน 140,000 ท คิดเปนรอยละ 

82.83 เปนคาใชจายตอคน 2,761.14 บาท/คน 
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 

บทนํา 

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่5 รัฐบาล

มี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค

และ ชนบท ใหมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ใน พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง 

เสนอให รัฐบาลจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหมในสวนภูมิภาค 5 แหง ไดแก 

ภาคเหนือ 1 แหงภาคใต 1 แหง ภาคตะวันออก 1 แหง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แหง ในสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให

จัดต้ัง วิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึนที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่

จัดต้ังข้ึนที่จังหวัดนครราชสีมา ใหใชช่ือวา “วิทยาลัยสุรนาร”ี และเลือกพื้นที่ปาเสื่อมโทรม บริเวณอางเก็บนํ้าหวย

บานยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ ประมาณ 7,000 ไร เปนที่ต้ัง  
  ตอมารัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปน นายกรัฐมนตรี ไดเล็งเห็นความจําเปน ในการ

เรงรัดจัดต้ังมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนในสวนภูมิภาค เพื่อใหมีศักยภาพ และความพรอมที่จะสนองความตองการของการ 

พัฒนาประเทศในภูมิภาคตางๆ ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 จึงมีมติใหยก

ฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แหง เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ พรอมกันน้ี ไดอนุมัติใหแตงต้ัง “คณะกรรมการจัดต้ัง 

มหาวิทยาลัยสุรนารี” โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน) เปนประธานคณะ

กรรมการฯ ไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอตอรัฐบาล พรอมทั้งเสนอราง

พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยตอสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532  

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ได

ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติดังกลาว และไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชต้ังแตวันที ่30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีจึงไดถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เปนวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย 

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2533 – พฤษภาคม 2536 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาที่ทําการโดยจัดจางกอสราง

อาคารและสิ่งกอสราง และจัดให มีพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 อาคารและสิ่งกอสรางสวนใหญ

แลวเสร็จทันการเปดดําเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2536  

วิสัยทัศน 

  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันแหงการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีช้ันเลิศ 

และเปนที่พึ่งของสังคม” 

นิยามวิสัยทัศน : การเปนสถาบันแหงการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันเลิศ หมายถึง การดําเนิน

ภารกิจดานการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดน ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในกํากับของประเทศ สําหรับการเปนที่พึ่ง

ของสังคม หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การใหบริการวิชาการแกสังคม 

และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองตามความตองการของการพัฒนาภูมิภาค สังคมภูมิภาคไดรับ

ประโยชนและใหการยอมรับสูง 

  ผูนําตองมีวิสยัทัศน มีความสามารถที่ผูอื่นมองไมเห็น ผูนําที่คนอื่นอยากเดินตาม เปนยอดบุคคล ผูนําที่ทํา

ใหคนอื่นเห็นตามได  สามารถพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู Learning Organization จนกลายเปนองคกรแหง

นวัตกรรมที่มีการสรางสรรค ภูมิรู  ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาสั งคมที่ เปนสุขและย่ังยืน 

(dataprocessinformationIntelligence Knowledgeintegratewisdom) 

พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของ

การพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย คนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและพัฒนาไป

ใชในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาไดมากข้ึน 

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัตลักษณ และเอกลักษณ 

  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ไดพิจารณาและใหความ

เห็นชอบอัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหประเมินตามตัวบงช้ี

กลุมมาตรการสงเสริม ดังน้ี 

  อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 “บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา” 

  เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม” 

การบริหารงาน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในชวงทศวรรษแรก ไดแบงพัฒนาการสําคัญเปน 3 ชวง 

พ.ศ. 2531 - 2532 เปนชวงแรกที่เปนการดําเนินการดานจัดหาที่ดินที่ต้ังของมหาวิทยาลัย การเตรียมโครงสราง 

การเตรียมจัดทําผังแมบทและในชวงที่ 2 ต้ังแต พ.ศ. 2533 - 2536 เปนการดําเนินงานในชวงเริ่มตน จัดไดวาเปน

ระยะบุกเบิกของมหาวิทยาลัย กลาวคือเปนระยะที่กอรางสรางตัวของมหาวิทยาลัย ใหพรอมที่จะเปดดําเนินการ 
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โดยงานที่ไดดําเนินการสวนใหญเปนการกอสรางอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การจัดระบบ วางระเบียบ 

การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน การดําเนินการสวนใหญจะอยูที่สํานักงานช่ัวคราว 

กรุงเทพมหานคร และในชวงที่ 3 ต้ังแต พ.ศ. 2536 เปนตนไป เปนระยะของการเปดดําเนินการ บุคลากรทั้งหมด

เขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ต้ัง จังหวัดนครราชสีมา มีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรกในปการศึกษา 2536 และ

ในชวงน้ีไดดําเนินการตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย โดยเนนดานการสอนและการวิจัย ซึ่งเปนพื้นฐานของการ

ขยายภารกิจทางดานบริการวิชาการ ปรับแปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในระยะตอไป จากหลักการ จัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่กําหนดใหฐานะและรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยเปน มหาวิทยาลัยของรัฐบริหารงานแบบธุรกิจที่ไมมุงหาผลกําไร และยังสามารถสนองนโยบายของรัฐ

ไดเต็มที่ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ การวางโครงสรางการ บริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยจึงคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริการ เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจตางๆ ที่สําคัญ อาทิ การ

กระจายอํานาจการบริหารไปสูองคกรระดับตางๆ เพื่อลดข้ันตอนการตัดสินใจ โดยใหองคกร แตละระดับเนนการ

บริหารงานในรูปคณะบุคคล เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน 

นอกจากน้ียังเนนหลักการของการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย 

สรุปหลักการบริหารจัดการ คือ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ – มีความเปนอิสระ (independence) 

คลองตัว (flexible) และมีประสิทธิภาพ (efficiency) การดําเนินงานสูง โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ 

autonomy โดยใหการดําเนินการตางๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด และใหมีการควบคุมจาก

หนวยงานภายนอกนอยที่สุด 

  การจัดระบบริหารงานภายในท่ีสิ้นสุดระดับสภามหาวิทยาลัย 

1. จัดระบบและวางระเบียบการเงินและทรัพยสิน 

2. จัดระบบบริหารงานบุคคล 

3. จัดระบบงานวิชาการ 

4. จัดระบบและวางระเบียบการบริหารทั่วไป 

โครงสรางการจัดองคกร 

  ในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัด

โครงสรางองคกรและระบบบริหาร ที่ยึดหลักการกระจายอํานาจ ที่มีลักษณะของการปกครองตนเอง โดยใหการ

ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปน องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี

เพื่อใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูง โครงสรางการจัดองคกรการบริหารในแนวราบ มี

การจัดแบงสวนงานที่ชัดเจน ไมสลับซ้ําซอน และวางโครงสรางการจัดองคกรวิชาการแบบกลุมสหวิทยาการ ที่เอื้อ

ใหมหาวิทยาลัยประยุกตใชนวัตกรรมเชิงบริหารและนวัตกรรมทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ในการดําเนินงานภายใตการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีการตัดสินใจ วินิจฉัย และการสั่งการ

สิ้นสุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหาร และการจัดการในเรื่องการ

พัฒนาองคกรอยางคลองตัว การดําเนินการยุบรวม และจัดต้ังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ
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สํานักวิชา ศูนย สถาบัน ฯลฯ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว ภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคกร

การบริหารสูงสุด 

 

กลไกการกําหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุม การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสงเสริม

สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยองคกรสําคัญจํานวน 2 องคกร ไดแก 

สภามหาวิทยาลัย  

เปนองคกรสูงสุดทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป โดยเฉพาะดานนโยบายและแผน งบประมาณ การเงิน

และทรัพยสิน การแบงสวนงาน การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การแตงต้ังผูบริหาร

ระดับสูงและการอนุมัติปริญญา โดยสภามหาวิทยาลัยจะประกอบดวย 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง  

2. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย และประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 9 คนแตไมเกิน 12 คน ซึ่งจะทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลภายนอก และในจํานวนน้ีจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 4 คน  

4. กรรมการจํานวน 2 คน ซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการจากสภาวิชาการ  

5. กรรมการจํานวน 5 คนซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา  

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป แตจะทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังใหมอีกได นับต้ังแต พ.ศ. 2533 - 2551 มหาวิทยาลัยมี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 12 ชุด  

  สภาวิชาการ  

เปนองคกรรองลงมาจากสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทางวิชาการ อันไดแก การสอน 

การวิจัย และบริการทางวิชาการโดยเฉพาะการกํากับดูแลดานมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการประกอบดวย  

1. ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี  

2. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน และศาสตราจารย  
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3. กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากคณาจารยประจําสํานักวิชา สํานักวิชาละ 3 คน  

กรรมการสภาวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป แตอาจไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงใหมอีกได โดยที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีงานหลักที่สําคัญ 6 ดาน คือ งานบริหารและธุรการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนา 

งานบริการวิชาการ งานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  สํานักงานอธิการบดี 

มีภารกิจหลักประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน รวมทั้งภารกิจในดานการบริหารและธุรการ 

โดยประสานงานบริหารในสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และหนวยงานวิสาหกิจ สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 

หนวยงานระดับสวนงาน 13 สวนงาน ไดแก  

1. สวนสารบรรณและนิติการ  

2. สวนการเจาหนาที ่ 

3. สวนการเงินและบัญชี  

4. สวนอาคารสถานที ่ 

5. สวนพัสดุ  

6. สวนแผนงาน  

7. สวนกิจการนักศึกษา  

8. สวนประชาสัมพันธ  

9. สวนสงเสริมวิชาการ  

10. หนวยตรวจสอบภายใน  

11. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  

12. สถานพัฒนาคณาจารย   

13. สถานสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  สํานักวิชา 

  มีภารกิจดานการสอนและการ แตละสํานักวิชาจะประกอบดวย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย เปนแหลง

ปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารยในสํานักวิชาน้ันๆ สํานักวิชา ประกอบดวย 5 สํานักวิชา ไดแก  

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

2. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

4. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

5.  สํานักวิชาแพทยศาสตร 

  สถาบนั / ศูนย 

      มีภารกิจหลักดานการบริการสนับสนุนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแกหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและของประเทศ โดยอาจ

ดําเนินการในรูปโครงการตางๆ ได โดยแรกเริ่มดําเนินการมีหนวยงานระดับสถาบัน/ศูนย จํานวน 1 สถาบัน 5 

ศูนย ไดแก  
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1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

2. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

3. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4. ศูนยบริการการศึกษา  

5. ศูนยบริการวิชาการ  

6. ศูนยคอมพิวเตอร  

  โดยการดําเนินงานต้ังแตเปดดําเนินการจนกระทั่งปจจุบันไดมีการปรบัเปลี่ยนหนวยงานในระดับศูนยเพื่อ

ความเหมาะสม ปจจุบันหนวยงานระดับสถาบัน/ศูนย มีจํานวนทั้งสิ้น 1 สถาบัน 7 ศูนย และ 1 หนวยงาน

เทียบเทาศูนย/สถาบัน ประกอบดวย  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

2. ศูนยบริการการศึกษา  

3. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

4. ศูนยคอมพิวเตอร  

5. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

6. ศูนยกิจการนานาชาติ   

7. เทคโนธานี   

8. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

9. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

หนวยงานวิสาหกิจ 

  ภายใตแนวทางและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุงจะระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากแหลง

ตางๆ มาเสริมงบประมาณแผนดิน ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะตองวางแนวทางและระบบตางๆ ที่เอื้ออํานวยและ

สงเสริมใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน  และสรางรายไดใหแก

มหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวและเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองทางการเงินไดในระยะยาว 

ไดดําเนินการจัดต้ังและพัฒนาหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยใหเปนหนวยงานที่ดําเนินงานเชิงธุรกิจ  3 

หนวยงาน ไดแก  

  - เทคโนธานี เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ภายนอกในดานการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และใหคําปรึกษาทางวิชาการ สงเสริม ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ใหเชาพื้นที่ภายในเทคโนธานีเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

  - ฟารมมหาวิทยาลัย เปนสถานที่ใหบริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาการ

ทางดานเทคโนโลยีการเกษตร เปนที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาในรูปสหกิจศึกษา และดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจ มี

การจําหนายสินคา ผลผลิต และผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ ที่เปนผลผลิตของฟารม  

  - สุรสัมมนาคาร เปนสถานที่ใหบริการที่พัก หองประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยงแกหนวยงานภายในของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก  
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การตรวจสอบ 

 มีหนวยงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตออธิการบดี มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติภายในองคกร และจัดทํารายงานเสนอ

สภามหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง รวมทั้งตองสงรายงานการเงินให สตง.ตรวจสอบ และรับรองภายใน 3 เดือน นับแต

สิ้นปงบประมาณ 

ระบบบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (Centralized Services, Coordinated Missions)  

 เปนนโยบายที่มุงใชทรัพยากรและความชํานาญการรวมกัน โดยบริหารจัดการแบบรวมบริการประสาน

ภารกิจ ลดความเปนเจาของ ลดภาวะดานงบประมาณ ตองการใหเกิดการประสานงานทั้งในแนวราบและแนวขาง 

เพื่อใหทุกภารกิจบรรลุเปาหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานและโครงการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” 

1. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดฝกงาน มีระเบียบวินัย รูจักการวางตัว 

และเขากับสังคมดีข้ึน 

2. สถานพัฒนาคณาจารย  เพื่อสอดรับกับเครือขาย Professional and Organizational 

Development Network ของ สกอ. (POD Network Thailand) 

3. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

4. ระบบมิตราจารย 

5. มีการสอบสอนอาจารยใหม และประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษาและสัมมนาฯ 

6. มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor) 

 การเปดสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทําการเปดการสอนใน 3 ระดับ 94 หลักสูตร ดังน้ี 

1. ปริญญาตรี จํานวน 32 หลักสูตร 

2. ปริญญาโท จํานวน 34 หลักสูตร 

3. ปริญญาเอก จํานวน 28 หลักสูตร  

ภารกิจ 
 สอน 

 วิจัย 

 ปรับแปลง ถายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 

 บริการทางวิชาการ 

 ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 บริหารและบริการกลาง 

 อาคารเรียน/อาคารที่ทําการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

 ศูนยคอมพิวเตอร 

 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 ศูนยบริการการศึกษา 

 เทคโนธานี 

 กิจการนักศึกษา 

บริการ 

แบบรวม

ศูนย  

ภารกิจ 
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จํานวนคณาจารย 

1. จํานวนคณาจารยประจําจํานวนทัง้หมด 354 คน แบงเปน 

- วุฒิปริญญาเอก จํานวน 276 คน 

- วุฒิปริญญาโท จํานวน 78 คน 

2. จํานวนคณาจารยประจําที่เปนชาวตางประเทศ จํานวนทั้งหมด 14 คน 

3. จํานวนคณาจารยที่กําลังศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 24 คน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

1. ศาสตราจารย จํานวน 14 คน 

2. รองศาสตราจารย จํานวน 44 คน 

3. ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 110 คน 

4. อาจารย จํานวน 186 คน 

จํานวนนักศึกษา 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 10,591 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สํานักวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรีอีก

สาขาหน่ึง 

ผูรวมเรียน

ปริญญาตร ี

รวม 

วิทยาศาสตร 249 79 211 - - 539 

เทคโนโลยีสังคม 979 130 75 - 1 1,185 

เทคโนโลยีการเกษตร 949 142 83 - 2 1,176 

วิศวกรรมศาสตร 5,842 625 122 1 2 6,592 

แพทยศาสตร 954 4 - - - 958 

พยาบาลศาสตร 141 - - - - 141 

รวม 9,114 980 491 1 5 10,591 

  มหาวิทยาลัยเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2536 จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา 2554) มีผูสําเร็จการศึกษาไป

แลว จําแนกตามระดับการศึกษา ดังน้ี  

- ปริญญาตรี 14 รุน  รวม 12,865 คน 

- ปริญญาโท 12 รุน รวม     736 คน 

- ปริญญาเอก 11 รุน รวม      245 คน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ความหมายของการประกันคุณภาพ 

  “คุณภาพ” ในที่น้ีหมายถึงคุณภาพของการบริหารจัดการที่สงผลใหองคกรบรรลุผลลัพธตามเปาหมายและ

ทิศทางเชิงกลยุทธโดยตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

แนวคิดคุณภาพการบริหารจัดการจากภาครัฐ 

1. วางยุทธศาสตร 

- มีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

- สรางกลไกการผลักดัน การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงยุทธศาสตรกับการวัดผล

สัมฤทธ์ิครอบคลุม 4 มิติ และใหมีการทําคํารับรองฯ 

2. นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 

- จัดใหมีการทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป / รายป 

- วางวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

- การตกแตงองคาพยพของระบบราชการ ( กระบวนงาน, โครงสราง, เทคโนโลยี, คน ) เพื่อ

ผลักดันการทํางานตามยุทธศาสตร 

3. การควบคุมเชิงยุทธศาสตร 

- วางระบบใหมีการประเมินผลตนเอง การตรวจสอบผลการดําเนินการตามคํารับรอง การวาง

ระบบการบริหารการเงิน การคลัง ( GFMIS ) 

นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1. ใหใชระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือ

ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่วาง

ระบบ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

2. ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ศูนย สถาบัน เปนผูดูแล ใหคําปรึกษา และประสานงาน เพื่อให

การดําเนินกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชา ศูนย และสถาบัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ใหมีการกําหนดปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเกณฑตัวบงช้ี องคกรที่

รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ 

4. สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

5. ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไปแลวอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการประกันคุณภาพ 

1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เปนสวนที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมี

ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิต และตอง

ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พรอมทั้งการมีระบบตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินการภายในดวย  

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและ

กลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดใหมีข้ึน โดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการ

พิจารณาวา สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม ไดใชระบบที่พัฒนาข้ึนเพียงใด และมีข้ันตอนการ

ดําเนินการที่จะทําใหเช่ือถือไดหรือไมวา การจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ ทั้งน้ี มุงเนนการตรวจสอบใน

คณะวิชาเปนหลัก  

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินการของ

คณะวิชาโดยภาพรวมวา เมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มากนอยเพียงใด ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระทําอยางเปนระบบ 

โดยมีกฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน 

ระบบการประกันคุณภาพ 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจําแนกไดเปน 2 สวน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ

ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมี

คุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย  

- การควบคุมคุณภาพ 

- การตรวจสอบคุณภาพ 

- การประเมินคุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงหมายถึง การดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน

พรอมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหนวยงานภายนอกเพื่อประกันวาสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย 

- การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

- การประเมินคุณภาพ 

- การใหการรับรอง 

องคประกอบและความสัมพันธระหวางการประคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มี

ปรากฏในตารางตอไปน้ี 
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  การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

ผูรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

กระบวนการ 1. ควบคุมคุณภาพ 

2. ตรวจสอบคุณภาพ 

3. ประเมินคุณภาพ 

1. ตรวจสอบคุณภาพ 

2. ประเมินคุณภาพ 

3. การใหการรับรอง 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษาของไทยและระดับ

สากลมีในแผนภูมิตอไปน้ี 

   การประกันคุณภาพภายใน              การประกันคุณภาพภายนอก 

           

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. กําหนดแนวทางวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

2. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

3. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําการเผยแพรระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือ 

อธิการบดี มอบหมาย 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การปรับปรุงตัวบงช้ีใหเหมาะสมและ เปนปจจุบัน การประเมินคุณภาพการศึกษา

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก 

- ควบคุม 

- ตรวจสอบ 

- ประเมิน 

- ตรวจสอบ 

- ประเมิน 

- รับรอง 

การตรวจสอบ ประเมินเทียบเทากับ

มาตรฐานสากล 
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเองวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเรื่องอื่น 

ๆ ตามที่ฝายวิชาการมอบหมาย 

2. ติดตามการดําเนินงานในการแกไขปญหา ตามขอสังเกตและ ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และรายงานผลการติดตามเปนระยะๆ ใหแกอธิการบดี 

3. ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน (33 หนวยงาน) 

 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน มีหนาที่ดังตอไปน้ี  

1. จัดทําหรือปรับปรุงตัวช้ีวัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานใหเหมาะสมและเปน

ปจจุบัน  

2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของหนวยงาน 

3. เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อพรอมรับการประเมินภายใน และภายนอก  

4. หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

โดยผูที่ดํารงตําแหนงประธานของแตละ สํานักวิชา/ศูนย สถาบัน คือ รองคณบดีทุกสํานักวิชา รอง

ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน ผูที่ดํารงตําแหนงเลขานุการ คือ หัวหนาสํานักงานคณบดี/ ศูนย/ สถาบัน 

เง่ือนไขความสําเร็จ 

1. ผูบริหารตองใหการสนับสนุนดานการประกันคุณภาพอยางจริงจัง และตอเน่ือง 

2. ตองจัดระบบงานใหมีความเหมาะสม และใหถือวางานประกันคุณภาพเปนงานประจําที่ตองทําอยาง

สม่ําเสมอ และดําเนินงานตามหลักการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

3. จัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน 

4. นําผลของ IQA และ EQA มาใชประโยชนอยางจริงจัง 

สรุปผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.  ผล IQA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 – 2552 (คะแนนเต็ม 3.00) 

องคประกอบ ป 2550 ป 2551 ป 2552 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 3.00 3.00 3.00 

2. การเรียนการสอน 2.69 2.54 2.54 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 

4. การวิจัย 2.80 3.00 3.00 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 3.00 3.00 

7. การบริหารและการจัดการ 3.00 3.00 3.00 

8. การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 3.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 3.00 3.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 2.88 2.85 2.85 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (คะแนนเต็ม 5.00) 

องคประกอบ 
สกอ. สกอ. + มทส. 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ (1) 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การผลิตบณัฑิต (8+3) 4.49 ดี 3.84 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย (3+1) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม (5) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

7. การบริหารและการจดัการ (4+1) 4.75 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ (1) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

10. องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล 

“สถานศึกษา3ดี (3D)” (2) 

- - 5.00 ดีมาก 

11. การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

(+4) 

- - 4.75 ดีมาก 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.78 ดีมาก 4.50 ดีมาก 

3.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. ป 2548 

มาตรฐาน นํ้าหนัก คะแนน ระดับ 

1. ดานคุณภาพบัณฑิต 35 4.83 ดีมาก 

2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35 4.80 ดีมาก 

3. ดานการบริการวิชาการ 20 5.00 ดีมาก 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 4 มาตรฐานแรก 100 4.87 ดีมาก 

5. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 4.27 ดี 

6. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4.44 ดี 

7. ดานการประกันคุณภาพ 20 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 5.7 มาตรฐาน 60 4.57 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักรวม 7 มาตรฐาน 160 4.76 ดีมาก 

ผลการตัดสินระดับสถาบัน รับรองระดับสถาบัน 
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การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

1. ทุกหนวยงานจะมีการดําเนินการตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพภายในทุกๆ ป 

2. มีการตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพภายในโดย มหาวิทยาลัย และ สกอ. 

3. มีการตรวจติดตาม (Surveillance) ทุกป โดยมหาวิทยาลัยจะเชิญคณะกรรมการทั้งภายใน และ

ภายนอกเขามาทําการตรวจ 

4. มีการตรวจประเมินภายนอก เชน สมศ. สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ ฯลฯ 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยบางสวนยังขาดความตระหนักและปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการมาก 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการยังขาดประสิทธิภาพ ยังไมมีการ integrate เขาดวยกัน

ทั้งระบบ ทําใหการรวบรวมขอมูลทําไดยาก ตองทําซ้ํา ใชแรงงานและเวลามาก อีกทั้งยังทําใหการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดขาดความเที่ยงตรงและชัดเจนตองมีการวิเคราะหซ้ํา ปจจุบันกําลังดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูล ให

สามารถเช่ือมโยงได และสามารถประมวลขอมูลใหผูบริหารสามารถเห็นขอมูล และใชในการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หนวยงานบางหนวยงานยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการใหขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และ

ครบถวน ทั้งในเรื่องของปริมาณ และคุณภาพ ทําใหผลการประเมินคุณภาพตํ่ากวาที่ควรเปน เชน ขอมูลการไดรับ

รางวัลของบุคลากร อาจารย และนักศึกษาที่เกี่ยวของ ขอมูลการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาการ และ

วิชาชีพ ขอมูลการเผยแพรผลงาน/การปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยี/การบริการวิชาการ ขอมูลกิจกรรมของ

หนวยงาน และขอมูลศิษยเกา เปนตน 
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บทบาทนักศึกษาในการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ 

1. การใหความรวมมือใหขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การรับรู ติดตาม และใหขอเสนอแนะหรือใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของ

สถาบัน 

3. การศึกษา ติดตาม กํากับวาขอมูลที่ใหไปมีการนําไปปรับปรุงหรือใชประโยชนจากการประเมินหรือไม 

อยางไร 

4. การสนับสนุนใหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดําเนินไปได 

5. การนําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานกิจกรรม

นักศึกษา 

ขอบขายการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

1. แสดงความคิดเห็น 

2. มีสวนรวมในการวางแผน 

3. มีสวนรวมในการเขาประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจ 

4. มีสวนรวมในการดําเนินงาน และตรวจสอบการดําเนินงาน 

กิจกรรมนักศึกษาดาน QA ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1. ฝายกิจการนักศึกษา รวมกับฝายวิชาการไดจัดกิจกรรมใหความรู QA กับผูนํานักศึกษา ไดแก 

ประธานสภานักศึกษา นายกองคกรบริหาร ประธานชมรม และสมาชิก ประมาณ 40 คน 

2. จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพขององคการนักศึกษา 5 องคประกอบ 18 ตัวบงช้ี เพื่อให

นักศึกษารูจุดเดน-แนวทางเสริม และจุดออน-แนวทางแกไข ในการดําเนินงานของ QA นักศึกษา เพื่อนําไปสูการ

พัฒนานักศึกษา ตอไป 

3. เชิญผูนํานักศึกษา เขารวมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการพิจารณา (ราง) 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบขอสังเกตและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เพื่อนําไปเผยแพรใหกับนักศึกษาไดรับทราบตอไป อีกทั้ง 

นักศึกษาสามารถใหขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปดวย 
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การเยี่ยมชม : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 ผูชวยศาสตราจารยพรศิริ จงกล รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานคณะทํางานสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากร ไดใหการตอนรับ และบรรยายสรปุการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 วิสัยทัศน 

   มุงผลิตบัณฑิตดีมีปญญา พรอมจรรยาธรรมแสนกลาหาญ มุงวิจัยใหเปนเลิศประเสริฐงาม ผลเบงบาน

สังคมสุขทุกทิวา บริการแข็งขันมั่นอุตสาห ชวยชาวนาชาวไรใฝขยัน มุงชุมชนทองถ่ินรวมชวยกัน สรางสรรคธรรม

รัฐสวัสดี 

พันธกิจ 5 ประการ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของการ

พัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการและการนําผลการวิจัยและพัฒนา

ไปใชในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาไดมากข้ึน 

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. ทะนุบํารุงศิลปะของชาติแลและวัฒนธรรมของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สัญลักษณ 

ประกอบดวย รูปเฟองสีเลือดหมู จํานวน 14 ฟน ลอมรอบตราประจํามหาวิทยาลัยที่อยู ณ ใจ

กลาง สื่อความหมายถึง ความสามัคคีและความเจริญกาวหนาทางวิศวกรรมศาสตรของทั้ง 14 สาขาวิชา ในสํานัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร ที่มีความมุงมั่นกาวสูความเปนเลิศอยางมั่นคงใหสอดคลองกับปรัชญาและภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การจัดการศึกษา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร แบงเปน 3 ภาคการศึกษา มี 14 สาขาวิชา ไดแก 

1. วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) 

2. วิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering) 

3. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 

4. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering) 

6. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electrical Engineering) 

7. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental Engineering) 
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8. เทคโนโลยีธรณี (Geotechnology) 

9. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

10. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (Mechanical Engineering) 

11. วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) 

12. วิศวกรรมพอลิเมอร (Polymer Engineering) 

13. วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering) 

14. วิศวกรรมชนสง (Transportation Engineering) 

หลักสูตรท่ีเปดสอน 18 หลักสูตร ไดแก 

1. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

2. วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส  

3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  

4. วิศวกรรมเคม ี 

5. วิศวกรรมเครื่องกล  

6. วิศวกรรมเซรามิก  

7. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

8. วิศวกรรมพอลิเมอร  

9. วิศวกรรมไฟฟา  

10. วิศวกรรมโยธา  

11. วิศวกรรมโลหการ  

12. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

13. วิศวกรรมอุตสาหการ  

14. เทคโนโลยีธรณี  

15. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส *  

16. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน *  

17. ไฟฟาประยุกต *  

18. การบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค*  

  * หลักสูตรนอกเวลา 

จํานวนบุคลากร  

มีบุคลากรทั้งหมด 190 คน เปน คณาจารย 139 คน (รอยละ 73.16) ผูชวยสอนและวิจัย 21 คน (รอยละ 

11.05) และพนักงานสายปฏิบัติการ 30 คน (รอยละ 15.79) 

คณาจารย 139 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 107 คน (รอยละ 76.98) ระดับปริญญาโท 20 คน (รอย

ละ 14.39) และอยูระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 12 คน (รอยละ 8.63) ตําแหนงศาสตราจารย 3 คน 
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(รอยละ 2.16) รองศาสตราจารย 15 คน (รอยละ 10.79) ผูชวยศาสตราจารย 54 คน (รอยละ 38.85) และ

อาจารย 67 คน (รอยละ 48.20) 

  
 

 

ขอมูลนักศึกษาและบัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มีนักศึกษาทั้งหมด 10,596 คน เปนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 6,593 คน (รอยละ 62.22) และนักศึกษา

สังกัดสํานักวิชาอื่น 4,003 คน (รอยละ 37.78) จําแนกนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ตามระดับการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (รวมหลักสูตรพิเศษ) 5,842 คน (รอยละ 88.65) ระดับปริญญาโท 626 คน (รอยละ 9.49) และระดับ

ปริญญาเอก 122 คน (รอยละ 1.85) 

     
จํานวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2554 จําแนกตามระบบการรับเขาศึกษา ทั้งหมด 

1,693 คน ไดจาก โควตา (Quota) 1,184 คน (รอยละ 69.94) แอดมิดช่ัน (Admissions) 550 คน (รอยละ 32.49) Re-

Entry 277 คน (รอยละ 16.36) และความสามารถพิเศษ (Special Curriculum) 48 คน (รอยละ 2.84) 
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 จํานวนบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา (ปการศึกษา 2539-2553) มีจํานวนทั้งหมด 

10,633 คน แยกเปนระดับปริญญาตรี 10,076 (รอยละ 94.76) ระดับปริญญาโท 520 คน (รอยละ 4.89) ระดับ

ปริญญาเอก 37 คน (รอยละ 035) 

 

 จํานวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 10,596 คน เปนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร 6,593 คน (รอยละ 62.22) และเปนนักศึกษาสังกัดสํานักวิชาอื่น 4,003 (รอยละ 37.78) 

แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5,842 คน (รอยละ 88.65) ปริญญาโท 626 คน (รอยละ 9.49) และปริญญา

เอก 122 คน (รอยละ 1.85) 

   

  รอยละของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรที่ไดงานทําและศึกษาตอ ต้ังแตป 2547 – 2552 คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 

90.00  โดยในป 2547 เทากับรอยละ 89  ป 2548 เทากับรอยละ 90  ป 2549 เทากับรอยละ 89  ป 2550 

เทากับรอยละ 96 ป 2551 และ 2552 เทากับรอยละ 86 ซึ่งบัณฑิตปริญญาตรี มทส. รุนปการศึกษา 2552 ไดรับ

อัตราเงินเดือน เฉลี่ย 14,279.79 บาท ดังน้ี 

- วิศวกรรมศาสตร 600 คน ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 15,682.02 บาท  

- เทคโนโลยีการเกษตร 67 คน ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 11,084.82 บาท 

- เทคโนโลยีสังคม 152 คน ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 10,805.34 บาท 

- แพทยศาสตร (สาธารณสุข) 106 คน ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 13,489.80 บาท 
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การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพภายใน

มาต้ังแตปการศึกษา 2541 โดยอธิการบดีผูกอต้ัง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยอิงกับ

ภารกิจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเปนหลัก  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) มา

ต้ังแตปการศึกษา 2548 โดยมคีณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. คณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน 

การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 

สรุปผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 (เลือกกลุม ค 2 เนนการผลิตระดับปริญญาตร)ี 

องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ 

1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกขอ 

(8 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(8 ขอ) 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 5.00 (บรรลุ 1 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 

2.1 

ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.2 

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

วุฒิปริญญา

เอก  รอย

ละ 70 

วุฒิปริญญาเอก รอยละ 

76.30 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.3 

อาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยที่

ดํารง

ตําแหนงทาง

วิชาการ  

รอยละ 50 

อาจารยที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ  รอยละ 

53.33 

4.44  
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

ตัวบงชี้ 

2.4 

ระบบการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.6 

ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.7 

ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑ

ทั่วไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑ

มาตรฐาน

เพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม 

ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.8 

ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

4 ขอ ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

2.9* 

รอยละการพนสถานภาพของ

นักศึกษาตอรุน 

    

 ก. ระดับปริญญาตรี  รอยละ 

10 

รอยละ 26.17 2.00 x 

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  รอยละ 

10 

รอยละ 24.49 3.00 x 

ตัวบงชี้ 

2.10* 

รอยละของนักศึกษาปริญญา

ตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม

กําหนดเวลาของหลักสูตรตอ

รุน 

 รอยละ 

60 

รอยละ 33.05 1.00 x 

ตัวบงชี้ 

2.11* 

คะแนนเฉล่ียสะสมตอปของ

นักศึกษา 

    

 ก. ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉล่ีย

สะสม  

2.50 

คะแนนเฉล่ียสะสม 

2.22 

2.00 x 

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนเฉล่ีย

สะสม  

3.50 

คะแนนเฉล่ียสะสม 

3.54 

4.00  
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 

ตัวบงช้ี สกอ.+มทส. 3.87 (บรรลุ 8 ตัวบงช้ียอย

จาก 12 ตัวบงช้ียอย 

= 66.67 %) 

ตัวบงช้ี สกอ.(2.1 – 2.8) 4.92 (บรรลุ 7 ตัวบงช้ีจาก 

7 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 

3.1 

ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดาน 

ขอมูลขาวสาร 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

3.2 

ระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

5 ขอ ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3 5.00 (บรรลุครบทั้ง 

2 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ 

4.1 

ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ครบ 7 ขอตาม

เกณฑ

มาตรฐานท่ัวไป

และครบถวน 

ตามเกณฑ

มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม 

ครบ 7 ขอตามเกณฑ

มาตรฐานทั่วไปและ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 

5.00  

ตัวบงชี้ 

4.2 

ระบบและกลไกการจัดการ

ความรูจากงานวิจัยหรอืงาน

สรางสรรค 

5 ขอ ครบขอ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไปและ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเฉพาะกลุม 

5.00  

ตัวบงชี้ 

4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

 200,000 

บาท/คน 

1,533,679.63 บาท/

คน 

5.00  

ตัวบงชี้ 

4.4* 

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ

ในวารสารที่ยอมรับไดใน

ศาสตรน้ัน ๆ และมี peer 

review ตออาจารยประจํา 

0.70 

เรื่อง/

อาจารย 

0.88 

เรื่อง/อาจารย 

5.00  
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 

ตัวบงช้ี สกอ.+มทส. 5.00 (บรรลุครบทั้ง 4 

ตัวบงช้ี = 100 %) 

ตัวบงช้ี สกอ.(4.1 – 4.3) 5.00 (บรรลุครบทั้ง 3 

ตัวบงช้ี = 100 %) 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ 

5.1 

ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

ครบทุกขอฃ

(5 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

5.2 

กระบวนการบริการทาง

วิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 5.00 (บรรลุครบ  

ทั้ง 2 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 

6.1 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

5 ขอ มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 5.00 (บรรลุ 1 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ 

7.1 

ภาวะผูนําของสภาสถาบัน

และผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน 

6 ขอ 6 ขอ 4.00  

ตัวบงชี้ 

7.2 

การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

4 ขอ 4.00  

ตัวบงชี้ 

7.4 

ระบบบริหารความเส่ียง ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

5.00  

ตัวบงชี้ 

7.5* 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

แบบ รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ 

คะแนนเฉล่ีย 

 3.50 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 4.00  
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7 

ตัวบงช้ี สกอ.+มทส. 4.40 (บรรลุ 4 ตัวบงช้ี จาก 

5 ตัวบงช้ี  

= 80 %) 

ตัวบงช้ี สกอ.(7.1 – 7.4) 4.50 (บรรลุครบทั้ง 

4 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 

8.1 

ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ  

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8 5.00 (บรรลุ 1 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 

9.1 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 4.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9 4.00 (บรรลุ 

1 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบงชี้ 

10.1 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

3 ดี (3D)  

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

ครบทุกขอ (5 ขอ) 5.00  

ตัวบงชี้ 

10.2 

ผลที่เกิดกับผูเรียนตาม

นโยบาย 3 ดี (3D)  

มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรม  

ครบทั้ง 3 

ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3 

ดี ครบทั้ง 3 ดาน 

5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 10 5.00 (บรรลุครบทั้ง 

2 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ตัวบงชี้ 

11.1* 

มีระบบและกลไกในการปรับ

แปลง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย  

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

5.00  
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑของ

หนวยงาน) 

บรรลุเปาหมาย () 

ไมบรรลุเปาหมาย 

(x) 

ตัวบงชี้ 

11.2* 

รอยละของอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการปรับแปลง 

ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ

อาจารยประจํา  

 รอยละ 

35 

รอยละ 25.19 3.00 x 

ตัวบงชี้ 

11.3* 

รอยละของกิจกรรมหรือ

โครงการการปรับแปลง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมตออาจารยประจํา  

 รอยละ 

50 

รอยละ 68.85 5.00  

ตัวบงชี้ 

11.4* 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ในการปรับแปลง ถายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี  

คะแนนเฉล่ีย  

 4.00 

คะแนนเฉล่ีย  4.70 5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 11 4.50 (บรรลุครบทั้ง 

4 ตัวบงช้ี 

= 100 %) 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุก

องคประกอบ 

 

ตัวบงช้ี สกอ.+มทส.   

(33 ตัวบงช้ี)  

4.44  

ตัวบงช้ี สกอ. (22 ตัวบงช้ี)  

ไมนับรวมตัวบงช้ี 2.9-2.11, 4.4, 7.5, 

10.1-10.2 และ 11.1-11.4  

4.84  

 

 

การประกันคุณภาพภายนอกรับการตรวจประเมินจาก สมศ. วันท่ี 2-4 พ.ย. 2554 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. 

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบงช้ีที ่ ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  (15 ตัวบงช้ี) 1-15 4.75 ดีมาก 

ก. ดานคุณภาพบัณฑิต 1-4 4.52 ดีมาก 

ข. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 5-7 5.00 ดีมาก 

ค. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 8-9 5.00 ดีมาก 

ง. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10-11 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตวับงชี้ท่ี 1-11 1-11 4.82 ดีมาก 

จ. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 13-14 4.33 ด ี

ฉ. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 15 4.84 ดีมาก 
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มาตรฐานคุณภาพ ตัวบงช้ีที ่ ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

2. กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ  (2 ตัวบงช้ี) 16-17 4.63 ดีมาก 

3. กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม (1 ตัวบงช้ี) 18 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุม 1-18 4.76 ดีมาก 

สรุปผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมิน ตามตัวบงชี้  

 1. กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

ก. ดานคุณภาพบัณฑิต  

ตัวบงชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป  รอยละ 84.63 4.23 

ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

ความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.83 

3.83 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร  

รอยละ 50.68 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร  

รอยละ 50.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียดานคุณภาพบัณฑิต 4.52 

ข. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ตัวบงชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  รอยละ 54.81 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  รอยละ 50.37 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  รอยละ 28.15 5.00 

คะแนนเฉล่ียดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 

ค. ดานการบริการวิชาการแกสังคม  

ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

รอยละ 70.35 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก  

ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 

คะแนนเฉล่ียดานการบริการวิชาการแกสังคม 5.00 

ง. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ท่ี 

10 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะวัฒนธรรม  ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 

11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 
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มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

คะแนนเฉล่ียดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

จ. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

ตัวบงชี้ท่ี 

12 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสถาบัน  สํานักวิชาไม

ประเมิน 

สํานักวิชา 

ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 

13 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน  4.38 4.38 

ตัวบงชี้ท่ี 

14 

การพัฒนาคณาจารย  คาดัชนีคุณภาพ

อาจารยเทากับ 

5.14 

4.28 

คะแนนเฉล่ียดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.33 

ฉ. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

ตัวบงชี้ท่ี 

15 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  4.84 4.84 

คะแนนเฉล่ียดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.84 

คะแนนเฉล่ียกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 4.75 

2. กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 

16 

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน    

  16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 

  16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  3.81 3.81 

ตัวบงชี้ท่ี 

17 

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน  

ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 4.63  

 

3. กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 

18 

ผลการชีนํ้า ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง  ๆ   

     18.1  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม ในประเด็นท่ี 1 

ภายในสถาบัน  

ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 
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มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

     18.2  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม  ในประเด็นท่ี 2 

ภายนอกสถาบัน  

ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย  กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 5.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุมตัวบงช้ี 4.76 

 

ประเด็นคําถาม-ตอบ 

1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักศึกษา คือ 

- มีการจาง TA มาชวย เพื่อทําหนาที่ในการตรวจการบาน ใหคําแนะนํานักศึกษา  

- พิจารณารายวิชาที่นักศึกษาตกจํานวนมาก ในช้ันปที่ 1 เพื่อปรับการสอน เชน กลุมใหญ มีการ

แบงเปนหลายกลุม เพื่อใหผูสอนเขาถึงตัวนักศึกษามากข้ึน  

- ขออนุมัติเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อสอนเสริมใหกับนักศึกษามีความเขาใจมากข้ึน ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝายวิชาการ  

2. การสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปที่ข้ึนอยูกับสํานักวิชาอื่น มีการบริหารจัดการ คือ  
- มีการหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการแกไข โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการกํากับดูแล 

3. การเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มีการเลือกกลุมแตกตางกัน ซึ่งสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตณ เลือกกลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญา

ตรี สามารถดําเนินการไดหรือไม 

- สามารถเลือกกลุมสถาบันแตกตางจากระดับมหาวิทยาลัยได โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักวิชา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. ระบบการรับเขาศึกษาแบบ Re-Entry มีการบริหารจัดการคือ 

- เปนระบบการรับเขาศึกษาที่ตองการใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาศึกษา ซึ่งเมื่อพนสภาพการศึกษาไป

แลว สามารถสอบเขามาศึกษาใหม โดยมีการติดตามประเมินผล กรณีที่เขามาใหมแลวมีผลการเรียนดีข้ึนหรือไม มี

อาจารยกํากับดูแล เพื่อใหคําปรึกษา 

5. มีวิธีการจูงใจอาจารยเพื่อใหความรวมมือในการใหขอมูล และสงผลใหมผีลการประเมินในแตละตัวบงช้ี

สวนใหญอยูในระดับดีมาก 

- คณบดีมีการติดตามหัวหนาสาขาวิชา และกําหนดใหรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ  

- มีทีมงานวิจัย เปนลักษณะหัวหนาหนวยวิจัย (Research Unit) เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลงานวิจัย

และงานบริการวิชาการ และมีการทําความเขาใจรวมกัน เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ ผลงานวิจัย และ

งานบริการวิชาการ  

6. ภารกิจดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการ คือ  

- มีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย โดยหนวยเทคโนธานี ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแก

หนวยงานตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกในดานการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และให

คําปรึกษาทางวิชาการ สงเสริม ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ใหเชาพื้นที่ภายในเทคโนธานีเพื่อการวิจัยและ
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พัฒนา ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากอาจารยจากทุกหนวยงาน และผลงานสวนใหญไดขอมูลจากสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร เชน ไบโอดีเซล ชีวมวล ซึ่งจะถูกแฝงใน Research Unit 

7. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในระบบประกันคุณภาพ คือ 

- มีฐานขอมูลของสํานักวิชาเองในการเก็บขอมูล และนําไปอางอิง  

8. งบประมาณสนับสนุนวิจัย คือ 

- สวนใหญไดรับการสนับสนุนจากภายในมากกวาภายนอก โดยหนวยงานสนับสนุนใหกับอาจารย 

และไดรับงบประมาณสนับสนุนวิจัยจาก วช. 

- มีการสัมมนาอาจารย เพื่อหาแนวทางรวมกันในการทํางานวิจัย มีทิศทางการทําวิจัย เพื่อไมใหมีจุด

ที่เปนอุปสรรคในการทํางานวิจัยของอาจารยน มีการสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากข้ึน โดยใชเงินคาความเขมแข็ง

ของงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสนบสนุนอาจารย ทั้งดานภาษาอังกฤษในการเขียน ตรวจภาษาอังกฤษ  

9. มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการ การใชเครื่องมืออุปกรณจากสวนรวม อาจทําใหไมสะดวก มี

แนวทางการดําเนินงาน คือ 

- มีการบริหารจัดการโดยเทคโนธานี ซึ่งมีการเตรียมเจาหนาที่ เตรียมเครื่องมือ และการขอใชจะไม

ตรงกับชวงการจัดการเรียนการสอน ทําใหไมมีปญหาในการบริหารจัดการ 

10. การพัฒนาอาจารย คือ 

- มีการอํานวยความสะดวกและพัฒนาใหกับอาจารยใหม การเขียน course out line การออก

ขอสอบ การใหคําแนะนํากับนักศึกษา  

11. ระบบและกลไกการจัดการความรู มีการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม คือ 

- ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา งาน Research Unit ทําแผนใน 2 ปขางหนา และสรุปความกาวหนา

ของผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา KM ในแตละกลุม โดยใหอาจารยกลุมใกลเคียงกัน มารวมจัดทํา 

KM ในสาขาตางๆ ซึ่งหัวหนาสถาบันวิจัย หรือหัวหนาหนวยวิจัย Research Unit มาถายทอดประสบการณ 

แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดําเนินงาน ขอมูลหลักฐานตางๆ ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  

12. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คือ 

- มีหนวยงานกลางดําเนินการ โดยจัดสงขอมูลใหสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรวบรวมเปนหมวดหมู 

กลั่นกรองผลงานในแตละสาขาวิชา 

13. มีการกําหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย ขอมูลสถิติ และการนําไปใชประโยชนของผูใช คือ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือรวมกับหนวยงานทรัพยสิน ในการกําหนดทิศทางงานวิจัย การจัดเก็บ

รวบรวมขอมูล การนําไปใชประโยชนจากผูใช ซึ่งติดตามโดยใชแบบสอบถาม 

14. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน มีกลไก คือ 

- กําหนดใหอาจารยรายงานขอมูลวานําไปใชในรายวิชาอะไรบาง 

15. ปญหาที่สําคัญในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

- พิจารณาผลการดําเนินงานที่ไดคะแนนนอยที่สุด เพื่อหามาตรการเพิ่มในการขับเคลื่อนใหได

คะแนนสูงข้ึน เชน ดานคุณภาพบัณฑิต ไดนักศึกษาที่มีคะแนนไมดีเขามา ตองหาแนวทางชวย โดยพยายามทํา
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ความเขาใจกับผูปกครอง และนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานใหเปนที่รูจักมากข้ึน สงเจาหนาที่ออกไปประชาสัมพันธ มี

งานวิจัยและกิจกรรมอะไรบาง 

16. การสรางแรงจูงใจใหอาจารยตีพิมพเผยแพรในระดับตางๆ คือ 

- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหอาจารยเขียนงานวิจัย การตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ ฐานขอมูล Scopus สูงสุดประมาณ 70,000 บาท ทําใหมีผลงานเพิ่มสูงข้ึน คาเฉลี่ย 1 ผลงาน/คน 

ในวารสารระดับนานาชาติ  

- มหาวิทยาลัยมีการทุมทุน แตจํานวนอาจารยคงที่ ไดอาจารยเพิ่มไมมาก ซึ่งอาจารยมีปญหาดาน

ภาษาอังกฤษ วิธีการเขียน Content Research Paper  

17. ผลที่ไดจากการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่ม 3 ตัวบงช้ี ในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คือ 1) รอยละการ

พนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน 2) รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ

หลักสูตรตอรุน 3) คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา ทั้ง 3 ตัวบงช้ี ที่กําหนดนําไปพัฒนา คือ 

- เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาเร็วจะทําใหสามารถสงเงินไปชวยทางบานไดเร็ว จบการศึกษาชาโอกาส

เขาตลาดแรงงานไดชา และโอกาสไดงานดีๆ มีนอยดวย 
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การเยี่ยมชม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 นางพรประภา  ซอนสุข หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรไดใหการ

ตอนรับ และบรรยายสรุปการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาที่ดําเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของ มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการ

วางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณเครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดําเนินการรวมกับสถาน

วิจัย ซึ่งเปนหนวยงานระดับสาขาวิชาของสํานักวิชาตางๆ เพื่อใหการวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเปนสื่อกลางในการ

ประสานประโยชนและความตองการเกี่ยวกับการวิจัยและ พัฒนาระหวางหนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กับองคกรและหนวยงานภายนอก 

ภารกิจวิจัย 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสถาบันที่ไมมีนักวิจัยปฏิบัติงานอยู มีเพียงเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เกี่ยวติดตอ

ประสานงานกับสํานักวิชาตางๆ โดยประสานงานโดยตรงกับสถานวิจัยของสํานักวิชา (สถานวิจัยจะดูแล

ประสานงานเรื่องงานวิจัยโดยจะข้ึนตรงกับหัวหนาสภาวิจัย และคณบดี) โดยสถาบันวิจัยจะมีหนาที่เก็บขอมูล

งานวิจัย ประสานงานเรื่องการเบิกจายเงิน รวมไปถึงประสานงานเรื่องตางๆ กับสถานวิจัยทั้งหมดทุกสํานักวิชา 
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ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 
 เรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทุกอยางจะรวมอยูที่สถาบันวิจัย และจะมีความเช่ือมโยงกัน งานทั้งหมดจะถูก

โยงเขาไปที่เทคโนธานี เพราะจะเปนหนวยงานที่เช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
  สําหรับการดําเนินงานน้ันงานทุกอยางจะตองผานคณะกรรมการประจําสถาบันฯ กอน ซึ่งคณะกรรมการ

ตางๆ จะประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก และภายใน คณาจารย รวมทั้งผูบริหารภายใน โดยคณะ

กรรมการฯ ดังกลาว จะดูแลในนโยบายใหญๆ และแตงต้ังให คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรองและจัดสรร

งบประมาณโครงการวิจัย เพื่อดูแลการทํางานในทุกเรื่อง เชน การปรับระเบียบตางๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะ

ประกอบไปดวยหัวหนาสถานวิจัยทุกสํานักวิชา เพราะฉะน้ันจะชวยลดการกระทบกระทั่งระหวางสํานักวิชาได 
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เพราะมีตัวแทนของสํานักวิชามาอยูในคณะอนุกรรมการฯ ดวย ทําใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น นอกจากน้ียัง

มีการทํางานแบงเปน 4 ฝาย คือ 

1. ฝายธุรการ เปนหนวยงานกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งาน

การเงิน งานพัสดุครุภัณฑ งานพิมพ และงานประสานบริการ เพื่อใหการบริการและประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับนักวิจัย ผูแทนแหลงเงินทุน ตลอดจนชาวตางประเทศ 

ที่มาเย่ียมชมกิจกรรมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. ฝายเผยแพรผลงานวิจัย ทําหนาที่ฝกอบรม เผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย จัดประชุมอบรม

สัมมนาและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการวิจัย ผลิตเอกสารงานวิจัย และจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 

3.  ฝายประสานงานการวิจัย ทําหนาที่ประสานงานการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทํานโยบาย

และแผนงานของสถาบันฯ ประสานงานโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ดําเนินการในการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 

จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน ประสานงานการดําเนินงานวิจัยระหวางนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ กับแหลงทุนสนับสนุนจากตางประเทศ 

4. ฝายสารสนเทศการวิจัย ทําหนาที่จัดทําฐานขอมูลและทะเบียนงานวิจัย จัดทําทะเบียนเอกสาร

งานวิจัย ทําโฮมเพจเพื่อเผยแพรขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหบริการสืบคนขอมูลงานวิจัยแกบุคคลและ

หนวยงานตาง ๆ ใหบริการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการวิจัย แนะนํารวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแหลงทุน

สนับสนุนงานดานการวิจัยทั้งในและตาง ประเทศ รวมทั้งผลิตเอกสารงานวิจัย เชน รายงานประจําป รวบรวม

บทคัดยองานวิจัย นามานุกรมแหลงทุนวิจัย เปนตน 

กระบวนการดําเนินงานวิจัย (ระยะเวลา 1 ป โดยสมมุติ) 
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 หนาที่หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนการติดตอประสานงานทั้งหมดในเรื่องการทําวิจัยของ

อาจารย ซึ่งกระบวนการดําเนินงานวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี หากอาจารยไดรับทุนในการวิจัยแลว จะตองดําเนินการโดย

เริ่มจากการทํา Proposal จนถึงข้ันตอนการทําสัญญา จากน้ันดําเนินงานตามโครงการใหแลวเสร็จจึงสงราง

รายงานใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน โดยกระบวนการทั้งหลายที่กลาวมาน้ันอาจารยตองสงเรื่องผานสถานวิจัยของตัว

อาจารยเองมาถึงคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย สุดทายแลวจะมีการ

ตรวจสอบปดบัญชีเพื่อปดโครงการ 

รูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตัวบงชี้ สกอ. + มทส. + สบวพ.) 
 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554 

องคประกอบ คะแนนการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

     1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

5.00 

5.00 

4. การวิจัย 

     4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรค 

     4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 

     4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย/นักวิจัยประจํา 

     4.4 จํานวนบทความวิจัยตีพิมพตออาจารย/นักวิจัยประจํา 

      4.5 สัดสวนของงบประมาณดานการวิจัยตองบประมาณดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

     4.6 การสรางบรรยากาศทางการวิจัย 

     4.7 การสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

4.86 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00 

5.00 

7. การบริหารและการจัดการ 

     7.1 ภาวะผูนํา 

     7.2 การพัฒนาสูสถาบันเรียนรู 

4.43 

5.00 

5.00 
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องคประกอบ คะแนนการประเมิน 

     7.3 ระบบสารสนเทศ 

               - ดานการวิจยั 

               - ดานการเงิน  

     7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

     7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

     7.6 การติดตามรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

 

5.00 

3.00 

5.00 

4.00 

4.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

     9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

5.00 

5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 
4.69 

(93.80%) 

 

 ในทุกๆ ปหลังจากที่มีการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้นแลวจะมีการทํา QA Forum เพื่อใหผูบริหารมา

รับฟงวาแตละหนวยงานมีจุดเดน และจุดดอยอยางไร และตองการใหมหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือในเรื่องใด ซึ่งที่

ผานมาสวนใหญจะเปนในเรื่องระบบสารสนเทศ เรื่องกําลังคนแตจะไมมีการพูดถึงเรื่องงบประมาณเพราะทุก

หนวยงานยอมตองมีความตองการเชนเดียวกัน สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนามีจุดเดนในเรื่อง องคประกอบที่ 4 

การวิจัย อีกประการคือสถาบันเปนหนวยงานที่สนับสนุนเรื่องตางๆ ในการทําวิจัย จึงเปนเหตุใหอาจารยมีความ

ตองการที่จะเขามาใชบริการ สําหรับจุดออนของสถาบันฯ คือ เรื่องสารสนเทศดานการเงินซึ่งเปนเรื่องที่เพิ่มข้ึนมา

จึงยังมิไดมีการพัฒนาใหดีและเช่ือมโยงกับระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นคําถาม-คําตอบ 

1. ในฐานะของหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานดานการวิจัย ในเรื่องของการรวบรวมขอมูลมีปญหา

หรือไม ทั้งในเรื่องของการรวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีทั้งของ สกอ. และ สมศ.  

ตอบ กอนที่จะมีการทําประกันคุณภาพภายใน สถาบันฯ มีการทํารายงานประจําปกอน ซึ่งเรียกวา

รายงานสรุปผลการดําเนินงานวิจัยประจําป โดยมีการเก็บขอมูลประกันคุณภาพครั้งเดียว ก็สามารถนําไปใชงานได

ทั้ง การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพราะฉะน้ันกอนสิ้นปงบประมาณ จะทําการเก็บขอมูลงานวิจัย และ

เผยแพรผลงานของอาจารย ซึ่งการเผยแพรผลงานจะแบงเปน การเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

ปรากฏในฐานขอมูลสากล และบทความที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ และบทความที่อาจารยไปเผยแพรในการ

ประชุมสัมมนาในประเทศ และตางประเทศ และรางวัลตางๆ ที่อาจารยไดรับ และเกี่ยวของกับการวิจัยตลอดจน

ผลงานทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทที่เกิดจากงานวิจัย ซึ่งขอมูลเหลาน้ี สามารถนําไปใชในงานประกันคุณภาพ

ไดดวย 

การเก็บขอมูลจากอาจารยในชวงแรกน้ัน สถาบันฯ กําหนดใหอาจารยรายงานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

ของตนเองมายังสถาบันฯ แตไมเปนที่นิยมเน่ืองจากอาจารยไมทราบวาตองการขอมูลประเภทใด และอะไรบาง จึง

ไมคอยไดรับความรวมมือจากอาจารย ตอมาภายหลังมีการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยเขามา จึงทําใหสามารถเขา

ไปสืบคนวาอาจารยของมหาวิทยาลัยทําผลงานช้ินใดบาง แลว Export ไฟลที่ได เขามายังโปรแกรมที่มีช่ือวา End 
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note (โปรแกรมในการจัดการ Reference บรรณานุกรม โดยสามารถตัดรายการที่ซ้ํากันออกได) แลวนํามาแยก

วาเปนผลงานของอาจารยทานใด สํานักวิชาใด สาขาใด ทําเชนน้ีเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้ง

ในการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก สําหรับขอมูลระดับชาติ สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูล TCI แตถา

นอกเหนือจากน้ันจะขอขอมูลจากอาจารยเอง ซึ่งเมื่อทําการรวบรวมขอมูลของอาจารยแตละทานเรียบรอยแลว จะ

สงไปใหอาจารยตรวจสอบวาขอมูลมีความถูกตองครบถวนหรือไม หากยังมีขอมูลไมครบ หรือผิดพลาดอาจารย

สามารถที่จะแจงกลับมายังสถาบันฯ ได สําหรับในอนาคตกําลังมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะสามารถเช่ือมโยง

เขากับระบบกรอกภาระงานสวนกลางเจาหนาที่ (เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินความดีความชอบของ

อาจารย และบุคลากร ทุก 4 เดือน อาจารยจึงจะตองกรอกเขาไปในระบบประเมินเพื่อประเมินความดีความชอบ

วาไดทําผลงานวิจัยใดบาง) 

2. การขับเคลื่อนระบบกลไกตามตัวบงช้ี 4.1 มีปญหาในเรื่องใดบางหรือไม และมีวิธีการอยางไร 

   ตอบ ไมมีปญหาในสวนน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยใหม ซึ่งมีการ

สรางระบบและกลไกตางๆ ไวแลว ในชวง 10 ปแรกของการกอต้ังอาจจะมีปญหาบางในเรื่องของอาจารยที่ทํางาน

ในระบบราชการมากอน จะมีปญหาเรื่องการปรับตัวเขากับการทํางานในระบบใหม แตเมื่อมีการซึมซับวัฒนธรรม

องคกรที่อาจารยจะตองมีภารกิจสอนและการทําวิจัย ทุกอยางก็ดําเนินไปดวยความราบรื่น อีกทั้งมีอาจารยจํานวน

ไมมาก คือประมาณ 300 กวาทาน จึงสามารถพบปะพูดคุยกันได อยางทั่วถึง  

3. ตัวบงช้ีที่ 4.2 ขอ 2 การวิเคราะห สังเคราะหผลงานวิจัยเพื่อมาเผยแพร มีปญหาในเรื่องใดหรือไม 

ตอบ เรื่องของการสังเคราะหจะมีปญหา เพราะอยูที่มุมมองของผูประเมินวาจะใหความหมายของคํา

วา วิเคราะห สังเคราะหอยางไร เพราะในแตละปก็จะมีมุมมองแตกตางกัน แตสําหรับในปที่ผานมาไมมีปญหาใน

สวนน้ี 
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การเยี่ยมชม : เทคโนธาน ี

 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ผูอํานวยการเทคโนธานี และบุคลากรไดใหการตอนรับ 

และบรรยายสรุปการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

 
 

วิสัยทัศน 

  เทคโนธานีมุงมั่นที่จะเปนอุทยานวิทยาศาสตรสําหรับภาคอีสานใตที่สมบูรณแบบ มีความเปนเลิศในการ

บริการอยางมีคุณภาพในระบบมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคม 

พันธกิจ 

เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังน้ี  

1. พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะกลุมเยาวชน และกลุมการผลิต เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกรับการถายทอดและพัฒนา
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เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจในกระบวนการคิดแกปญหาแบบ

วิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยทั่วไป  

2. ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสรางใหเกิดกระบวนการปรับแปลง และถายทอด 

เสริมสรางใหภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสมได 

โดยทําใหมีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดมากข้ึน  

3. ใหบริการวิชาการแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และ

ทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็ง มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และบริการใหคําปรึกษาการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาเฉพาะพื้นที่หรือหนวยงาน 

  งานที่เทคโนธานีรับผิดชอบตามระบบประกันคุณภาพ คือ การรวมบริการวิชาการ และปรับแปลง

ถายทอดเทคโนโลยี โดยงานบางสวนจะทํารวมกับสํานักวิชา  

งานในดานบริการวิชาการแกสังคมน้ันทําไดดี แตในสวนของการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ

วิชาการและถายทอดสูบุคลากร และสาธารณะชน เทคโนธานีทําไดแคถายทอดสูบุคลากร แตสาธารณชนยังไม

กวางขวางพอเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังใหการบริการแกกลุมน้ีไมกวางนัก 

  เรื่องการปริหารจัดการงบประมาณของเทคโนธานี จะใชระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เพียงแคแยก

ออกมาบริหารจัดการเอง  

สําหรับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา น้ัน จะใชทั้ง 5 ระบบรวมกัน แตสวนที่ไมคอยบรรลุ

วัตถุประสงค คือการปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยี ที่เปนปญหาคือ มหาวิทยาลัยมีอาจารยนอย แตปริมาณการ

สอนมาก อีกทั้งอาจารยยังมีภารกิจดานวิจัยดวย ดังน้ันการนําเอาผลงานของอาจารยมาถายทอดความรูสูชุมชนจึง

ทําไดไมมากนัก   

สวนของงานวิจัยสูชุมชนน้ันจะเปนการทํางานรวมกันระหวางเทคโนธานี สํานักวิชา และสถาบันวิจัยโดย

จะพิจารณาวา งานวิจัยช้ินใดบางที่อาจารยสามารถนํามาปรับแปลงออกไปถายทอดได โดยสวนใหญไดผลงานจาก

อาจารยอาวุโส แตในชวงอุทกภัยที่ผานมา พบวา มีงานวิจัยสูชุมชนเปนจํานวนมาก เชน การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

เครื่องตากขาว เรือ ฯลฯ แตถาเปนชวงปกติจะมีนอย สาเหตุเน่ืองมาจากอาจารยบางทานทําผลงานได แตถายทอด

สูชุมชนไดไมดี หนวยงานจึงตองทําหนาที่เปนตัวกลางในการสื่อความระหวางอาจารยกับชุมชน อีกทั้งยังได

คาตอบแทนนอย อาจารยจึงยังไมใหความสนใจเขามารวมงานกับเทคโนธานีเทาที่ควร หนวยงานจึงตองปรับปรุง

กระบวนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย โดยหนวยงานจะดําเนินการประสานงานและจัดเตรียม

ทุกอยางใหทั้งหมดในการบริการวิชาการแตละครั้ง อาจารยทําหนาที่เพียงใหความรูเทาน้ัน 

ประเด็นคําถาม 

1. การนํางานบริการวิชาการไปใชในงานวิจัยมวิีธีการรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลอยางไร 

ตอบ การบริการวิชาการของเทคโนธานีจะมีอยู 3 ลักษณะ คือ 

- การใหบริการวิชาการแบบใหเปลาคือ ไมเก็บคาบริการ  

- แบบที่สองคือ แบบเก็บคาบริการกึ่งหน่ึง 

- การใหบริการโดยผูรับบริการตองชําระคาบริการทั้งหมด 
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กระบวนการในการทํางานของเทคโนธานีจะเริ่มต้ังแตการทําสํารวจโดยใชแบบสอบถามทั้งแบบที่

เปนแผนกระดาษ และแบบออนไลน เมื่อไดผลสํารวจมาแลว จะวิเคราะหวากลุมใดเปนกลุมเปาหมายทีต่องเขาไป

ใหบริการวิชาการบาง แตประเด็นที่ยากคือ การบูรณาการระหวางงานวิจัยกับงานบริการวิชาการ และการเรียน

การสอน สูงานบริการวิชาการ ซึ่งหนวยงานต้ังคา KPI ไว 5 โครงการ/1 ป 

2. จากการต้ังเปาหมายไวที่ 5 โครงการน้ัน จะมีปญหาหรือไม เมื่อนํามาคิดจากโครงการบริการวิชาการ

ที่นําไปใชกับการเรียนการสอน การวิจัยหารดวยโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่คิดรอยละ 30  

  ตอบ ในสวนของเทคโนธานีไมไดมีภารกิจในการรวมขอมูลกลาง แตรายงานเฉพาะภารกิจของ

หนวยงานเทาน้ัน จะมีสวนสงเสริมวิชาการดูแลเรื่อง งานประกันคุณภาพ และเปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

  3.  วิธีการที่ใชประเมินประโยชนและผลกระทบของการใหบริการวิชาการแกสังคมคือวิธีใด 

   ตอบ หนวยงานมีการระบุผลที่คาดหวัง และมีแบบประเมินของทุกโครงการ โดยเมื่อเวลาผานไป

หลังจากดําเนินการใหความรูไปสักระยะหน่ึง จะสงแบบประเมิน หรือลงพื้นที่จริง เพื่อไปสัมภาษณและดูการใช

งานใชประโยชนจริงของผูที่รับบริการ  

4. เทคโนธานีมีแรงจูงใจที่จะใหอาจารยเขามารวมโครงการบริการวิชาการอยางไร 

   ตอบ วิธีการหน่ึงที่เทคโนธานีใชในการดึงอาจารยเขารวมโครงการบริการคือ ความสัมพันธอยางไม

เปนทางการเปนสวนใหญ เน่ืองจากอาจารยในมหาวิทยาลัยยังมีไมมาก จึงทําใหมีความสนิทสนมกันไดงาย เทคโน

ธานีตองสรางความเช่ือใจ และความนาเช่ือถือ บางสิ่งบางอยางจะตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน อาจารยจึงจะมา

รวมงาน สําหรับบางสํานักวิชาก็มีกลยุทธ เทคนิคคือ เขาไปประสานความรวมมือเปนรายหนวยงาน โดยมีการ

แบงปนผลกําไรกัน รอยละ 50 หรืออาจจะเปนความตองการของอาจารยทีจ่ะทํางานรวมกับเทคโนธานี โดยใหเทค

โนธานีเปนผูรับงานโครงการบริการใหแลวอาจารยจะเปนผูใหความรูในเรื่องน้ันๆ แลวจะไดสวนแบงผลกําไร

รวมกัน เปนตน 
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน 

กรณีศึกษา : สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

บทนํา 

  ในป พ.ศ. 2508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบไร  "ธนะฟารม"  ซึ่งเดิมเปนไรของ ฯพณฯ จอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร จึงได

จัดต้ังเปนสถานีฝกนิสิตเกษตร ช่ือวา " สถานีฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพื่อเปนเกียรติแกหลวงสุวรรณ

วาจกกสิกิจ ปฐมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ เปนหัวหนาสถานีคน

แรก และใหสังกัดอยูกับคณะเกษตร 

ตอมาใน ป พ.ศ. 2509 มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร 

ไดใหความชวยเหลือโครงการขาวโพดและขาวฟางใน

ประเทศแถบเอเชีย (Inter-Asian Corn and Sorghum 

Program)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดรวมมือกับ

กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปจจุบัน) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาขาวโพดและขาวฟางภายใตความชวยเหลือ

ของมูลนิธิ รอกกี้เฟลเลอรโดยใชพื้นที่ของสถานีฝกนิสิตเกษตร สุวรรณวาจกกสิกิจแหงน้ีเปนศูนยกลางการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งตอมาไดจัดต้ังข้ึนเปน ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2512 โดยสังกัด

อยูกับสํานักงานอธิการบดี มีนายอัญเชิญ ชมภูโพธ์ิ ซึ่งเปนหัวหนาสถานีฯ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัย

ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติดวย 

ใน ป พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึน  

ทั้งศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ และ สถานีฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจไดโอนยายมาสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร สถานีฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจ ไดเปลี่ยนช่ือเปน 

สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มข้ึน คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ

ของประเทศ แตก็ยังคงงานฝกนิสิตซึ่งเปนภารกิจหลักไว 

ตอมาใน ป พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา

และพัฒนาดานพืชศาสตร ซึ่งเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางข้ึน ทั้งศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ และ สถานี

วิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ ก็ไดโอนยายมาสังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ 

ปรัชญา และปณิธาน 

 มีปณิธานเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ คือ มุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูใหเกิดความ

เจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ  
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วิสัยทัศน 

 เปนผูนําการวิจัยดานพันธุพืช  เทคโนโลยีการผลิต  และการถายทอดเทคโนโลยีดานพืชไร  ไมผลเขตรอน

ในระดับชาติ  และขาวโพดในระดับนานาชาติ  

พันธกิจ 

พัฒนางานวิจัยพันธุพืชและเทคโนโลยีการผลิต  สงเสริมบริการวิชาการ  ถายทอดเทคโนโลยี  และ

สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงคของสถาบันฯ 

1. เพื่อการคนควาวิจัยดานพืชศาสตร  ซึ่งแบงออกเปนพืชไร  พืชสวน  พืชสมุนไพร  พืชทนแลง  และ

พืชพลังงานทดแทน  โดยทําการวิจัยพื้นฐาน  วิจัยประยุกต  และปรับใชแบบครบวงจร 

2. เพื่อใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานพืช  และพันธุพืชในประเทศและระดับ

นานาชาติ 

3. เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย  และใหมีการนําไปใชประโยชนตอประเทศชาติอยางแทจริง  ทั้งในการ

พัฒนาชนบทและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

5. เพื่อผลิตและขยายพันธุพืชที่มีคุณภาพ  บริการแกเกษตรกร  หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

6. เพื่อจัดหาแหลงทุน  และประสานงานดานการวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ 

โครงสรางการบริหารงาน 
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การประกันคุณภาพของหนวยงาน 

สิ่งที่ทําใหสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจเติบโตได 

สวนหน่ึงคือ การนําประกันคุณภาพเขามาใชในหนวยงาน ใน

หลายๆ ดาน การประกันคุณภาพไมไดอยูแคเฉพาะในมหาวิทยาลัย

เทาน้ัน แตยังสามารถนํามาปรับใชกับองคกร และเขาหาชุมชนได

ดวย ตัวอยางเชน การทํา TQM ของหนวยงาน โดยการ

ต้ังเปาหมายไววาในป 2553 จะมีขาวโพดขาย 320 วันจาก 365 

วัน ตอมาในป 2554 ต้ังเปาหมายไววาจะมีขาวโพดขาย 340 วัน 

จาก 365 วัน และในป 2555 น้ี จะมีขาวโพดขายอยางนอย 350 วัน ซึ่งถือเปนหลักการของ TQM ที่เปน

กระบวนการหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ แมหนวยงานจะไมไดมีหลักฐานของการประกันคุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยตองการ แตในทุกกระบวนการของการทํางานจริงน้ัน มีการนําการประกันคุณภาพเขามาใช

ตลอดเวลา ไดแก กระบวนการ PDCA  ซึ่งสินคาทีนํ่าออกมาจําหนายจะตองใชกระบวนการที่มีคุณภาพเขามาชวย

ในการทํางาน โดยไมไดมุงขายสินคาแบบหวังผลกําไร  

 การทําประกันคุณภาพในปน้ีจะใชผลจากการประเมินคุณภาพของปที่แลวมาพิจารณาวา สิ่งที่ทําให

หนวยงานไมสามารถทํางานใหบรรลุปาหมายไดดีเทาที่ควรคืออะไร จะนําสิ่งที่ผูประเมินฯ มาปรับปรุง ปรับใชให

การทํางานดีข้ึน โดยจากการประเมินในปที่ผานมาสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังน้ี  

1. ความไมเขาใจเรื่องเอกสารอันมีสาเหตุมาจาก  

- มีแบบฟอรมที่หลากหลาย  

- แบบฟอรมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ  

- ไรแบบฟอรมกลาวคือ การทํางานบางอยางไมไดมีการบันทึกเอาไวเปนลายลักษณอักษร  

  จากปญหาดังกลาว จึงมีการมอบหมายใหกลุมธุรการ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของทั้ง

องคกร มารวมกันแสดงความคิดเห็น หนวยงานสามารถออกแบบฟอรมของตนเองที่เปนแบบฟอรมเดียว โดย

รายละเอียดในแบบฟอรมคือ มีการระบุยุทธศาสตรของหนวยงานในรอบปวา จะทําอะไรบาง ช่ือโครงการ 

ชวงเวลา ดัชนีช้ีวัด ซึ่งเปนแบบฟอรมที่ทําไดปเดียว เน่ืองจากการทํางานยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ยุทธศาสตรและโครงการตางๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โครงการกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจะตองทําอะไรบาง 

หนวยงานคาดวาหากทําเชนน้ีจะทําใหในเรื่องเอกสาร มีความแข็งแรงมากย่ิงข้ึน และทําใหผลการประกันคุณภาพ

ดีข้ึนดวย 

2. การปรับใชในองคกร หากมอบหมายงานเปนโครงการเปนกิจกรรมใหแตละคนไปดําเนินการจะทําให

ไมไดผลงานเทาที่ควร จึงตองใชการบริหารองคกรเขามาชวย โดยใหผูรับผิดชอบต้ังทีมงานในองคกรเพื่อเปน

ทีมงานในการเช่ือมโยง (ของทั้งสถาบันมีอยู 8 คน) และติดตามเรื่องตางๆ คนที่ตองรับผิดชอบงานคือผูบริหารที่

ตองคอยรับรู และมีกรรมการบริหารสถาบันเปนผูตรวจสอบตามยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ และกิจกรรม 

3. การรายงานตอผูบริหาร คือ รายงานในทุกๆ 6 เดือน เพื่อใหผูบริหารไดทราบวา ในรอบ 2  

ไตรมาสที่ผานมา ยุทธศาสตร โครงการกิจกรรม และขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเปนอยางไร เมื่อแสดงในภาพรวมของ

ผูบริหารแลว ตองแสดงในภาพรวมของสถาบันดวย ดังน้ัน ใน 6 เดือนจะมีประชุมสถาบัน ถือเปนการรับรูดวยการ
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ประกันคุณภาพ ซึ่งถือเปนสิ่งที่ดีมากจะเห็นไดวา มุมมองของการประกันคุณภาพในรอบปที่จะใชแกไข เปนการ

ตรวจสอบวา หนวยงานเปนไปตามน้ันหรือไม  หนวยงานจะจัดการปรับตัวเองอยางไร และมีวิชาการอะไรใหมๆ 

หรือไม ที่จะนํามาใชในการปรับปรุงตัวเรากับองคกร (สวนน้ีเปนสวนที่สําคัญมาก) 

สิ่งที่สถาบันฯ จะทําตอจากการประกันคุณภาพ คือ การบริหารงานบุคคล ขณะน้ีทางสถาบันฯ ไดขอ

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานบุคคลแลว 1 ตําแหนง แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะผูที่จะทํางาน

บริหารงานบุคคลไดน้ัน ตองเปนคนที่มีความสามารถสูง การพัฒนาตนเองของมนุษยน้ันถือเปนเรื่องที่มีความ

จําเปนอยางมาก การประกันคุณภาพจึงตองมุงเนนในการพัฒนาบุคคลเปนอยางแรก เพราะฉะน้ัน จึงตองสํารวจวา

หนวยงานมีจุดดอยตรงสวนใด ใครเปนผูรับผิดชอบตรงสวนน้ัน และตองการการพัฒนาในสวนใด มีการตรวจสอบดู

วาใครตองไปอบรมเรื่องใด เปนตน  

การประกันคุณภาพที่สถาบันฯ มุงเนน 

1. พัฒนาบุคคล (HRM) โดยเริ่มตนตองพิจารณากอนวาผูปฏิบัติงานในแตละระดับ ไดแก คนงาน 

หัวหนางาน ผูชวยวิจัย นักวิชาการ ผูบริหารมือใหม จะตองไดรับการพัฒนาในเรื่องใด แลวสงไปพัฒนาสรางเสริม 

สนับสนุนในเรื่องน้ันๆ เพราะถือวาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากคนเปนกลไกขับเคลื่อน

องคกร ถาคนไมพัฒนาองคกรก็ไมสามารถพัฒนาได 

2. พัฒนาองคกร (HRD) จะตองทําใหทุกคนในองคกรตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน ตองไปดวยกันในทิศทาง

เดียวกันใหได จึงจะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ในการทํางานตางๆ ของสถาบันฯ น้ันจะใชงานประกัน

คุณภาพเขามารวมดวยเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของสถาบันใหดีข้ึน เพื่อตอบสนองตอ

ผูรับบริการ  

สรุปผลการประเมินตาม 6 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้ ท้ัง 3 ดาน 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   
- 4.00 - 4.00 ด ี

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 5.00 3.67 4.73 4.31 ด ี

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 4.21 3.25 - 3.44 พอใช 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - 3.00 3.63 3.31 พอใช 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
- 3.00 - 3.00 พอใช 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 
- 2.00 - 2.00 

ตอง

ปรับปรุง 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ีองคประกอบ 4.60 3.27 4.46 3.71  

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช ด ี ด ี  
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จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเช่ียวชาญการวิจัยดานพืช 

2. มีผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอพันธกิจของสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยวิจัย

และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมไมมีความสัมพันธกัน และไมมี

การกําหนดตัวช้ีวัดของกลยุทธ เพื่อใชประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตร 

2. ไมพบการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ทําใหไมมีการประเมินตนเอง ประเมินผูบริหาร และ

ใหขอเสนอแนะการบริหารและจัดการ 

3. ไมพบตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบันฯ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงการจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมใหมีความสัมพันธกัน

และกําหนดตัวช้ีวัดของกลยุทธ เพื่อใชประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของผูบริหารที่เสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ควรปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดอยางครบถวน โดยให

มีการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ประชุม เสนอวิสัยทัศน และแผนงานที่สถาบันฯ จะดําเนินงานให

คณะกรรมการทราบ เพื่อรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบันฯ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

3. ควรกําหนดตัวบงช้ีที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบันฯ เชน จํานวน

ผลงานตีพิมพเผยแพร การนําไปประโยชนของผลงานวิจัย 

4. การเพิ่มการสื่อสารภายในองคกรในประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรให

ชัดเจน เพื่อสรางความเขาใจ กอใหเกิดความรวมมือในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร เปนหนวยงานที่มีประสิทธิผลในการ

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย การบริการทางวิชาการ และสนับสนุนดานการเรียนการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นคําถาม-คําตอบ 

1. ใครเปนผูจูงใจใหคนที่ทํางานในสวนที่เกี่ยวของเขาใจ และเห็นภาพชัดเจนในเรื่องการทําประกัน

คุณภาพกับการทํางาน วิธีการที่ทําใหผูเกี่ยวของเห็นความเช่ือมโยงในภาพรวมของระบบประกันคุณภาพกับการ

ทํางานและทําใหเกิดการพัฒนาตนเองข้ึนไดคืออยางไร 

 ตอบ ผูที่จะตองชักจูงคือ หัวหนาหนวยงาน โดยตองใหผูที่อยูสูงสุดรับรู ในสิ่งทีเ่ราทํา ซึ่งหากเราเขาพบ

ผูบริหารเพื่อรบกวนในเรื่องตางๆ จะตองใชความออนนอมและนุมนวล แตถาในขณะที่เรามีบทบาทเปนผูบริหารเรา

จะตองเขมแข็งและเปนผูนําใหกับลูกนองได สุดทายคือ การมองเห็นการประกันคุณภาพไปทั้งองคกร ซึ่งจะเห็นไดก็
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ตอเมื่ อ มีการสื่ อสารกันกับคนในองคกร เชน การสอบถามความเป นอยู  การเอาใจใส ผู อื่ น ต องมี 

มนุษยสัมพันธกับคนในหนวยงาน มิใชคุยกันดวยเอกสารเพียงอยางเดียว  แลวความคิดของเราจะสงไปถึงคนทั่วทั้ง

องคกรไดเลยโดยที่เราไมรู อีกทั้งยังจะตองทําการประกันคุณภาพใหฝงลึกลงไปในตัวบุคคล ทั่วทั้งองคกร อีกประการ

ที่สําคัญคือ ไมควรนําเรื่องสวนตัวไปปะปนกับงาน เพราะหากนําเรื่องสวนตัวไปปะปนกับงานย่ิงมากเทาใด ระดับ

คุณภาพของงานก็จะลดลงมากตามไปดวย ดังน้ันจึงตองแยกความเปนสวนตัวกับสวนรวมใหออก 

การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

แผนบริหารการวิจัยของสถาบันใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 

1. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 โครงการ 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพดานภาษาสากลและอาเซียน 

          2.1 จํานวนผูที่มีความรูดานการสื่อสารอยางนอย 2 ภาษา 

          2.2 จํานวนผูที่ไดรับการอบรมดานภาษา 

 

18 คน 

9 คน 

3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัย 3 โครงการ 

4. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับนานาชาติ 

          4.1 จํานวนความรวมมือระดับนานาชาติ 

          4.2 จํานวนนักวิจัยที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

 

3 กิจกรรม 

11 คน 

5. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

          5.1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

          5.2 จํานวนนักวิจัยเขารวมโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

 

3 โครงการ 

14 คน 

6. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 7 โครงการ 

7. โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรและเสนอผลงานวิจัย 

          7.1 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรตอนักวิจัย 

          7.2 รอยละของงานวิจัยที่นํามาใชประโยชน 

          7.3 จํานวนผูนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

          7.4 จํานวนนักวิจัยที่เสนอผลงานวิจัย 

 

75% 

70% 

2,600 คน 

14 คน 

8. โครงการสนับสนุนการข้ึนทะเบียนพันธุพืช และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 พันธุ 

การผลิตงานวิจัยท่ีนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ และสรางองคความรูใหม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช 

          1.1 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช 

          1.2 จํานวนพันธุพืชที่ใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 

9 โครงการ 

13 พันธุ 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 10 โครงการ 

3. โครงการพัฒนาตนแบบการผลิตพืชเศรษฐกิจครบวงจรอยางย่ังยืน 1 โครงการ 
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การปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณและครุภัณฑ หองปฏิบัติการ แปลงทดลอง 

และระบบสนับสนุนอื่นๆ ดานการวิจัย 

7 โครงการ 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลงานวิจัยและผูเช่ียวชาญ 

          2.1 ระบบสารสนเทศ 

          2.2 ฐานขอมูลงานวิจัย 

          2.3 โครงการความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐ และเอกชน 

 

3 ระบบ 

1 ฐาน 

1 โครงการ 

 

การใหบริการวิชาการของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาต ิ

การใหบริการของสถาบันวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

1.  การฝกงานนิสิต แบงเปน 

- มก. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร 200 คน 

- มก. วิทยาเขตกําแพงแสน 2 รุน 100 คน 

- มหาวิทยาลัยอื่นๆ 2 รุน 

- ฝกอบรมพิเศษ และสหกิจศึกษา 4 รุน 

  มุงเนน  

- ความรูพื้นฐานดานพืช เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร 

- วินัยการทํางาน และสํานึกความเปนบัณฑิต 

- มีการประเมินทั้งนิสิต ผูสอน และปจจัยแวดลอม 

2. การฝกอบรมเกษตรกร จะจัดอบรมปละ 2 รุน 

- จัดตามผลการสํารวจความตองการของเกษตรกร 

- จัดอบรมเพื่อแกไขปญหาเรงดวน เชน โรคระบาด นํ้าทวม 

- จัดตามคําขอของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 มุงเนน  

- แกไขปญหาใหเกษตรกร 

- สนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากร 

- พัฒนาศักยภาพการถายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรวิจัย 

3. การใหบริการงานวิจัย 

 3.1 พื้นที่แปลงทดลอง จะแบงเปน 3 ฤดูปลูก 3 ฤดูปลูก แบงเปน ตนฤดูฝน 250 ไร ปลายฤดูฝน 

250 ไร และฤดูแลง 150 ไร โดยจะใหบริการแกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นักวิจัยของทางไร 

ตลอดจนใหบริการหนวยงานจากภาครัฐและเอกชน (คิดคาบริการ)  

 3.2 นํ้าชลประทาน กําหนดแผนการปลูก การใหนํ้าชลประทานจํากัดพื้นที่ในฤดูแลง 
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 3.3 อุปกรณวิจัย ไดแก อุปกรณการปลูก เก็บเกี่ยว เครื่องช่ัง เครื่องวัด หองเย็นเก็บเมล็ดพันธุ 

หองปฏิบัติการ 

 แรงงานที่มีฝมือ ซึ่งมีความสามารถในการทํางานในแปลงทดลองไดหลากหลาย เชน ปลูกพืช

ทดลองตามแผนการทดลอง นับจํานวนและชนิดของแมลง นับจํานวนและชนิดของวัชพืช ผสมพันธุขาวโพด/ขาว

ฟาง/ฝาย/งา/ถ่ัวลิสง/ขาวสาล/ีสบูดํา กําจัดวัชพืช ทั้งฉีดพนและดายหญา 

4. บริการวิชาการ ประกอบดวย เอกสารวิชาการ จัดนิทรรศการ แปลงสาธิต เย่ียมชมกิจการ ปรับสภาพ

และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ใหคําปรึกษาดานวิชาการ เปนวิทยากรใหความรู เกษตรแฟรปากชอง 

5. สถานที่ อาหาร และที่พัก เพื่อเปนสถานที่จัดประชุมวิชาการ จัดกิจกรรม เปนตน 

6. บริการผลิตผลและผลิตภัณฑ ของไรสุวรรณ และ มก. ประกอบดวยรานสหกรณ และรานจําหนาย

ขาวโพดหวาน 

การทํางานวิจัยของสถาบันวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ จะทําการวิจัยแบบครบวงจร ต้ังแตการพัฒนา

พันธุพืช วิธีการปลูก วิธีการดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ จนกระทั่งการนําเมล็ดพันธุไปจําหนายจายแจก นิสิต

ที่มาฝกงานกับสถาบันฯ จะทราบทุกกระบวนการทุกข้ันตอน เมื่อมีงานวิจัยแลว สิ่งที่จะทําตอไป คือ ทําคูมือ

สําหรับตอนรับผูมาศึกษาดูงาน  
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การบรรยายองคประกอบที่ 4 การวิจัย และองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

โดย นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

  งานวิจัยมีความสําคัญเปนอยางมาก และงาน

บริการวิชาการก็เปนสวนหน่ึงในภารกิจที่ควบคูไปกับ

งานวิจัย รวมทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนที่จะตอง

นําไปใช  ซึ่งภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไป

ดวย การสอน การผลิตบัณฑิต รองลงมาคือ การวิจัย ซึ่ง

เปนการคนควาหาองคความรูใหมๆ ข้ึนมา เพื่อที่จะตอบ

โจทยของสังคม หรือแกปญหาสังคม สิ่งที่ไดจากงานวิจัย

แลวตองนํามาใชใหความรูกับสังคม หรือการบริการ

วิชาการ ทายสุดเปนเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่จะตองคงไว เพราะถาลืมเลือนภูมิปญญา

ชาวบาน สิ่งที่ดีงามของคนไทยจะเลือนหายไป จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะละเลยไมได  

ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในท่ีเก่ียวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (จํานวน 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ ชนิดของตัวบงชี ้ รอบป 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค กระบวนการ ปการศึกษา 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

กระบวนการ ปการศึกษา 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลกัษณของคณะ ในประเด็นตอไปน้ี 
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- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 

เกณฑการประเมิน 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ 

1. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค Plan Do Check Action ตองพิจารณาในเรื่อง 

กระบวนการดําเนินการในการบริหารงานวิจัย ซึ่งตองเริ่มจากวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบประเมินผล และนําไป

ปรับปรุง ซึ่งสวนน้ีถือวามีความสําคัญมาก 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อมีการวิจัยแลว 

ตองบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน การทําวิจัยน้ันเพียงอยางดียวไมเพียงพอ ตองคิดดวยวาจะนําไปใช

ในเรื่องการเรียนการสอน หรือสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางไร 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัย สามารถใชขอมูลจากสวนกลางได 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหแกนักวิจัยรุนใหม เน่ืองจาก

ยังไมมีศักยภาพในการขอทุนภายนอก คณะจึงตองสนับสนุนตรงสวนน้ี 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ อัตลักษณของคณะ 

ในที่น้ีคือลักษณะเฉพาะของคณะ แตไมไดหมายถึงอัตลักษณของ สมศ. โดยจะตองสนับสนุนในเรื่องดังตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชนการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การ

จัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

เกณฑการประเมิน 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามเกณฑตัวบงช้ีที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

2. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน ตามเกณฑตัวบงช้ีที่ 6 (สมศ.) มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชให

เกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป  

และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม 
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3. หนวยงานตองสรางระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เชน มีการกําหนดผลประโยชนที่จะใหผูวิจัยกับหนวยงาน 

เปนตน 

4. หนวยงานสามารถสรางระบบและกลไกข้ึน หรือใชระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร ที่มหาวิทยาลัยจัดใหโดยสํา นักงานบริการวิชาการ และมีการ ติดตามการย่ืนจดสิทธิบัตร  

และอนุสิทธิบัตร  

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยประจํา (สกอ. 

4.3) 

เกณฑการประเมิน 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการหรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งป

การศึกษาและมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัย หรือนักวิจัย ทั้งน้ี รวมถึง

ตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่วิจัย 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกหนวยงานตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได =  

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

x5 
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ขอมูลท่ีตองการ 

 เงินสนับสนุนงานวิจัย ดังน้ี 

1. ใหนับเงินจํานวนที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใชจํานวนเงินที่

เบิกจายจริง 

2. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี

หลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวน ผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

3. การสรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับ

ทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลกรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน

ผูดําเนินการ 

  องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (จํานวน 2 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ ชนิดของตัวบงชี ้ รอบป 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม กระบวนการ ปการศึกษา 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม กระบวนการ ปการศึกษา 

  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

เกณฑการประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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สิ่งท่ีตองดําเนินการ 

 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ( PDCA) และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

การบูรณาการงานบริการ 

ทางวิชาการแกสังคม 

การเรียนการสอน 

การวิจัย 

การประเมินผลความสําเร็จ 

ของการบูรณาการงานบริการ 

ทางวิชาการแกสังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    การนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

 กับการเรียนการสอน 

 กับการวิจัย 
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สิ่งท่ีตองดําเนินการ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามน้ี มตัีวบงช้ีที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการวิจัยกับการบริการ

วิชาการดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

(ประกอบดวย 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี)้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

(ประกอบดวย 3 กลุม 6 ดาน 18 ตัวบงชี)้ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

จํานวนอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา 

5.  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

6.  งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

 

 

 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

ตอสังคม 

8.  ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือการวิจัย 

9.  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือองคกรภายนอก 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน 

หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

หรือหนวยงานวิชาชีพ 

กําหนดทิศทางและการจัดทํา

แผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนของหนวยงาน PDCA 

มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการ

ทางวิชาการตอสังคม 

มีการนําผลการประเมินประโยชน

หรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคมไปปรับปรุงแกไข 

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ

ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคคลากร

ภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

ความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ 

 รวมมือรวมพลัง การสรางเครือขาย 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

(ประกอบดวย 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี)้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

(ประกอบดวย 3 กลุม 6 ดาน 18 ตัวบงชี)้ 

18. ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ ของสถาบัน 

18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม

ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

 

ตัวบงชีด้านงานวิจัยและงานสรางสรรคของ สมศ. 

ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คําอธิบาย 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมี

การเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 ในกรณีท่ีบทความวิจัยของอาจารยท่ีตีพิมพเผยแพรรวมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะนับได 

เมื่ออาจารยเปนเจาของโครงการวิจัยน้ัน 

 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอก

สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยาง

นอยรอยละ 25 

 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
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Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 

Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

เกณฑการประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 

4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 

2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

หมายเหตุ กรณีที่บทความวิจัยของอาจารยที่ตีพิมพเผยแพรรวมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะนับไดเม่ืออาจารย

เปนเจาของโครงการวิจัยน้ัน 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค* 

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

อาเซียน หมายถึงสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว 

มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ  
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การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 

5 ประเทศ หมายถึงนับรวมตัวเองดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน

ตางประเทศ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที ่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ 

 

 

   

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร20 10 

 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด

คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 

ตัวบงชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

คําอธิบาย 

 การวิจ ัยเป นพ ันธก ิจหนึ ่งที ่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา และ

นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ

วิจัยโดยไดรับรองการใชประโยชน จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตองสามารถนําไปสู

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐาน

ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชประโยชนจนกอใหเกิดประโยชนไดอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ได

การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับ

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
X 100 
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งานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

หรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก เชน โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เปนตน 

 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง

เปนรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง

ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ

บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือ กําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 

หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ ่งไดมีการศึกษาและการ

ประเมินไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจ

รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน 

วิธีการคํานวณ 

 

 

   

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

 

 

 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
X 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจัย 

คําอธิบาย 

 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ

สังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา

ความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน และ

บริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน

และการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน  

 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาการวิจัย 

ในการประเมินตัวบงช้ีน้ีตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้งสอง

ประเภท 

วิธีการคํานวณ 

 

 

   

 

  

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการเรียนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

คําอธิบาย 

 โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดข้ึน

เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก

ชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ

ของตน 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

X 100 
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใชโครงการ/กิจกรรมใหมที่ปรากฏ

อยูในแผนระยะยาว โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันเปนโครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองในอนาคตและจะยั่งยืนเขมแข็ง สามารถ

พึ่งพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 

ตัวบงชี้ท่ี 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ  

ตัวบงชี้ท่ี 18.1  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน  

สถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก

สถาบัน 

คําอธิบาย 

 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล 

เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การ

แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน 

 ทั้งน้ี ประเด็นที่ช้ีนําหรือแกปญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา

สถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา 18.1 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

5. ไดรับการยอยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ประเด็นการพิจารณา 18.2 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
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4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 - 5 ขอ 

หมายเหตุ  

1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได ทั้งน้ีตองผาน

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

3. กรณีที่คระดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดําเนินงานดวย 

โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการ

ประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

ดวย 

   

โจทยสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากการบรรยายตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ดังกลาวขางตน จึงขอให

ผูเขารวมชวยกันระดมสมองแลกเปลี่ยนองคความรูของแตละหนวยงาน เพื่อชวยกันคนหาแนวปฏิบัติที่ดี และการ

เก็บขอมูล ในเรื่อง 

- ระบบและกลไกการวิจัยและการบริการวิชาการ 

- การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

- การวิเคราะหงานวิจัยและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย 

และการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒ ิ

วันศุกรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555i 

 

ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ พราพงษ คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ในฐานะที่ทํางานประกันคุณภาพ

มาเปนเวลานาน และเห็นถึงข้ันตอนการเก็บขอมูลตางๆ โดยเฉพาะองคประกอบที่ 4 และองคประกอบที่ 5 พบวา 

ปญหาที่พบมากที่สุดในองคประกอบที่ 4 คือ การที่ผูใหขอมูล คือ อาจารยไมใหความรวมมือในการกรอกขอมูล

เทาที่ควร ทําใหไดขอมูลไมครบถวนตามความเปนจริง ซึ่งจากการตรวจประเมิน พบวา คณะกับหนวยงานกลางมี

ขอมูลที่ไมตรงกัน ดังน้ันจึงตองมีการเก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอเปนรายบุคคลและพยายามออกแบบวิธีการเก็บ

ขอมูล หรือแบบฟอรมตางๆ ใหอาจารยกรอกขอมูลงายและสะดวกที่สุด หรือวิธีสุดทายคือตองสืบคนขอมูลใน 

Scopus หรือ ISI  

สําหรับองคประกอบที่ 5 หนวยงานตองมีแผนบริการวิชาการ เพราะแผนจะบอกไดวาในแตละปมี

โครงการที่จะดําเนินการกี่โครงการ ตัวช้ีวัดคืออะไร ตัวช้ีวัดความสําเร็จอยูตรงไหน ผูรับผิดชอบคือใคร เมื่อ

รวบรวมโครงการมาทําแผนฯ ได การทํางานจะงายข้ึน อีกอยางคือ โครงการบริการวิชาการจะเขาไปถึงเรื่องการบูร

ณาการกับงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอยางไร คือ ความยากลําดับที่สอง ซึ่งตองมีการวางแผน ต้ังแตตนป

การศึกษาวา จะนําผลงานไปใชในการเรียนการสอนในสวนใดและขอใหบรรจุลงใน Course syllabus หรือถา

สามารถทําลงใน มคอ.3 ของรายวิชา ได จะทําใหมีความชัดเจนในเรื่องการนําไปใชประโยชนมากข้ึน  

การบูรณาการงานบริการวิชาการเขากับงานวิจัย ตัวที่จะช้ีวัด คือ ตองหาวาโครงการบริการวิชาการที่

เกิดข้ึนเปนโครงการหรือกิจกรรมใด การนําโครงการบริการวิชาการไปตอยอดเปนงานวิจัย จะตองอางอิงวาช่ือ

โครงการบริการวิชาการที่นําไปตอยอดน้ันช่ืออะไร หรืออาจนําตัวโครงการวิจัย มาแสดงเพียงช้ินเดียวก็ไดเพราะใน

ตัวโครงการ จะกลาวถึงที่มาที่ไปของโครงการวิจัยอยูแลววานํามาจากโครงการบริการวิชาการใด 

สํานักงานบริการวิชาการ  

สํานักงานบริการวิชาการมีภาระงานหลัก อยู 3 งาน คือ 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ  

2. งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการคา ลิขสิทธ์ิ 

หรือเรื่องของทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นๆ  

3. งานพัฒนาธุรกิจ งานบมเพาะพวกธุรกิจทั้งหลาย  

ในเรื่องของการประกันคุณภาพ มีหลายขอที่เกี่ยวของเรื่องการคุมครองสิทธิประโยชนทางดานทรัพยสิน

ทางปญญา ซึ่งเปนขอบขายงานของสํานักงานบริการวิชาการ โดยสํานักงานจะมีบุคลากร และนักกฎหมายดูแล 

เน่ืองจากช้ินงานแมจะไดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรแลว แตอาจตองมีการเจรจากับผูที่จะนําช้ินงานไปใชทั้งที่เปน

ภาครัฐ และเอกชน  

สําหรับการใหบริการเชิงสาธารณะน้ันในสวนของ มก.พว. มิใชมีเพียงผลงานในเชิงพาณิชยเทาน้ัน แตยังมี

ผลงานจํานวนมากที่เปนลักษณะของการวาจางใหศึกษา วาจางใหวิเคราะห วาจางใหเก็บขอมูล ซึ่งหลายผลงาน

จัดทําเพื่อนําไปใชในเชิงนโยบาย และนําไปใชในเชิงสาธารณะ โดยเฉพาะผลงานที่ภาครัฐเปนผูวาจาง ดังน้ันหาก
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สืบคนผลงานจากฐานขอมูล แลวทําการกรองขอมูลออกมา จะทราบวามีโครงการที่เปนเรื่องของสาธารณะและเชิง

นโยบายดวย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ดูแลบริหาร

จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ต้ังแตเรื่องการบริหารจัดการทุนวิจัยไปจนถึงการติดตามประเมินผล

โครงการวิจัย เผยแพรงานวิจัย เพื่อนําไปสูสํานักงานบริการวิชาการในเรื่องการนําไปใชประโยชน รวมทั้งเรื่อง

ส า ร ส น เทศง าน วิ จั ย  เ น่ื อ ง มี ฐ านข อ มู ล ที่ ส ถ าบั นฯ  ดู แล อ ยู  โ ดยก าร เ ก็ บ ข อ มู ล ขอ งส ถาบั นฯ  

ในเรื่องการประกันคุณภาพจะเกี่ยวของอยู 2 สวนคือ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค   

และการจัดการความรูจากงานวิจัย ซึ่ งรับผิดชอบ 

รวมกันระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และสํานักงาน

บริการวิชาการ เพราะตัวบงช้ีและเกณฑประเมินแตละขอ

จะเกี่ยวของกันทั้ง 2 สวน รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ดวย อีก

สวนคือการเก็บขอมูลงานวิจัย การตีพิมพผลงานวิจัย การ

อางอิง การใชประโยชน จะเปนขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่ง

สถาบันฯ จะมีฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใชรวมกัน และมีฐานบริหาร

จัดการงานวิจัย ซึ่งในสวนน้ีจะมีฝายสารสนเทศคอยดูแล 

นอกจากน้ี สํานักบริการวิชาการ ไดมีหนังสือให สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. บรรจุหัวขอในโครงการวิจัย

วา หัวขอของงานบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเปนหัวขอใด ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. จะตองหารือ

กับสํานักบริการวิชาการอีกครั้ง เน่ืองจากสํานักบริการวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดน้ีในภาพรวม และที่ผาน

มาไมสามารถเก็บขอมูลได เน่ืองจากไมมีขอมูลในฐานขอมูล ดังน้ันหนวยงานตางๆ ควรพยายามเก็บขอมูลของ

ตนเองเอาไวดวย  

สําหรับการเก็บขอมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปนผูรวบรวมน้ัน ผูที่ทําหนาที่กรอกขอมูลคือ

นักวิจัย และฐานขอมูลจะเช่ือมโยงกับภาระงานของอาจารย แตจุดที่เปนปญหาคือ ระเบียบภาระงานของอาจารย

จะมีไมครอบคลุมเรื่องสิทธิบัตร การใชประโยชน สถาบันฯ จึงทําหนังสือเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับระเบียบแตยัง

อยูในชวงพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อใหระเบียบมีความครอบคลุมทั้งหมดและมีความสอดคลองทําใหนักวิจัยมีแรงจูงใจที่จะ

กรอกขอมูลให 

ในปจจุบันขอมูลงานวิจัยน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ไดทําการคนหาขอมูลเพื่อรวบรวมงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแลว โดยคนหาจากฐานขอมูล ISI Scopus KU Journal ขาดเพียงขอมูลวิจัย

ภายในประเทศเทาน้ัน ที่อาจารยจะตองกรอกขอมูลให เพื่อเวลาที่คณะตองการนําขอมูลไปใช จะไดขอมูลที่ถูกตอง 

แตมักพบปญหาวาขอมูลของคณะอาจมีขอมูลมากกวาของสถาบันฯ เน่ืองจากนักวิจัยไมไดกรอกขอมูลใหสถาบันฯ  

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการในสวนของภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เมื่อรายงานขอมูลตามเกณฑในแตละขอก็จะพิจารณาในระดับ

ใหญ และดึงเอาแนวปฏิบัติบางคณะมาใส ซึ่งในปที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ไดนําเลมรายงานการ
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ประเมินตนเองของคณะวิชาตางๆ มาศึกษาพบวา บางคณะระบุขอมูลไดครอบคลุม แตบางคณะไมครอบคลุม 

ดังน้ัน แตละคณะควรเขียนเกณฑแตละระดับใหชัดเจนและมีตัวอยางประกอบ จะทําใหสะดวกตอการนําขอมูลไปใช  

ถาพิจารณาในระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยในภาพรวม พบวา 

ไดผลคะแนนเต็ม 5 แตหากมองที่ตัวระบบจะพบวา ระบบจะตองมีแผนฯ ไปจนถึงข้ันตอนติดตามตรวจสอบ และ

ปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัย ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของแผนฯ  เน่ืองจากการบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในขณะน้ีไมใชหนาที่ความรบัผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ทั้งหมด เพราะจะมี

ในสวนของที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวย ถึงแมจะมีการกําหนดยุทธศาสตร แตไมไดทําอยางจริงจัง ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยจึงควรหาหนวยงานหลักที่จะเขามาดูแลบริหารจัดการในแงของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เพราะขณะน้ีมีสํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลในแงของเชิงพาณิชยเพียงอยางเดียว สวนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มก. มีหนาที่เผยแพรงานวิจัย ซึ่งทําเฉพาะเผยแพรในวงกวาง สวนสํานักสงเสริมและฝกอบรม ทําหนาที่ในสวนที่

เกี่ยวของกับการอบรมวิชาชีพตางๆ  

ปญหาที่สําคัญอีกประการคือผูบริหารระดับสูงไมไดมาดูแลกํากับงานอยางจริงจัง และกระตุนหรือผลักดัน

เทาที่ควร เปนเพียงผูปฏิบัติงานทํา ถามองที่ระบบจริงๆ จะตองพิจารณาต้ังแตระบบและกลไก การมีแผนมี

ยุทธศาสตร จึงตองครอบคลุมทั้งหนวยงาน มีการวางกรอบทิศทางของงานวิจัยของคณะที่จะมุงเนน มีระบบกลไก

มีการบริหารงานวิจัยประจําคณะ มีการวางแผนวาคณะจะเขมแข็งไดอยางไร มีการวางกรอบทิศทางอยางไร  

 สุดทาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. จะมีการรายงานผลงานวิจัยทั้งหมดของแตละคณะ แสดงตอที่ประชุม

คณบดีทุกเดือน 

 

การจัดเก็บขอมูลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ปญหาของคณะวิศวกรรมศาสตรในการจัดเก็บขอมูล 

คือ อาจารยไมกรอกขอมูลให คณะจึงมีการผลักดันใหทุน

สนับสนุนอาจารยทุกทานในการที่จะตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ เพื่อจะไดนํามาสนับสนุนในงานประกันคุณภาพของ

คณะเอง โดยคณะกรรมการวิจัยจะพิจารณาใหรางวัลแก

อาจารยที่ทําผลงานตีพิมพ และกรอกขอมูลลงฐานขอมูลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เทาน้ัน อาจารยจึงมีแรงจูงใจที่

จะใหขอมูล 
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สรุปประเด็นภาพรวมที่ผูเขารวมโครงการไดรับจากการศึกษาดูงาน  

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งน้ีเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ผูเขารวมโครงการฯ ได

รวมกันสรุปผลการจัดการความรูหลังจากไดไปศึกษาดูงาน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงาน ทําใหทราบมุมมองของผูเขารวมที่ไดรับความประทับใจจากการศึกษาดูงาน สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนว

ปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ที่ใหกับหนวยงานกรณีศึกษา ตลอดจน

การจัดเวทีใหมีกิจกรรมการจัดการความรูรวมกันจากทุกหนวยงานที่เขารวม ทําใหไดรับความรวมมือที่จะเกิดเปน

เครือขายการทํางานรวมกันในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ สรุปใน

แตละประเด็นดังน้ี 

 

 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหการตอนรับดวยความยินดีและจริงใจ รวมถึงการเตรียมความ

พรอมของขอมูลและวิธีการนําเสนอขอมูลดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปนหนวยงานที่สามารถใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูงานประกันคุณภาพของ

หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานยอยในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีการนําสารสนเทศมาใชกับการทํางาน 

และระบบประกันคุณภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูบริหารมีความมุงมั่น มีความรูความสามารถรอบดาน และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 

- ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ และสงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยอยางจริงจัง โดยใหเงินทุนสนับสนุน 

แสดงออกถึงความเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

- การสรางและสงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นใจดวยการมอบหมายความรับผิดชอบให เชน การให

บุคลากรสายสนับสนุนเปนทีม นําเสนอและเย่ียมชมมหาวิทยาลัยเปนการเตรียมบุคลากรสูความเปนเลิศ 

- นโยบายการใหโอกาสนักศึกษาที่พนสภาพไดกลับมาเรียนอีกครั้งหน่ึง โดยใหการดูแลอยางใกลชิด 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของกับงาน

ท่ีทํา) 

- มีระบบ MIS ที่ดี มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

- มีการบริหารงานแบบรวมศูนย ใชทรัพยากรตางๆ รวมกันทําใหสามารถประหยัดในเรื่องของ

งบประมาณ และระยะเวลา 

- นโยบายในการจูงใจใหบุคลากรเขียนบทความตีพิมพระดับนานาชาติโดยใหเงินสนับสนุนคอนขางสูง 

รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการแปล/ตรวจภาษาอังกฤษใหกับผูเขียนบทความดวย 

- ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อคอยดูแลและใหคําแนะนําแกนักวิจัยใหม 

- มีโครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อพัฒนาการสอนของอาจารยใหม โดยมีผูเช่ียวชาญคอยช้ีแนะแนวทาง 

และใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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- การวางระบบการบริหารจัดการทั้งในดานงานบริหาร งานขอมูลสารสนเทศ ที่ใชระบบรวมศูนย ทําให

ไดรับรูขอมูลของทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาระบบ MIS ที่เปนการรวมศูนยขอมูลไวที่หนวยงานกลางเพื่อให

ไดขอมูลที่เปนปจจุบัน 

- ไดมุมมองทัศนคติของผูบริหารเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบของการทํางานของหนวยงานตนเอง

อยางเหมาะสม 

- การทําแบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลที่เนนความสะดวกของผูกรอกขอมูลเปนสําคัญ 

- นโยบายใหงานประกันคุณภาพอยูในงานประจําของทุกคน 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใช 

- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยงานดานประกันคุณภาพการจัดทําการประกันคุณภาพ  

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะทําใหผูบริหารไดรับรูหนวยงานไดทุกๆ สวนงาน เพื่อใชสําหรับวาง

แผนการดําเนินงานใหสามารถปรับตามสถานการณปจจุบันได 

- แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและใหบริการวิชาการ โดยการอํานวยความ

สะดวกในทุกๆ ดาน เชน การจัดทําเอกสาร หรือการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

- การกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- การสรางกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน/บุคลากร และดําเนินการติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

- สรางบรรยากาศของหนวยงานใหมีวัฒนธรรมของการทํางานเปนทีม ที่มีจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อนําพา

ใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จและเปนเลิศ 

- แนวทางในการรวบรวมขอมูลที่ตองทําใหเกิดความสะดวกในการกรอกขอมูล 

- การเริ่มตนงานประกันคุณภาพดวยการยอมรับและเปดใจ ปลูกจิตสํานึกใหงานประกันคุณภาพเปนงาน

ประจําของทุกคน 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

- การบริหารองคกรแบบรวมศูนยอาจมีขอดีอยูมาก แตก็ยังมีขอเสีย กลาวคือ อาจทําใหเกิดการใชอํานาจ 

และอาจทําใหงานบางอยางลาชา ไมคลองตัว เน่ืองจากตองรอผูบริหารตัดสินใจ 

- ถาตองทําขอมูลในฐานขอมูลกลาง เชน สกอ. CHE QA Online ควรมําใหสามารถลิงคกับฐานขอมูล

ของหนวยงานได 
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1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

- เปนสถานีวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงในดานการบริการวิชาการ การถายทอดความรูสูเกษตรกร และ

ภาคเอกชน 

- มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และสรางผลงานทางการเกษตรที่มีคุณคาอยางไมหยุดย้ัง 

- บรรยากาศของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ  

- วิทยากรทุกทานมีความรูความสามารถในเรือ่งประกันคุณภาพและมีประสบการณในเรื่องที่เลา 

- ผูบริหารใหความสนใจดานการประกันคุณภาพทําใหสามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรทุก

ระดับงาน ไดมีทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

- ไดเห็นหนวยงานตนแบบที่ไดนําเอาระบบประกันคุณภาพมาใชวางแผนการทํางานในแตละปอยาง

ชัดเจน  

- ความเอาใจใสของผูบริหารในการนํา HRM, HRD มาใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูบริหารใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา และมีระบบการพัฒนาบุคลากร โดยใชระบบประกัน

คุณภาพเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของ

กับงานท่ีทํา) 

- มีการจัดการความรูและสื่อสารความรูในเรื่องตางๆ ใหบุคลากรทุกระดับรูบทบาท รับทราบขอมูล

ขาวสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 

- การทําประกันคุณภาพจะตองวางแผนอยางเปนระบบ และมองภาพรวมใหครอบคลุมในวงกวาง  

- การถายทอดองคความรู ใหกับบุคลากรโดยวิธีปฏิบัติที่เรียบงายทําใหบุคลากรสามารถเขาใจในองค

ความรูน้ันๆ ได 

- ผูบริหารใหความสนใจและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพรวมทั้งมีความพยายามที่จะทําใหบุคลากรทุก

คนมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพ 

- ไดเห็นแนวทางการจัดทําแผนงานดานงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- มีการจัดการความรูใหกับบุคลากรในทุกระดับ อีกทั้งยังมีสถานที่เอื้อตอการทําวิจัยและใหบริการ

วิชาการแกชุมชน 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใช 

- การทําประกันคุณภาพจะไดผลตองมุงเนนใชเพื่อพัฒนาบุคคลและตองทําในเชิงรุกใหมากข้ึน  

- การปรับใหทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีทัศนคติที่ตรงกันเพื่อทําใหการพัฒนาองคกรเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

กรณีศึกษา: สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 
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- การทํางานโดยใชคุณธรรมเปนหลัก คือ การใชใจเขาใจเราในการทํางาน ตองรูจักตัวตนของผูที่จะ

ทํางานรวม เพื่อปรับใหทํางานรวมกันได 

- การรูตัวตนในการงานปฏิบัติงานและการใชแนวคิด “ตัวเล็กออนนอม ตัวใหญแข็งแรง” เพื่อจะนําพา

หนวยงานและบุคลากรเดินทางไปสูความสําเร็จของงาน 

- การเริ่มตนงานประกันคุณภาพดวยการพัฒนาคนกอน 

- แนวทางการจัดทําแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

- ความรูความเขาใจในตัวบงช้ี และเกณฑขององคประกอบที่ 4, 5 ที่ชัดเจนข้ึน ทําใหสามารถนําไปจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองได 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

- การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมทําในเชิงเกษตรเพื่ออนุรักษและพัฒนาไมใชเพื่อเชิงพาณิชย ดังน้ัน จึง

อยากใหไรสุวรรณเปนอยางน้ีไปตลอด 

- การปรับปรุงสถานที่พัก เพื่อเปดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในรูปแบบการเกษตรและฟารม เพื่อนํา

รายไดเขาสูหนวยงานเพิ่มมากข้ึน 

- การเช่ือมโยงขอมูลและการจัดการฐานขอมูลใหมีความเช่ือมโยงกับสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
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1. แนวปฏิบัติท่ีดีของระบบและกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 

- มีสวนงานกลางรับผิดชอบดานการจัดการงานวิจัย และการบริการทางวิชาการ โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบซึ่งเปนตัวแทนที่มาจากทุกภาคสวน 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป/แผนกลยุทธ 

- การจัดทําแผนงานวิจัยและบริการวิชาการใหครอบคลุมตามเกณฑและตัวบงช้ี 

- จัดทําคูมือวิจัยใกลมือ โดยรวบรวมระเบียบ วิธีการ แบบฟอรมการเสนอขอทุนวิจัย และมีทุนวิจัยทั้ง

ภายใน ภายนอกตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพร เพื่อเปนแนวทางสําหรับอาจารยในการทํางานวิจัย 

- มีคณะกรรมการวางแผนงานวิจัยรวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อเปนการกํากับดูแลงานดาน

วิจัย 

- การจัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับงานวิจัยที่สามารถเช่ือมโยงขอมูลไดอยางทั่วถึง 

- มีมาตรการสนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย และตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ 

2. แนวปฎิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

- กําหนดใหมีการทําวิจัยสถาบันแลวนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

- การใหนิสิตไดเขารวมในการทํางานวิจัย ทําโครงการวิจัยรวมกับอาจารยและนําผลจากการวิจัยที่ไดไป

เปนกรณีศึกษาเปนหัวขอในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวของ 

- มีการพัฒนาบุคลากรสาย ก (อาจารย) ใหเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ

สอน 

- มีการกําหนดรายวิชาสําหรับนิสิตเพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงไปสูการทําวิจัย และการบริการวิชาการ 

- การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแสดงผลงานวิจัยทั้งของอาจารย และนิสิต  

3.  แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

- นําขอมูลสรุปจากการบริการวิชาการไปเปนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน แลวนําไปตอยอดให

เปนงานวิจัยเพื่อนําผลมาพัฒนาตอไป 

- กําหนดใหนิสิตมีสวนรวมในการบริการวิชาการและสามารถนําผลสรุปที่ไดมากําหนดเปนหัวขอตอยอด

สําหรับการทํางานวิจัยได 

- สอบถามขอมูลจากชุมชนเพื่อจัดทําบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของชุมชนโดยสานงานตอ

หลังจากใหบริการวิชาการดวยการทําวิจัยเพื่อติดตามขอมูลและวิเคราะหประเมินผลการใหบริการวิชาการและนํา

ผลวิจัยดังกลาวมาสอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่เรียนโดยทําเปนลายลักษณอักษรไวใน Course Syllabus และ มคอ. 

ตาง ๆ 

- การมอบหมายใหนิสิตนําความรูจากการบริการวิชาการไปจัดกิจกรรมที่จะเอื้อประโยชนใหกับชุมชน 

สรุปประเด็น (KM) ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
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4.  การวิเคราะหงานวิจัย 

- จัดต้ังหนวยงานกลางเพื่อชวยเหลือในเรื่องการทําวิจัย 

- มีสวนกลางที่มีระบบจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัยโดยที่อาจารยตองเขาไปกรอกขอมูล  

- จัดใหมีการเสวนาพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูจากงานวิจัยระหวางกลุมที่มาพบปะกันเพื่อให

สามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 

- จัดทําคูมือการทํางานวิจัย 
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ผลการประเมินโครงการจัดการความรู (KM)  

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

 

กรณีศึกษา:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2555 

 สํานักประกันคุณภาพไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินผลการจัดโครงการจัดการความรู 

(KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 

2555 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2555 โดยแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของผูกรอกแบบประเมิน และ

สวนขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการฯ  ซึ่งแบงเปน 4 สวนคือสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 

ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงาน สวนที่ 3 การจัด KM ครั้งตอไป และสวนที่ 4 ขอคิดเห็นอื่นๆ ที่จะเปน

ประโยชน ตอการปรับปรุงการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลพรอมทั้งวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยใชเกณฑการประเมิน

ความคิดเห็นและความพึงพอใจเปน 5 ระดับดังน้ี 

 ระดับคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง นอยที่สุด 

 ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง นอย 

 ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 

 ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 

 ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 40 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 38 คน คิดเปน

รอยละ 95 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการจัดโครงการจัดการความรู (KM) การบริหาร

จัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี และ สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร อยู

ในระดับดี ทั้ง 2 หนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.23  สําหรับรายละเอียดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 1 - 2 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 7 18.4 

 หญิง 31 81.6 

 รวม 38 100.0 

ตําแหนง อาจารย 3 7.9 

 นักวิชาการ 11 28.9 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 2 5.3 

 นักวิจัย 2 5.3 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

 นักวิทยาศาสตร 2 5.3 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 2.6 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 11 28.9 

 ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 2.6 

 นายชางเทคนิค 1 2.6 

 อื่นๆ 4 10.5 

 รวม 38 100.0 

อายุการทํางาน 1-5 ป 20 52.6 

 6-10 ป 6 15.8 

 มากกวา 10 ป 10 26.3 

 ไมระบ ุ 2 5.3 

 รวม 38 100.0 

วิทยาเขต บางเขน 25 65.8 

 กําแพงแสน 5 13.2 

 ศรีราชา 6 15.8 

 สกลนคร 2 5.3 

 รวม 38 100.0 

สังกัด คณะวิชา 25 65.8 

 สถาบัน 4 10.5 

 สํานัก 8 21.1 

 ไมระบ ุ 1 2.6 

 รวม 38 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบวาผูเขารวมโครงการสวนมาก เปนเพศหญิง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 81.60  

มีตําแหนงนักวิชาการ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวนเทากัน คือ 11คน คิดเปนรอยละ 28.90 มีอายุการ

ทํางาน 1-5 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.60 สังกัดวิทยาเขตบางเขน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 65.80 

สังกัดคณะวิชา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 65.80 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ  

ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 4.17 0.627 ดี 

1 ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา และพัฒนาการของ

หนวยงานกรณีศึกษา 

4.18 0.609 ดี 
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ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

2 ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ

หนวยงานกรณีศึกษา 

4.16 0.679 ดี 

3 ไดรับความรูเกี่ยวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน

ของหนวยงานกรณีศึกษา 

3.97 0.677 ดี 

4 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามพันธกิจของหนวยงาน

กรณีศึกษา 

4.16 0.594 ดี 

5 ไดรับความรู เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหหนวยงานกรณีศึกษาประสบ

ความสําเร็จ 

4.21 0.528 ดี 

6 สามารถนําความรู และกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพที่

ไดรับมาประยุกตใชกับการทํางานดานประกันคุณภาพของตนเอง

และหนวยงานได 

4.05 0.567 ดี 

7 เน้ือหาในเอกสารที่จัดเตรียมมีรายละเอียดชัดเจน 4.24 0.714 ดี 

8 การถายทอดเน้ือหาในการนําเสนอของหนวยงานมีความชัดเจน 4.24 0.634 ดี 

9 ทานไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเย่ียมชม

หนวยงาน 

4.29 0.654 ดี 

10 โครงการจัดการความรูตรงกับความคาดหวังที่ทานต้ังไว 4.18 0.609 ดี 

ดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพ (สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ) 4.24 0.567 ดี 

1 ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา และพัฒนาการของ

หนวยงานกรณีศึกษา 

4.29 0.694 ดี 

2 ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ

หนวยงานกรณีศึกษา 

4.34 0.627 ดี 

3 ไดรับความรูเกี่ยวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน

ของหนวยงานกรณีศึกษา 

4.16 0.495 ดี 

4 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามพันธกิจของหนวยงาน

กรณีศึกษา 

4.21 0.528 ดี 

5 ไดรับความรู เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหหนวยงานกรณีศึกษาประสบ

ความสําเร็จ 

4.34 0.582 ดี 

6 สามารถนําความรู และกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพที่

ไดรับมาประยุกตใชกับการทํางานดานประกันคุณภาพของตนเอง

และหนวยงานได 

4.19 0.692 ดี 

7 เน้ือหาในเอกสารที่จัดเตรียมมีรายละเอียดชัดเจน 4.00 0.805 ดี 

8 การถายทอดเน้ือหาในการนําเสนอของหนวยงานมีความชัดเจน 4.32 0.574 ดี 
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ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

9 ทานไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเย่ียมชม

หนวยงาน 

4.32 0.574 ดี 

10 โครงการจัดการความรูตรงกับความคาดหวังที่ทานต้ังไว 4.26 0.685 ดี 

 จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อยูในระดับดี ทั้งสองหนวยงาน มีคาเฉลี่ย 

4.17 และ 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.627 และ 0.567 ตามลําดับ ถาพิจารณารายละเอียดในแตละ

รายการที่ประเมิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน

การศึกษาดูงานดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เรื่องไดรับประโยชนจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเย่ียมชมหนวยงาน มีคาเฉ่ีย 4.29 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.654 รายการที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือเรื่องการไดรับความรูเกี่ยวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน

กรณีศึกษามีคาเฉลี่ย 3.97 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.677 สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการศึกษาดูงาน

ดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพท่ีสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ คือ เรื่องการไดรับความรู เกี่ยวกับปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหหนวยงานกรณีศึกษาประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ย 4.34 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.582 รายการที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือเรื่องเน้ือหาในเอกสารที่จัดเตรียมมีรายละเอียดชัดเจนมีคาเฉลี่ย 4.00 และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.805 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดาน KM การวิจัยและการบริการวิชาการ 

ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ดาน KM การวิจัยและการบริการวิชาการ 4.05 0.633 ดี 

11 ทานไดรับความรูความเขาใจในตัวบงช้ีดานการวิจัย  4.05 0.613 ดี 

12 ทานไดรับความรูความเขาใจในตัวบงช้ีดานการบริการวิชาการ 4.08 0.632 ดี 

13 ทานไดรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัย 3.95 0.695 ดี 

14 ทานไดรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 4.08 0.712 ดี 

15 ทานมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมโครงการฯ 4.24 0.542 ดี 

16 ทานสามารถนําประสบการณจากการเขารวมโครงการ KM ไปใชได

ในระดับใด 

3.89 0.606 ดี 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดาน KM การวิจัยและบริการ

วิชาการภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.05 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.633 ถาพิจารณารายละเอียดในแต

ละรายการที่ประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

เรื่องการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 4.24 และสวนเบี่บงเบนมาตรฐาน 0.542 
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สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สามารถนําประสบการณจากการเขารวมโครงการ KM ไปใชไดในระดับใดมี

คาเฉลี่ย 3.89 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.606 

ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.26 0.639 ดี 

17 ความเหมาะสมของชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ 4.21 0.622 ดี 

18 ความเหมาะสมของชวงเวลาการเขารวมโครงการฯ 4.24 0.714 ดี 

19 ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารวมโครงการฯ 4.29 0.611 ดี 

20 ความเหมาะสมของกําหนดการ 4.21 0.664 ดี 

21 ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 4.34 0.582 ดี 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.26 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.639 ถาพิจารณารายละเอียดในแต

ละรายการที่ประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน มีคาเฉลี่ย 4.34 และสวนเบี่บงเบนมาตรฐาน 0.582 สวนรายการที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความเหมาะสมของชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ และ ความเหมาะสมของ

กําหนดการ มีคาเฉลี่ย 4.21 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.664 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.49 0.631 ดี 

22 เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตร ี 4.58 0.552 ดีมาก 

23 เจาหนาที่ใหการบริการอํานวยความสะดวกตอผูเขารวมโครงการฯ 

เปนอยางดี 

4.50 0.647 ดี 

24 เจาหนาที่เตรียมพรอมในการใหบริการเปนอยางดี 4.47 0.603 ดี 

25 เจาหนาที่สรางความเขาใจในการเขารวมโครงการเปนอยางดี 4.42 0.722 ดี 

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.631 ถาพิจารณารายละเอียดในแตละ

รายการที่ประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีเกือบทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรีมีความคิดเห็นระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.58 และสวนเบี่บงเบน

มาตรฐาน 0.552 สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือเรื่องเจาหนาที่สรางความเขาใจในการเขารวมโครงการเปนอยาง

ดี มีคาเฉลี่ย 4.42 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.772 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประเด็น/หัวขอ 
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.30 0.629 ดี 

26 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการฯ 4.18 0.692 ดี 

27 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณตางๆ ในการจัดโครงการฯ 4.29 0.654 ดี 

28 ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง 4.37 0.589 ดี 

29 ความเหมาะสมของอาหารวาง และอาหารกลางวัน 4.34 0.582 ดี 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 ถาพิจารณารายละเอียดในแตละ

รายการที่ประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 4.37 และสวนเบี่บงเบนมาตรฐาน 0.589 สวนรายการที่

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 4.18 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.692 

การจัด KM ครั้งตอไปขอเสนอหัวขอ/ประเด็น  

  ตองการใหมีการจัดในเรื่ององคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มากที่สุด 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ควรมีหลักสูตรสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพดวยเพื่อใหการทํางานสอดคลองกัน 

- ควรจัดอบรมในหัวขอการประกันคุณภาพแกหนวยงานที่ทําประกันคุณภาพและกลุมเปาหมายและ

ผูทําโดยตรง และควรมีขอกําหนดใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานเขาใจบทบาทและศึกษา

องคประกอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ระดับปฏิบัติไดอยางชัดเจน 

- ควรจัด KM เชนน้ีทุกองคประกอบ หรือทุกตัวบงช้ีไปเรื่อยๆ และตอเน่ืองและมีการวนซ้ําเพื่อปรับ

ความเขาใจถึงเกณฑที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป 

- ควรสัญจรไปจัดอบรมใหทุกวิทยาเขต เพื่อใหไดผูเขาอบรมที่ครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของครบถวน 

- ขาดการแนะนําตัวของผูเขารวมโครงการ กิจกรรมไมไดกระตุนใหเกิดการสรางเครือขาย ผูเขารวมตอง

สรางเองมากกวา 

- เอกสารประกอบ (เลมสีเหลือง) ควรถายเอกสารแบบหนา-หลัง เพื่อประหยัดกระดาษ และหนานอยลง 

และควรช้ีแจงกิจกรรม เวลา และสถานที่ในแตละวันใหชัดเจน 

- การใหความรูเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยสํานักประกันคุณภาพ

คลุมเครือ ไมชัดเจน เวลานอย 

- ควรมีอาหารเชาใสกลองสําหรับวันแรก 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 166/2555 

ภาคผนวก ข โครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย 

และการบริการทางวิชาการ เ พ่ือการประกันคุณภาพ 

และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

ภาคผนวก ค  รายชื่อสมาชิกเครือขายโครงการจัดการความรู  (KM) 

    การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ  

    เพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

ภาคผนวก ง รายชื่อทีมงาน KM การบริหารจัดการงานวิจัยและการ 

บริการทางวิชาการ 

ภาคผนวก จ  สรุปผลการศึกษาดูงาน และการบริหารจัดการงานวิจัย/ 

การบริการทางวชิาการ 

ภาคผนวก ฉ แบบเขียนรายงานการเขารวมโครงการจัดการความรู (KM) 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการเพ่ือการ   

ประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ท่ี 166/2555  

เรื่อง ใหขาราชการ พนักงานและบุคลากรไปเขารวม“โครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย

และการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555” 

-------------------------- 

ดวยสํานักประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการ

ทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน

ในการบริหารจัดการดานงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ จากประสบการณตรง

เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีและศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีกําหนด

เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 26 – 28 มกราคม 

2555                               

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงอนุญาตใหขาราชการ พนักงานและบุคลากร จํานวน 43 คน ตามบัญชีรายช่ือ 

ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
 

 

                    สั่ง  ณ  วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2555 

 
     
                                                                                           (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ข 

 

โครงการจัดการความรู (KM) 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคณุภาพ  

และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 
 

1. ลักษณะโครงการ การจัดการความรู 

2. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการบริหารความรู หรือการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนแนวทางในการ

สงเสริม พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให

มีการเรียนรูรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความสําคัญ และเห็นถึงผลประโยชนที่หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยจะไดรับ เพราะการจัดการความรูจะเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงที่จะทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุ

วิสัยทัศนที่กําหนดไว  

จากเหตุผลดังกลาว สํานักประกันคุณภาพ จึงจัดโครงการการจัดการความรู เรื่อง “การบริหารจัดการ

งานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555” ข้ึน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการความรูของหนวยงานสูความเปนเลิศดานประกันคุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบ และตัว

บงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนําไปพัฒนางานในหนวยงาน รวมทั้งการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการวิจัย (องคประกอบที่ 4) และการบริการทางวิชาการ (องคประกอบที่ 5) อยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการประกันคุณภาพจากประสบการณตรงและกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง

จากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมุมมองและประสบการณจริงในการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงานที่นําระบบประกันคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการจนเกิดแนว

ปฏิบัติที่ดี และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนการเสริมสราง

เ ค รื อ ข ายของ บุ คล ากร ด านป ระกั น คุณภาพ ในกา ร ร วมมื อ กั น ดํ า เ นิ นกา ร ปร ะกัน คุณภาพขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเขมแข็งตอไป 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมา

พัฒนาใหเปนระบบ 

3.2 เพื่อเปนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการ

อยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานจากประสบการณโดยตรงทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
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3.4 เพื่อสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.  เปาหมายหลัก  

5.1 ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา จํานวน 

30 คน  

5.2 คณะกรรมการประจําสํานัก และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 10 คน 

6. ตัวชี้วัด 

6.1 ผูเขารวมโครงการฯ  นําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ดานการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

6.2 ผูเขารวมโครงการฯ  สามารถเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนด 

6.3 ผูเขารวมโครงการฯ  มีความพึงพอใจการจัดโครงการฯ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  

7.   สถานท่ี  

7.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

7.2 สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

8. วิธีการดําเนินการ 

8.1 จัดประชุมช้ีแจงและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวม และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย การบริการทาง

วิชาการ 

8.2 ผูบริหารหนวยงานกรณีศึกษาแนะนําระบบประกันคุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

พรอมตอบขอซักถาม 

8.3 ผูเขารวมโครงการฯ เย่ียมชมระบบประกันคุณภาพภายใน/การจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ/

กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

9. วัน เวลา  

วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันเสารที่ 28 มกราคม 2555 

10. คาลงทะเบียน 

ผูสนใจเขารวมโครงการจัดการความรู (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการ

ประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 มีคาลงทะเบียนทานละ 3,500 บาท (สามพันหารอยบาท) เพื่อเปนคารถ

โดยสารปรับอากาศ ที่พัก อาหาร อาหารวาง เอกสารประกอบการบรรยาย และคาใชจายอื่น  ๆ

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

11.1 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการ และดานการ

ประกันคุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอก สงผลใหเกิดองคความรูดานการวิจัยและการบริการทาง

วิชาการ 1 ชุด 
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11.2 ผูเขารวมโครงการฯ มีการนํากระบวนการการจัดการความรูดานการวิจัยและการบริการทาง

วิชาการเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตามตัวบงช้ีที่ 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

11.3 สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

11.4 ผูเขารวมโครงการฯ ไดรวมสบืทอดและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

12. ความเสี่ยง 

12.1 ผูเขารวมโครงการฯ ไมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ครบทุกคน 

12.2 ไมไดองคความรูดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการ 1 ชุด 

13. การบริหารความเสีย่ง 

13.1 ใหผูเขารวมโครงการฯ ไดแสดงความคิดเห็นรวมกันทุกคน เพื่อสรุปองคความรูที่ได 1 ชุด  

13.2 ติดตามและประเมินผลของผูเขารวมโครงการฯ ในการนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

14. งบประมาณ 

14.1 คาใชจายในการศึกษาดูงานของผูเขารวมโครงการฯ (คาลงทะเบียน) 

14.2 คาใชจายในการดําเนินโครงการฯ จากเงินรายไดของสํานักประกันคุณภาพ 

15. วัน เวลา  

  วันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2555 

เวลา 05.30 น. -  พรอมกัน ณ บริเวณสระนํ้า หนาอาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 06.00 น. -   เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.

นครราชสีมา 

เวลา 09.30 น. -   เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลา 09.45 น. -    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลาวตอนรับ 

เวลา 10.00 น. - ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปดโครงการฯ 

และแนะนําผูเขารวมโครงการฯ 

เวลา 10.15 น. -    หัวหนางานสวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แนะนําระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

เวลา 11.00 น. - ผูเขารวมโครงการฯ ซักถาม 

เวลา 12.00 น. -    รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. -     ศึกษาดูงานสํานักวิชาและหนวยงานสนับสนุนดานการวิจัย/บริการวิชาการ 

(หนวยงานละ 20 คน) 

เวลา 15.30 น. -    เดินทางไปสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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เวลา 16.00 น. -    เขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน 

เวลา 17.00 น.  - เดินทางไปกราบนมัสการทาวสุรนารี (ยาโม) 

เวลา 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น และเขาพักที่โรงแรมสีมาธานี 

วันศุกรท่ี 27 มกราคม 2555 

เวลา 07.00 น.  -   รับประทานอาหารเชา 

เวลา 08.30 น.   - เดินทางไปสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณฯ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

เวลา 09.30 น.   - การบรรยายองคประกอบที่ 4 การวิจัย และองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

โดยผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

เวลา 10.30  น.  - รับฟงการประกันคุณภาพในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย พรอมซักถาม 

เวลา 12.00 น. -   รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. -   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการทาง

วิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ 

เวลา 16.00 น. -   เย่ียมชมแปลงวิจัยและการดําเนินงานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณฯ / สถานีวิจัย

ปากชอง 

เวลา 18.00 น. -   รับประทานอาหารเย็น และเขาพักที่สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณฯ 

วันเสารท่ี 28 มกราคม 2555 

เวลา 07.00 น. -   รับประทานอาหารเชา 

เวลา 08.30 น. -   แบงกลุม 4 กลุมสรุปผลการศึกษาดูงานและการบริหารจัดการงานวิจัย/บริการทาง

วิชาการ 

เวลา 10.30 น. -   แตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาดูงานและการบริหารจัดการงานวิจัย/บริการทาง

วิชาการ 

เวลา 12.00 น. -    รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 น. -     ทัศนศึกษาและเย่ียมชมการพัฒนาดานการเกษตร 

เวลา 15.00 น. -   เดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

************************************** 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารวาง  เวลา 10.30 – 10.45 น.และ 14.30 – 14.45 น. 
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ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือสมาชิกเครือขายโครงการจัดการความรู (KM) 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ 

และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

ระหวางวันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ รูปภาพ ช่ือ-ตําแหนง-สังกัด ติดตอสื่อสารไดที ่

1 

 

ช่ือ: ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ 

ตําแหนง: รองคณบดฝีายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร 

              รองประธานคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ 

สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร 

มือถือ: 081-8041277 

เบอรโทร: 02-9428751-9 

สายใน: 1055 ตอ 6206 

โทรสาร: 02-5611591 

อีเมล: fvettsp@ku.ac.th 

2 

 

ช่ือ: นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ 

ตําแหนง: ผูอํานวยการ 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-9637480 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 11 

สายใน: 4921 ตอ 11 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: psdvlv@ku.ac.th 

3 

 

ช่ือ: รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยูเย็น 

ตําแหนง: รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพ 

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 086-5185712 

เบอรโทร: 02-5795566-8 ตอ 2503 

สายใน: 1443 ตอ 2503 

โทรสาร: 02-5613485 

อีเมล: fhumwwy@ku.ac.th 

4 

 

ช่ือ: รศ.ดร.จิตตินันท   บุญสถิรกุล 

ตําแหนง: รองหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

สังกัด: คณะศึกษาศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-7893878 

เบอรโทร: 02-9428677 

สายใน: 1849 

โทรสาร: 02-5614889 

อีเมล: fedujnb@ku.ac.th 
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5 

 

ช่ือ: อ.ดร.วัลลีย   นวนมุสิก 

ตําแหนง: อาจารย 

สังกัด: วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

 

มือถือ: 089-4918150 

เบอรโทร: 038-352609 

สายใน: 2670-9 

โทรสาร: 038-352607 

อีเมล: 83845211@hotmail.com 

6 

 

ช่ือ: อ.งายงาม   ประจวบวัน 

ตําแหนง: อาจารย 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

วิทยาเขต: กําแพงแสน 

มือถือ: 089-5496920 

เบอรโทร: 0-3428-1074-5 ตอ 7104 

สายใน: 3540-6 ตอ 7104 

โทรสาร: 034-351896  

อีเมล: fengngn@ku.ac.th 

        wlwpjw@gmail.com 

7 

 

ช่ือ: อ.เสาวคนธ   บุญสมธป 

ตําแหนง: อาจารย 

สังกัด: โครงการจัดต้ังวิทยาเขต

สุพรรณบุร ี

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 086-3133579 

เบอรโทร: 035-521260 

สายใน: 71146 

โทรสาร: 035-521260 

อีเมล: sbcswk@ku.ac.th 

8 

 

ช่ือ: อ.ปรางฉาย   ปรัตคจริยา 

ตําแหนง: อาจารย 

สังกัด: โครงการจัดต้ังวิทยาเขต

สุพรรณบุร ี

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 086-8912001 

เบอรโทร: 035-521260 

สายใน: 71146 

โทรสาร: 035-521260 

อีเมล: sbcpcp@ku.ac.th 

9 

 

ช่ือ: นางสาวพิสินี   ภาคกาย 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 081-8134604 

เบอรโทร: 02-9428777  

สายใน: 1448 ตอ 1151 

โทรสาร: 02-9428778 

อีเมล: fbuspnp@ku.ac.th 

10 

 

ช่ือ: นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง 

ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-1784196 

เบอรโทร: 02-9428777 

สายใน: 1448 ตอ 1154 

โทรสาร: 02-9428778 

อีเมล: mitplong@hotmail.com 
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11 

 

ช่ือ: นางสาวปานทิพย  พันธุเถาว 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-1312383 

เบอรโทร: 02-9428555 ตอ 2015 

สายใน: 1031 ตอ 2015 

โทรสาร: 02-5792111 

อีเมล: fengptp@ku.ac.th 

12 

 

ช่ือ: นางดารณี  ยงยืน 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: - 

เบอรโทร: 02-9428555 

สายใน: 1031 ตอ 1126 

โทรสาร: 02-5792775 

อีเมล: fengdns@ku.ac.th 

13 

 

ช่ือ: นางสาวฐิติรัตน  สุพลธวณิชย 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 083-4472599 

เบอรโทร: 02-5795566-8 ตอ 

1227 

สายใน: 1443 ตอ 1227 

โทรสาร: 02-5613485 

อีเมล: fhumtrs@ku.ac.th 

        joyttr@hotmail.com 

14 

 

ช่ือ: นางสาวรัชดาภร  จายยัง 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 080-0594848 

เบอรโทร: 02-5795566-8 

สายใน: 1443 ตอ 1441 

โทรสาร: 02-5613485 

อีเมล: fhumrpj@ku.ac.th 

     mam_mu2010@hotmail.com 

15 

 

ช่ือ: นางสาวอรวรรณ   คําดี 

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตร 

สังกัด: คณะเกษตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 081-5663524 

เบอรโทร: 02-5790588 ตอ 1405 

สายใน: 1405 

โทรสาร: 02-5796152 

อีเมล: orawan.ku@hotmail.com 

16 

 

ช่ือ: นางสาวธนาวดี   สมบุญศิร ิ

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตร 

สังกัด: คณะเกษตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 081-4406095 

เบอรโทร: 02-5790588 ตอ 1405 

สายใน: 1405 

โทรสาร: 02-5796152 

อีเมล: fagrtds@ku.ac.th 
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17 

 

ช่ือ: นายรัฐพันธ   ตรงวิวัฒน 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 086-8359650 

เบอรโทร: 02-5625555 ตอ 1013 

สายใน: 1415 

โทรสาร: 02-9428290 

อีเมล: fscirpt@ku.ac.th 

18 

 

ช่ือ: นางสาวรวมสุข   สุขมาก 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-8270311 

เบอรโทร: 02-5625555 ตอ 1000 

สายใน: 1415 

โทรสาร: 02-5625555 ตอ 1001 

อีเมล: fscirus@ku.ac.th 

19 

 

ช่ือ: นางปญจวรรณ   มณีโทน 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

พิเศษ 

สังกัด: คณะสังคมศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 089-7999266 

เบอรโทร: 02-5613480 

สายใน: 1562 ตอ 503 

โทรสาร: 02-5612738 

อีเมล: fsocpwm@ku.ac.th 

20 

 

ช่ือ: นางสาวมยุลดา   ทาสุรินทร 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: คณะสังคมศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 081-7774957 

เบอรโทร: 02-56123480 

สายใน: 1562 ตอ 340 

โทรสาร: 02-5612738 

อีเมล: mayulada@hotmail.com 

21 

 

ช่ือ: นางสาวจรรยา   จัตตานนท 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ 

สังกัด: คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 081-6339366 

เบอรโทร: 02-5798574-5 

สายใน: 1043-5 ตอ 8102 

โทรสาร: 02-5798571 

อีเมล: cvtjyc@ku.ac.th 

22 

 

ช่ือ: นางสาวณัฐธิภา   เค็งสม 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 084-7581679 

เบอรโทร: 02-5791544 

สายใน: 1538 ตอ 5705 

โทรสาร: 02-5792147 

อีเมล: ying_nk27@hotmail.com 
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23 

 

ช่ือ: นางสาวนิดา แสนเศษ 

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานบริหาร 

สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 080-2815092 

เบอรโทร: 02-9428649-51 

สายใน: 1540 ตอ 201 

โทรสาร: 02-9428047 

อีเมล: nida997@gmail.com 

24 

 

ช่ือ: นางสาวหิรัญญกานต   กล่ําทอง 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

วิทยาเขต: กําแพงแสน 

มือถือ: 081-9951484 

เบอรโทร: 0-3428-1074-5 ตอ 7018 

สายใน: 3540-6 ตอ 7018 

โทรสาร: 034-351896  

อีเมล: fengnkk@ku.ac.th 

25 

 

ช่ือ: นางยุพิน เสมอวงศ 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

มือถือ: 080-9991938 

เบอรโทร: 038-354580-4 

สายใน: 2815 

โทรสาร: 038-354850 

อีเมล: yupin@src.ku.ac.th 

26 

 

ช่ือ: นางณัฏฐฏาพร  สายคําวงษ 

ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

มือถือ: 080-6413300 

เบอรโทร: 038-354580-4 

สายใน: 2823 

โทรสาร: 038-354850 

อีเมล: sfengnps@src.ku.ac.th 

27 

 

ช่ือ: นายบงกช พุมแกว 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

 

มือถือ: 089-8978188 

เบอรโทร: 038-352901 

สายใน: 2651 

โทรสาร: 038-352902 

อีเมล: gradbkp@src.ku.ac.th 

28 

 

ช่ือ: นางสาวสุวรรณา โพธิออน 

ตําแหนง: เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

มือถือ: 086-8280805 

เบอรโทร: 038-352901 

สายใน: 2659 

โทรสาร: 038-352902 

อีเมล: gradswp@src.ku.ac.th 

        udn_th@hotmail.com 
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29 

 

ช่ือ: นางสาวสายชล   เต็มพรอม 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

วิทยาเขต: ศรีราชา 

มือถือ: 084-6775384 

เบอรโทร: 038-352609 

สายใน: 2675 

โทรสาร: 038-352607 

อีเมล: nuchystyle@hotmail.com 

30 

 

ช่ือ: นางสุนทรา   อุชุภาพ 

ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 081-7318219 

เบอรโทร: 02-9428600-3 

สายใน: 1610-17 ตอ 206 

โทรสาร: 02-5620338 

อีเมล: aapsru@ku.ac.th 

31 

 

ช่ือ: นายประมวล   ทรายทอง 

ตําแหนง: นักวิจัย 

สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 086-7794123 

เบอรโทร: 02-9428629-35 ตอ 411 

สายใน: 1250-4 ตอ 411 

โทรสาร: 02-5611970 

อีเมล: ifrpmst@ku.ac.th 

32 

 

ช่ือ: นางสาวสงกรานต   ลาเวียง 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

วิทยาเขต: บางเขน 

มือถือ: 081-8904224 

เบอรโทร: 02-9428629-35 ตอ 223 

สายใน: 1250-4 ตอ 223 

โทรสาร: 02-5611970 

อีเมล: ifrskl@ku.ac.th 

33 

 

ช่ือ: นางจินตนา   ออนศิร ิ

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ 

สังกัด: สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทยาเขต: กําแพงแสน 

มือถือ: 089-9136103 

เบอรโทร: 034-352697 

สายใน: 3266,3949 

โทรสาร: 034-352751 

อีเมล: kpsjin@ku.ac.th 

34 

 

ช่ือ: นางสาวพิชากรณ   เพงพิศ 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทยาเขต: กําแพงแสน 

มือถือ: 085-2631913 

เบอรโทร: 034-352697 

สายใน: 3266,3949 

โทรสาร: 034-352751 

อีเมล: kpspkp@ku.ac.th 
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35 

 

ช่ือ: นางสาวเยาวภา   มณีเนตร 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทยาเขต: กําแพงแสน 

มือถือ: 080-3000366 

เบอรโทร: 034-352697 

สายใน: 3266,3949 

โทรสาร: 034-352751 

อีเมล: Kan_kps@hotmail.com 

36 

 

ช่ือ: นายยุทธนา   แสงสุวรรณ 

ตําแหนง: นายชางเทคนิค 

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

วิทยาเขต: เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

มือถือ: 081-2628345 

เบอรโทร: 042-725021 

สายใน: 2564 ตอ 1805 

โทรสาร: 042-725022 

อีเมล: lek_yut@hotmail.com 

37 

 

ช่ือ: นายสิทธิชัย   ลือไกลศร ี

ตําแหนง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

วิทยาเขต: เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

มือถือ: 089-1862792 

เบอรโทร: 042-725021 

สายใน: 2564 ตอ 1818 

โทรสาร: 042-725022 

อีเมล: sittichai_kong@hotmail.com 

38 

 

ช่ือ: นางมุกดา เกตุแกว 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 081-4983346 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 21 

สายใน: 4923-4 ตอ 21 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: psdmdk@ku.ac.th 

39 

 

ช่ือ: นายธเนศ ดาวรุงโรจน 

ตําแหนง: นักวิจัย 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 089-7845198 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 22 

สายใน: 4923-4 ตอ 22 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: psdtnd@ku.ac.th 

40 

 

ช่ือ: นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 086-998298 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 43 

สายใน: 4923-4 ตอ 43 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: psdmps@ku.ac.th 
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41 

 

ช่ือ: นางสาวศิริลักษณ โดดหนู 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 081-4030449 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 23 

สายใน: 4923-4 ตอ 23 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: qakusld@ku.ac.th 

42 

 

ช่ือ: นายพงษศักด์ิ   แจงจอน 

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ 

วิทยาเขต: บางเขน 

 

มือถือ: 084-1104112 

เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 14 

สายใน: 4923-4 ตอ 14 

โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15 

อีเมล: psdpsj@ku.ac.th 
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ภาคผนวก ง 

 

รายช่ือทีมงาน KM การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1 รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร 

2 อ.งายงาม ประจวบวัน อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

3 นางสาวพิสินี ภาคกาย นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

4 นางดารณี ยงยืน นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

5 นางสาวอรวรรณ คําดี นักวิทยาศาสตร คณะเกษตร 

6 นางสาวรวมสุข สุขมาก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร 

7 นางสาวจรรยา จัตตานนท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

8 นางสาวหิรัญกานต กล่ําทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

9 นายบงกช พุมแกว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

10 นางสุนทรา อุชุภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

11 นางสาวจินตนา ออนศิร ิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน 

12 นายยุธนา แสงสุวรรณ นายชางเทคนิค สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

13 นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ 

 

 

 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1 รศ.ดร.จิตตินันท   บุญสถิรกุล รองหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา 

การศึกษาและการแนะแนว 

คณะศึกษาศาสตร 

2 อ.เสาวคนธ   บุญสมธป อาจารย โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุร ี

รายช่ือทีม A 

รายช่ือทีม B 
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3 นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ 

4 นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร 

5 นางสาวธนาวดี สมบุญศิร ิ นักวิทยาศาสตร คณะเกษตร 

6 นางปญจวรรณ มณีโทน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ คณะสังคมศาสตร 

7 นางสาวณัฐธิภา เค็งสม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร 

8 นางยุพิน เสมอวงศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

9 นางสาวสุวรรณา โพธิออน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

10 นายประมวล ทรายทอง นักวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

11 นางสาวพิชากรณ เพงพิศ นักวิชาการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

12 นายสิทธิชัย ลือไกลศร ี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

13 นางสาวศิริลักษณ  โดดหนู นักวิชาการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ 

 

 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1 อ.ดร.วัลลีย นวนมุสิก อาจารย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2 อ.ปรางฉาย   ปรัตคจริยา อาจารย โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุร ี

3 นางสาวปานทิพย พันธุเถาว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 นางสาวรัชดาภร จายยัง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร 

5 นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร 

6 นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร 

7 นางสาวนิดา แสนเศษ ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะเศรษฐศาสตร 

8 นางณัฏฐฏาพร สายคําวงษ นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

9 นางสาวสายชล เต็มพรอม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

10 นางสาวสงกรานต ลาเวียง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

11 นางสาวเยาวภา มณีเนตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

12 นางมุกดา  เกตุแกว นักวิชาการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ 

13 นายพงษศักด์ิ  แจงจอน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักประกันคุณภาพ 

 

 

 

รายช่ือทีม C 
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ภาคผนวก จ 

 

 
 

 

 

ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีของระบบ และกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวใจ : ประกันเปนวิถี ดํารงไวของอัตลักษณ/เอกลักษณ องคกร 

“มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”    

“เกษตรศาสตร ศาสตรของแผนดิน” :  การกินดีอยูดี 

1. ระบบและกลไก     

1.1  โครงสราง: หัวมาหางเช่ือมโยงถึงกัน 

    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (State Autonomous 

University) มีหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียว และใชงานประกันคุณภาพเปนหลักในการวางนโยบาย 

   - สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ: มีภารกิจหลักที่โดดเดน ผูอํานวยการของสถาบันฯ สามารถ

มองเห็นภาพรวมของหนวยงาน 

    - คณะวิชา: มีโครงสรางคณะทํางานคือ คณบดี และรองคณบดีหลายทาน มีอาจารยจากแตละ

ภาควิชาเขามาเปนคณะกรรมการประจําคณะฯ และใหเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการดําเนินการ

จัดประชุมเพื่อกําหนดบทบาทและแนวทางงานวิจัย แตก็ไมสามารถทําไดอยางตอเน่ือง เพราะขาดการเช่ือมโยง

การใหขอมูล 

1.2 Function & Process: PDCA  

“Begin with the end”   

2. ผูนําองคกร 

  - การใช QA เปนตัวกํากับแผนบริหารองคกร นําตัวเกณฑ/ตัวบงช้ี มาวางแนวทางการปฏิบัติและ

การเก็บขอมูล 

  - HRM/HRD   

3.  ทีมทํางาน /เจาหนาที่  

  - การแสดงตามบทบาท ตัวใหญตองแข็งแรง ตัวเล็กตองนุมนวล   

- การใหความสําคัญกับเรื่องสื่อสาร การสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

4. การเก็บขอมูล   

สรุปผลการศึกษาดูงาน และการบริหารจัดการงานวิจัย/การบริการทางวิชาการ 

กลุม A 
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4.1 การดักขอมูล: ผูปฏิบัติงานคือเจาหนาที่ทําการ

รวบรวมขอมูล มิใชอาจารย ในสวนของบริการวิชาการจะเริ่ม

เก็บขอมูลต้ังแตเอกสารการเปดโครงการและเอกสารน้ันตอง

ผานการลงนามของเจาหนาที่วาไดรับการเก็บขอมูลแลว แตถา

ไมไดลงนามจะถือวายังไมไดเก็บขอมูล ตองผานงานบริการ

วิชาการของคณะฯ ซึ่งถายังไมผาน และไมลงนามรับรอง 

กระบวนการข้ันตอนการเดินเอกสารในคณะฯ จะมีความลาชา 

4.2 การจัดทําแบบฟอรม: ในสวนของงานวิจัยจะดึงใน มก.พว. 01 ถาอาจารยระบุวาเปนงานวิจัยก็จะ

สามารถใขงานน้ันนับในสวนของงานบริการวิชาการใหอาจารยชวยกรอกขอมูลมาวาอาจารยใชนํามาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนอยาไรบาง การทําฟอรมข้ึนมาใหงายตอการเช็ครายการ และเก็บขอมูลสงสํานักบริการวิชาการ

ในทุกเดือน และสรุปดวยวาโครงการใดเปนวิจัย การบริการวิขาการ และบูรณาการอยางไร 

5. ปจจัยเอื้อ 

5.1 การอนุบาลอาจารยหรือนักวิจัยใหม 

- การพัฒนาอาจารยรุนใหมกับนักวิจัย (สถานพัฒนาจารย / มิตราจารย)   

- จัดฝกอบรมใหความรูและจัดทําคูมือ พรอมสรางแรงจูงใจและจัดประกวดโครงการดีเดน

ประเภทตาง  ๆ ของการใหบริการวิชาการแกสังคม  หรืออาจเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณในการจัดทําสูงสุด 

- การทําแผนผังการดําเนินงานประชาสัมพันธใหอาจารยทราบข้ันตอนการขอทุน และขอรับทุน

สนับสนุนโครงการจากคณะเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํางานโครงการ 

- ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยดูแลและใหคําแนะนํา เปนเวลา 1 ป เขียนรายงานําเสนอผลงานทุก 6 

เดือน 

5.2 แรงจูงใจหรือแรงกระตุน 

  5.3 เงินสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม โดยคณะจะใหทุนสํารองสําหรับโครงการที่ยังไมมีทุนเปน

ของตนเองสําหรับนักวิจัยใหม 

แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 

 - เจาหนาที่ออกแบบฟอรมใหแกอาจารย ใหเติมขอมูลเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอน 

 - การเพิมชองรายการใน มคอ.3,5 และ Course Syllabus วาโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

วิชาอะไร 

 - อาจารยและนักวิจัยไดนํานิสิตเขาไปรวมในโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อใหมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการ อาจแสดงหลักฐานโดยการถายภาพ  

แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 - โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการกลางของคณะบูรณาการโดยกําหนดโครงการวาจะใหบริการการเรียนการ

สอนกี่วิชา และใชบริการวิชาการอยางไร 
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 - การใชหองแล็ปในการทดลอง จะมีแบบฟอรมใหกรอกการขอใชเครื่องมือในการปฏิบัติการ และมี

เจาหนาที่ควบคุมดูแล กรอกแบบฟอรมเสนอผูบริหารอนุมัติการใชหอง โดยเอาแบบฟอรมน้ีไปใชนับในการใช

หองปฏิบัติการ และความถ่ีในการใชหองปฏิบัติการ และผูบริหารจะคิดจุดคุมทุนในการใช เพื่อวิเคราะหปจจัยใน

การใหบริการวาคุมทุนอยางไร ใชวิธีการเอาแบบฟอรมของแตละภาควิชามารวมเปนคณะเดียว 

 - งานวิจัยของอาจารยประจําวิชา เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว นําความรูจากงานวิจัยไปใชสอนนิสิต

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 - อาจารยตองวางแผนวาจะทําโครงการอะไร แลวตอยอดกับงานวิจัย และการเรียนการสอนหรือไม

อยางไร อาจารยตองหาความเกี่ยวของ คนหาธรรมชาติของวิชา และตัวตนของรายวิชา ข้ึนอยูกับรายวิชา 

 -อาจารยหรือนักวิจัยที่สามารถขอทุนได แสดงเอกสาร มคอ. และประมวลการเรียนการสอน 

การวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยความรูจากการบริการวิชาการ 

1. ระบบและกลไก 

1.1 การกําหนดผูรับผิดชอบ วางแนวทาง ต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการทําวิจัย และมี

คณะกรรมการติดตามการทําวิจัย 

1.2 การต้ังคณะกรรมการถายทอดเทคโนโลยีโดยจะมีนักวิจัยที่เช่ียวชาญในแตละดานเพื่อจัดอบรม 

คณะกรรมการจะพิจารณาแตละหลักสูตร และหากหลักสูตรใดนาสนใจจะเปดใหมีการอบรมแกบุคคลทั่วไป ซึ่ง

งานวิจัยตางๆ ไดนํามาตอยอดสูการใหบริการวิชาการแกสังคม 

1.3 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับเพื่อถายทอดความรูจากโครงการบริการวิชาการออกสูสังคม โดย

เขียนใหเปนภาษาที่เขาใจงาย บุคคลทั่วไปสามารถติดตามศึกษาได 

1.4 สรางคูมือการนําไปใชจริงของงานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อเผยแพรแกประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

2. แนวปฏิบัติที่ดี 

2.1 ม.สุรนารี 

- มีพันธกิจเพิ่มข้ึนมาจากที่อื่นคือการปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยี ดังน้ันจึงเกิดเทคโนธานีข้ึนมา

เพื่อประมวลนวัตกรรมหรือช้ินงานข้ึนมาและถายทอดสูสาธารณชนเชนเดียวกับสํานักบริการวิชาการ และสํานัก

สงเสริมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- จัดทําวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยชวงนํ้าทวมเพื่อเผยแพรใหชุมชนที่ไดรับความเดือดรอนไดถือเปน

แนวทางปฏิบัติและแกไขปญหาวิกฤติเฉพาะหนา  

 2.2 คณะมนุษยศาสตร 

   อาจารยในคณะไดรับทุนวิจัยจากที่ใด ใหลงในเว็ปไซดเพื่อประชาสัมพันธใหหนวยงานภายใน 

และภายนอกไดทราบวาคณะมีอาจารยที่เช่ียวชาญดานใดบาง ผูใดสนใจจะเขาไปดูขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 2.3 คณะวิทยาศาสตร 

   มีฐานขอมูลของอาจารยวาทํางานวิจัยและโครงการบริการวิชาการดานใดบาง บุคคลภายนอกจะ

สามารถเขามาดูไดวาอาจารยทานใดมีความถนัดดานใด 

 2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
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   การจัดทํา E-exhibition บริการความรูจากงานบริการวิชาการแกสังคมผานระบบอินเตอรเน็ต 

สําหรับผูที่ไมมีโอกาสและไมสะดวกจะเขาชมงานนิทรรศการจากสถานที่จริง และมีการนับผลงานวิจัยทางหนาจอ

เพื่อใชในการสํารวจ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.1 หองประชุม ณ อาคารบริหาร เปนหองประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คอมพิวเตอรสามารถประชุม

แบบ VDO Conference ได หากผูบริหารติดภารกิจนอกมหาวิทยาลัย 

1.2 การประกันคุณภาพภายในและภายนอกเกี่ยวกับคะแนนประเมินที่ทางมหาวิทยาลัยทําไดคะแนน

เต็ม 5 ในเกือบทุกตัวบงช้ี แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสของผูบริหาร 

1.3 นโยบายการใหโอกาสนักศึกษาที่พนสภาพไดกลับมาเรียนอีกครั้งหน่ึง โดยใหการดูแลอยางใกลชิด 

1.4 การตอนรับจากผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคน 

1.5 การสนับสนุนทางการเงินและวิชาการกับอาจารย เพื่อใหอาจารยที่เพิ่งเริ่มทําวิจัยไดทําวิจัยจน

มั่นใจจากน้ันก็ลดตัวเสริมแรงลง 

1.6 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปนหนวยงานที่สามารถใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูงานประกัน

คุณภาพของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานยอยในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีการนําสารสนเทศมาใชกับ

ระบบประกันคุณภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการศึกษาดูงาน และการบริหารจัดการงานวิจัย/การบริการทางวิชาการ 

กลุม B 
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1.7 ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหการตอนรับดวยความยินดีและจริงใจ รวมถึงการเตรียม

ความพรอมของขอมูลและวิธีการนําเสนอขอมูลดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ชัดเจน และเปนระบบ ดวย

เวลาที่จํากัด 

1.8 การตอนรับที่อบอุนจากผูบริหารและบุคลากร 

1.9 บรรยากาศของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.10 การควบคุมดวยระบบกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.11 การมีสวนรวมของบุคลากร 

1.12 การสรางและสงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นใจดวยการมอบหมายความรับผิดชอบให เชน การให

บุคลากรสายสนับสนุนเปนทีม นําเสนอและเย่ียมชมมหาวิทยาลัยเปนการเตรียมบุคลากรสูความเปนเลิศ 

1.13 มุงเนนงานวิจัยและใหความสําคัญอยางจริงจัง 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของกับงาน

ท่ีทํา) 

2.1 นโยบายในการจูง ใจใหบุคลากรเขียน

บทความตีพิมพระดับนานาชาติโดยให เงินสนับสนุน

คอนข างสู ง  รวมทั้ งมี งบสนับสนุนการแปล/ตรวจ

ภาษาอังกฤษใหกับผูเขียนบทความดวย 

2.2 ทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตาม/

ตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

2.3 มีสถานพัฒนาคณาจารยเพื่อพัฒนาการ

สอนของอาจารยใหมมีผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษา เชน การออกขอสอบ การสอน เปนตน 

2.4 การนําสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลงานประกันคุณภาพและการใหความรูกับบุคลากรในการให

ขอมูลดานประกันคุณภาพ 

2.5 การวางระบบการบริหารจัดการทั้งในดานงานบริหาร งานขอมูลสารสนเทศ ที่ใชระบบรวมศูนย ทํา

ใหไดรับรูขอมูลของทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาระบบ MIS ที่เปนการรวมศูนยขอมูลไวที่หนวยงานกลางและ

ไดขอมูลที่เปนปจจุบัน 

2.6 ไดเขาใจโครงสรางของรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2.7 เรียนรูระบบการพัฒนาและการจัดการดานการศึกษา เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

การศึกษาของหนวยงานของตนเอง 

2.8 ไดมุมมองทัศนคติของผูบริหารจากหนวยงานภายนอก ใหนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบของการ

ทํางานของหนวยงานตนเอง 

2.9 บุคลากรทุกคนตองพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพใกลเคียงกันทุกคน 

2.10 บุคลากรทุกคนตองรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.11 ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.12 สาขาวิชามีสิทธ์ิเลือกกลุมในการประเมินฯ ไดตามบริบทของหนวยงาน 



   สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  www.qa.ku.ac.th  107

2.13 มีนโยบายใหงานประกันคุณภาพอยูในงานประจําของทุกคน 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใช 

3.1 การนําระบบสารสนเทศมาใชกับการประกันคุณภาพ 

3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะทําใหผูบริหารไดรับรูหนวยงานไดทุกๆ สวนงาน เพื่อใชสําหรับ

วางแผนการดําเนินงานใหสามารถปรับตามสถานการณปจจุบันได 

3.3 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและใหบริการวิชาการ โดยการอํานวย

ความสะดวกในทุกๆ ดาน เชน การจัดทําเอกสาร หรือการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

3.4 การกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

3.5 เรื่องของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน/บุคลากรที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ 

3.6 การทํางานเปน Team Work 

3.7 การใชเทคนิคของการจัดทําการประกันคุณภาพดานตางๆ จากวิทยากรของเทคโนธานี เชน การใช

โปรแกรม Endnote ในการหาขอมูลที่ซ้ํากันออก 

3.8 แนวทางในการรวบรวมขอมูล เชน ตองทําใหเกิดความสะดวกในการกรอกขอมูล เปนตน 

3.9 การมุงสูจุดหมายเดียวกันแมความคิดตาง แตการปฏิบัติงานไมแตกตางจึงจะทําใหองคกรไปสู

ความสําเร็จและความเปนเลิศได 

3.10 การเริ่มตนงานประกันคุณภาพดวยการยอมรับและเปดใจ 

3.11 เสนอผูบริหารเพื่อขอเปลี่ยนกลุมเปน ค2 (สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

4.1 ควรเรงดําเนินการพัฒนาระบบ MIS ใหแลวเสร็จ 

4.2 อยากใหหนวยงานนําหลักฐานในแตละดัชนีมาใหดูเพื่อเปนตัวอยาง  

4.3 มีเอกสารหรือฟอรมที่หนวยงานน้ัน ๆ จัดทําเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชกับหนวยงาน 

4.4 ถาตองทําขอมูลในฐานขอมูลกลาง เชน สกอ.  CHE QA Online ควรทําใหสามารถลิงคกับ

ฐานขอมูลของหนวยงานได 

 

กรณีศึกษา: สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

1.1 เปนสถานีวิจัยที่สามารถช้ีนําดานการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกได

บริโภคพืชผลทางเกษตรกรรมที่มีคุณภาพดีเย่ียม และมีช่ือเสียงไปทั่วโลก มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเกงมาฝงตัวบม

เพาะผลงานทางการเกษตรที่ไมหยุดย้ัง 

1.2 บรรยากาศของไรสุวรรณ วิทยากรทุกทานมีความรูความสามารถในเรื่องประกันคุณภาพและมี

ประสบการณในเรื่องที่เลา 

1.3 ความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีความเปนหน่ึงทางดานการเกษตร 
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1.4 ผูบริหารใหความสนใจดานการประกันคุณภาพทําใหสามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรทุก 

ๆ ระดับงาน ไดมีทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

1.5 ผูอํานวยการสามารถคนพบความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเปนประตูเปดสู

การพัฒนางานประกันคุณภาพ 

1.6 การบริการที่เปนเลิศทําใหผูรับบริการประทับใจ 

1.7 ไดเห็นวาหนวยงานตนแบบที่ไดนําเอาระบบประกันคุณภาพมาใชวางแผนการทํางานในแตละป

อยางชัดเจน เชน PDCA และ TQM 

1.8 ไดเห็นถึงความเอาใจใสของผูบริหารในการนํา HRM , HRD มาใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของ

กับงานท่ีทํา) 

2.1 มีการจัดการความรู/สื่อสารความรูในเรื่องตางๆ ใหบุคลากรทุกระดับรูบทบาทและรับรูขอมูล

ขาวสารและความรูไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรสามารถปฏิบัติและพูดเหมือนกันได 

2.2 การทําประกันคุณภาพตองวางแผนเปนระบบและมองภาพรวมกลับไปครอบคลุมในวงกวาง  

2.3 ระบบการทํางานที่ทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีทัศนคติที่ตรงกัน ทําใหการพัฒนาองคกร

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 การถายทอดองคความรู ใหกับบุคลากรโดยวิธีปฏิบัติที่เรียบงายแตสามารถทําใหบุคลากรไดซึมซับ

องคความรูน้ัน ๆ ได 

2.5 ผูอํานวยการใหความสนใจและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพรวมทั้งมีความพยายามที่จะทําให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพ 

2.6 ไดเห็นแนวทางการจัดทําแผนงานดานงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

2.7 มีการ KM ใหกับบุคลากรทุกระดับ มีสถานที่เอื้อตอการทําวิจัยและใหบริการวิชาการแกชุมชน 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใช 

3.1 การทําประกันคุณภาพจะไดผลตองมุงเนนใชเพื่อพัฒนาบุคคลและตองทําในเชิงรุกใหมากข้ึน 

หัวหนาหนวยงานควรมอบหมายงานใหบุคลากรในหนวยงานรับผิดชอบ 

3.2 นําความรูที่ไดรับไปเขียนเปนรายงานผูบังคับบัญชาและนําไปเผยแพรใหบุคลากรในคณะไดรับทราบ  

3.3 การทํางานโดยใชคุณธรรมเปนหลัก คือ การใชใจเขาใจเราในการทํางาน ตองรูจักตัวตนของผูที่จะ

ทํางานรวม เพื่อปรับใหทํางานรวมกันได 

3.4 การรูตัวตนในการงานปฏิบัติงานและการใชแนวคิด “ตัวเล็กออนนอม ตัวใหญแข็งแรง” เพื่อจะ

นําพาหนวยงานและบุคลากรเดินทางไปสูความสําเร็จของงาน 

3.5 การเริ่มตนงานประกันคุณภาพดวยการพัฒนาคนกอน 

3.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ระหวางบุคลากรดวยกันเองเพื่อเปนการเผยแพรความรูใหกับบุคลากร

อื่น ๆ 
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3.7 การจัดทําแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

3.8 ความรูความเขาใจในตัวบงช้ี และเกณฑขององคประกอบที่ 4 , 5 ที่ชัดเจนข้ึน ทําใหสามารถนําไป

จัดทํารายงานการประเมินตนเองได 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

4.1 การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมทําในเชิงเกษตรเพื่ออนุรักษและพัฒนาไมใชเพื่อเชิงพาณิชย 

ดังน้ัน จึงอยากใหไรสุวรรณเปนอยางน้ีไปตลอด 

4.2 การเปดการทองเที่ยวรูปแบบการเกษตร / ฟารมใหนักทองเที่ยวไดชม เพื่อนํารายไดเขาสู

หนวยงานเพิ่มมากข้ึน 

4.3 การเช่ือมโยงขอมูลและการจัดการฐานขอมูลเช่ือมโยงกับสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปประเด็น (KM) ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีของระบบและกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 

1.1 จัดทําแผนงานวิจัยและแผนงานบริการวิชาการ 

1.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป/แผนกลยุทธ 

1.3 จัดทําแผนงานวิจัยและบริการวิชาการใหครอบคลุมตามเกณฑและตัวบงช้ี 

1.4 จัดทําคูมือวิจัยใกลมือเพื่อเปนแนวทางสําหรับอาจารยในการทําวิจัยซึ่งไดรวบรวมระเบียบ วิธีการ 

แบบฟอรมการเสนอขอทุนวิจัย และมีทุนวิจัยทั้งภายใน ภายนอกตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพร 

1.5 ควรมีการเนนถึงภาระงานที่อาจารยตองทําวามีอะไรบางแลวเนนไปที่งานวิจัยและบริการวิชาการ

โดยมีคณะทํางานติดตามภาระงานและสรุปผลในรอบป 

1.6 มีคณะกรรมการวางแผนงานวิจัยรวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อเปนการกํากับดูแลงาน

ดานวิจัย 

1.7 การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถเช่ือมโยงขอมูลไดอยางทั่วถึง 

1.8 มีมาตรการสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย / ตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ เชน การใหเงิน

สนับสนุน 

2. แนวปฎิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

2.1 การใหนิสิตไดเขารวมในการวิจัย ทําโครงการวิจัยรวมกับอาจารยและนําผลจากการวิจัยที่ไดไปเปน

กรณีศึกษาเปนหัวขอการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

2.2 ควรระบุใน CS วาหัวขอจากเรื่องใดที่นํามาใชสอนเพื่อระบุในงานวิจัยในช้ันเรียนวาจะนําผลมาจาก

ที่ใดเพื่อจะนํามาใชในการสอนวิชาใด 

2.3 นําโครงการวิจัยที่อาจารยไดผลิตไปสอดแทรกใน Course Syllabus เพื่อเปนการถายทอดองค

ความรูจากงานวิจัยใหกับนิสิตไดรับทราบและสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปตอยอดงานวิจัยของนิสิตได 
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2.4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาย ก (อาจารย) ใหเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการวิจัยกับการ

เรียนการสอน 

2.5 การจัดประชุมวิชาการเพื่อใหอาจารย / นิสิตไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

3.1 นําขอมูลสรุปจากการบริการวิชาการไปเปนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน แลวนําไปตอ

ยอดใหเปนงานวิจัยเพื่อนําผลมาพัฒนาตอไป 

3.2 ระบุใน CS วาหัวขอที่ใชสอนนิสิตน้ีมาจากการไปใหบริการวิชาการเรื่องใดหรือมาจากผลการวิจัย

เรื่องใด 

3.3 สอบถามขอมูลจากชุมชนเพื่อจัดทําบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของชุมชนโดยสานงานตอ

หลังจากใหบริการวิชาการดวยการทําวิจัยเพื่อติดตามขอมูลและวิเคราะหประเมินผลการใหบริการวิชาการและนํา

ผลวิจัยดังกลาวมาสอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่เรียนโดยทําเปนลายลักษณอักษรไวใน Course Syllabus และ มคอ. 

ตาง ๆ 

3.4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาย ก (อาจารย) ใหเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.5 การมอบหมายใหนิสิตนําความรูจากการบริการวิชาการไปจัดกิจกรรมที่จะเอื้อประโยชนใหกับ

ชุมชน 

3.6 จัดเสวนาเพื่อใหอาจารยไดมีแนวทาง / รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอน 

4. การวิเคราะหงานวิจัย 

4.1 คณะกรรมการวิจัยของคณะควรมีการรวบรวมงานวิจัยแลวนํามาวิเคราะหเพื่อคัดสรรผลงานที่

สามารถจะตีพิมพเผยแพรเปนองคความรูที่เขาใจงายตอสาธารณชนในเว็บไซต 

4.2 มีสวนกลางที่มีระบบจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัยโดยที่อาจารยตองเขาไปกรอกขอมูลโดยเห็นถึง

ความสําคัญของการจัดเก็บขอมูล 

4.3 จัดใหมีการเสวนาพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูจากงานวิจัยระหวางกลุมที่มาพบปะกันเพื่อให

สามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 
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การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- มหาวิทยาลัยสวยงาม หองประชุมทันสมัย พนักงานใหการตอนรับอบอุน 

- ผูบริหารมีความมุงมั่น และมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน และให

ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 

- มีการทํางานอยางเปนระบบ 

- มีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ผูบริหารใหความสําคัญ 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

- มีระบบ MIS ที่ดี  มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

- หนวยงานรวมศูนย ใชทรัพยากรรวมกัน ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณ และเวลา 

- มีการผลิตผลงานอยางมีประสิทธิภาพทางดานวิจัย 

- เปดโอกาสใหทุกคนไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใชในการทํางาน 

- การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในการทําวิจัยและบริการวิชาการ 

- การสรางระบบประเมินและติดตามผลที่ดี 

- การสรางระบบ MIS ที่สามารถเช่ือมโยงขอมูลในทุกระดับ 

- การปลูกจิตสํานึกในการทําประกันคุณภาพของหนวยงาน เปรียบเหมือนเปนงานประจํา 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

- การบริหารองคกรแบบรวมศูนย อาจมีขอดีมาก แตอาจารยมีขอเสีย คือ ทําใหเกิดการใชอํานาจ และ

งานบางอยางอาจลาชา ไมคลองตัว เน่ืองจากตองรอผูบริหารตัดสินใจ 

 

การศึกษาดูงาน สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกจิ 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

สรุปผลการศึกษาดูงาน และการบริหารจัดการงานวิจัย/การบริการทางวิชาการ 

กลุม C 
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- สถานีวิจัยฯ มีประสิทธิภาพสูงในดานการบริการวิชาการ การถายทอดสูเกษตรกรและภาคเอกชน 

- ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความสามารถ และประสบการณ 

- ผูบริหารใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา และการพัฒนาบุคลากร โดยใชระบบประกันคุณภาพเปน

แนวทางในการปฏิบัติ 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

- มีการทํางานอยางเปนระบบ และบริหารจัดการที่ดี  

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการใหขอมูลขาวสารกับพนักงานทุกระดับ 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใชในการทํางาน 

- การเช่ือมโยงและสื่อสารบุคลากรทุกระดับภายในหนวยงานใหมีสวนรวมในการใช KM 

- การใหความสําคัญของผูบริหารกับบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

- ปรับปรุงสถานที่พัก หรือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 

ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

1. แนวทางปฏิบัติท่ีดีของระบบ และกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 

1.1  มีสวนงานกลางรับผิดชอบดานการบริหารจัดการงานวิจัย และการบริการทางวิชาการ โดย

กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบซึ่งเปนตัวแทนที่มาจากทุกภาคสวน 

1.2 มีระบบฐานขอมูลจัดเก็บงานวิจัย และบริการวิชาการผานทางเว็บไซต ที่สามารถเช่ือมโยงกับ

ฐานขอมูลของ สวพ. 

1.3  ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดนโยบายใหคาตอบแทนเพื่อเปนการขับเคลื่อน

แรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 

2.1 กําหนดใหมีการทําวิจัยสถาบันแลวนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2 นํางานวิจัยมาเปนกรณีศึกษาใหกับนิสิตในช้ันเรียน 

2.3 กําหนดรายวิชาสําหรับนิสิตเพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงไปสูการทําวิจัยและบริการวิชาการ 

2.4 จัดใหมีเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงผลงานวิจัยของนิสิต เชน การจัดการประชุม

วิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหทุนสําหรับสนับสนุนนิสิตในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในเวที

ตางๆ 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

3.1 กําหนดใหนิสิตมีสวนรวมในงานบริการวิชาการและสามารถนําผลสรุปที่ไดมากําหนดเปนหัวขอตอ

ยอดสําหรับการทํางานวิจัยได 
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4. การวิเคราะหงานวิจัย 

4.1 จัดต้ังคลินิกนักวิจัยเพื่อชวยเหลือและเผยแพรผลงานวิจัย  

4.2 จัดทําคูมือการทํางานวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

 

แบบเขียนรายงานเขารวมโครงการจัดการความรู (KM) 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2555 

เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งน้ี เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทุกทานที่เขารวม

โครงการสรุปประเด็นดังน้ี 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของกับ

งานท่ีทํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใชกับการทํางาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบเขียนรายงานเขารวมโครงการจัดการความรู (KM) 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

กรณีศึกษา: สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 

วันศุกรท่ี 27 มกราคม 2555 

เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งน้ี เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทุกทานที่เขารวม

โครงการสรุปประเด็นดังน้ี 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สิ่งท่ีไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ (ท้ังท่ีไมเก่ียวของและเก่ียวของ

กับงานท่ีทํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สิ่งท่ีจะนําไปปรับใชกับการทํางาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานกรณีศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานสรุปประเด็น (KM) 

ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ  

เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งน้ี เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทุกทานที่เขารวม

โครงการสรุปประเด็นดังน้ี 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีของระบบ และกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การวิเคราะหงานวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

………..…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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