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การประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงและ
ทําความเขาใจในการจัดทํา SAR
ตามตัวบงชี้ที่ปรับใหมของ สมศ.

การประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงและ
ทําความเขาใจในการจัดทํา SAR
ตามตัวบงชี้ที่ปรับใหมของ สมศ.

ฝายวิชาการฝายวิชาการ

วันที่ 2 กันยายน 2554
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ตัวบงชี้อัตลักษณตัวบงชี้อัตลักษณ

• ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมนิผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศกึษา รวมถึงความสําเร็จตาม 
จุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน โดย       
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลยั

• อัตลักษณ หมายถงึ ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ          
และวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศกึษา ที่ไดรับความเห็นชอบจาก             
สภามหาวทิยาลยั

• เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็น      
เปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถาบัน

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
  เปนเอกลักษณของสถาบัน 
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เอกลักษณ  สถาบนั, อัตลักษณ  ผูเรียนเอกลักษณ  สถาบนั, อัตลักษณ  ผูเรียน
สภามหาวิทยาลัย ในการประชมุครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

2554 ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบอัตลักษณ และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหประเมนิตามตวับงชี้
กลุมมาตรการสงเสริม ดังนี้

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูมีภูมิรู ภูมิธรรม  ภูมิปญญา” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

คือ “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”

ขอมูลประกอบการพิจารณาสามารถดูไดจาก website งาน QA 
http://web.sut.ac.th/qa/pdf/exqa/ex3_qa1/n-council4-54/attach-3.pdf

ขอมูลประกอบการพิจารณาสามารถดูไดจาก website งาน QA 
http://web.sut.ac.th/qa/pdf/exqa/ex3_qa1/n-council4-54/attach-4.pdf
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ตัวบงชี้กลุมมาตรการสงเสริมตัวบงชี้กลุมมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

ประเด็นที่ 1 :  ดานนโยบายรัฐบาล   ในโครงการ

“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตร      

ในโรงเรียน โดยการกํากบัดูแลของมหาวิทยาลัย” 

ขอมูลประกอบการพิจารณาสามารถดูไดจาก website งาน QA 
http://web.sut.ac.th/qa/pdf/exqa/ex3_qa1/n-council4-54/attach-5.pdf
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ตัวบงชี้กลุมมาตรการสงเสริมตัวบงชี้กลุมมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

ประเด็นที่ 2 : ดานเศรษฐกิจ ในโครงการ

“โครงการอุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี” 

ขอมูลประกอบการพิจารณาสามารถดูไดจาก website งาน QA 
http://web.sut.ac.th/qa/pdf/exqa/ex3_qa1/n-council4-54/attach-6.pdf
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ตัวบงชี้ที่ 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบันตัวบงชี้ที่ 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
อัตลักษณ คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ผูมีภูมิรู ภูมธิรรม ภมูปิญญา”

บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา
หมายถึง ผูสําเร็จการศกึษาขั้นปริญญาทีม่ภีมูริู ภูมิธรรม ภูมิปญญา ที่นํา
วิทยาการความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ

จุดเดนในการจัดหลักสูตร ไดแก การวางกรอบความคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวโยงกับปจจัย
สําคัญ 4 ประการ ไดแก
ปจจัยเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรูความสามารถใน
เทคโนโลยแีขนงตาง ๆ
ปจจัยมนุษย (Humanware) คือ ความรูความสามารถโดยทัว่ไป
ฐานะมนุษยผูใชเทคโนโลยี
ปจจัยขาวสาร (Infoware) คือ ความสามารถในการรับ-สงขาวสาร
ขอมูลดวยเทคโนโลยทีี่มปีระสิทธิภาพ
ปจจัยองคกร (Orgaware) คือ ความสามารถทางการจัดการองคกร
เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี 
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ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

เอกลักษณ คือ
 “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”

นวัตกรรม  หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม ๆ 
ทางดานการสอน ดานการเรียน ดานการวิจัย ดานการ
บริหารจัดการ ดานบริการวิชาการ และการปรับแปลง 
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน 
ตอยอด หรือประยุกตใชองคความรู และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

เอกลักษณ คือ “มหาวทิยาลยัแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”
1. ดานการสอน 

มีสถานพัฒนาคณาจารย (FDA) ที่ใหบริการจัดการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารยใหม
มีการสอนผานเครือขาย SUT e-Learning เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู และเสริมจาก
การเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใตฐานระบบบริหารจัดการ Moodle โดยนักศึกษา
สามารถแสวงหาและสรางความรูไดดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธทางสังคม แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูสอนไดทุกที่ ทุกเวลา
มีระบบมิตราจารย หรืออาจารยอาวุโสที่ทําหนาที่ ดูแล ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา    
ใหคําแนะนําอาจารยใหมในดานการสอน ดานการวิจัย และการเปนอาจารยใหม     
ในมหาวิทยาลัย

2. ดานการเรียน  
มีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริงจากการทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปใชไดจริงในประสบการณตรง และสามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง 
มีการจัดการศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตร ในรูปแบบที่สามารถพัฒนานักศึกษาทั้งใน
เชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม  โดยทุกหลักสูตรเรียนเหมือนกันทั้งหมด 
ซึ่งมีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมเปนหนวยที่จัดการสอนในรายวิชาดังกลาว
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ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

3. ดานการวิจัย 
มีสถานวิจัย (ที่มีฐานะเทียบเทาสาขาวชิา) ในทุกสํานักวิชาดูแลงานวิจัย
เฉพาะทางของแตละกลุมสาขาวชิาและประสานงานกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มีระบบมิตราจารย หรืออาจารยอาวุโสที่ทําหนาที ่ดูแล ชวยเหลือ ให
คําปรึกษา  ใหคําแนะนําอาจารยใหมในดานการสอน ดานการวิจัย และ
การเปนอาจารยใหมในมหาวิทยาลยั
มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ใหคําปรึกษาแนะนาํงานวิจัยแกนักวิจัยที่ไดรับทุน
วิจัย ประเภทเงินสนับสนุนการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหมจาก
มหาวิทยาลยั  
มทส.ไดรับคัดเลอืกใหเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัวจิัยแหงชาต ิ
มีระบบการเงินงบประมาณ
ระบบการยกยองผูมีผลงานวิจัยโดดเดน

เอกลักษณ คือ “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”
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4. ดานการบรหิารจัดการ 
การเปนมหาวทิยาลยัในกํากับของรัฐแหงแรก มีระบบระเบียบที่เอื้อตอ
การบริหารและการจัดการที่เปนอิสระและคลองตัว เชน ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบการเงินและทรัพยสิน มีความคลองตัวดานบริหารวิชาการ
มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมุงใช
ทรัพยากรและความชาํนาญรวมกัน ลักษณะของการจัดระบบ “บริการ
รวม” เชน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม มี
การใชอาคารสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูรวมกัน และ
จุดเดนทีเ่ห็นไดชัดจากการดําเนินงานแบบ “รวมบริการ ประสานกิจ” ก็
คือ การใชงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรที่มคีณุภาพ และผูใชสามารถ
ใชประโยชนรวมกันได รวมทั้งการจางเหมาบริการ การถายโอนงานให
ภาคเอกชน ทําใหประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนทําให
องคกรไมใหญเกินความจําเปนชวยลดภาระในการบริหารงาน 
มีหนวยวสิาหกิจที่สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการของมหาวิทยาลยั
ทั้งยังเปนสถานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ถายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและยงัสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อใหสามารถมรีายได
สนับสนุนตนเอง

เอกลักษณ คือ “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม”
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มีการริเริ่มจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาตัง้แตปการศกึษา 2541        
(กอนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542) โดยใชระบบกลไก
ปกติที่มหาวทิยาลยัมอียู เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลยั และใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการทาํ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ ภารกิจประจําของทุกคนที่ตองรวมมอืกัน
ทําอยางตอเนื่อง และผสมผสานกับการปฏิบัติงานตามปกติ
มีการจัดประชุมเพื่อประเมนิภารกิจการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา เพื่อรับทราบปญหา และ/หรืออุปสรรค เพื่อนําไปสูการแกไข
ปญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศกึษาถัดไปใหมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

5. ดานการบรกิารวชิาการ และการปรบัแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  มีเทคโนธานีเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลยัในการดําเนินภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม และดาน
การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม โดยมีฝาย/
โครงการที่เกี่ยวของ เชน ฝายบริการวิชาการ ฝายปรับแปลงและถายทอด
เทคโนโลยี โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ(SUT-UBI) โครงการพัฒนา
เทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน โครงการศูนยวิจัยมนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ โครงการหนวย
บริการงานแปลและลาม เปนตน 

เอกลักษณ คือ “มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม” กําหนดสงขอมูลของหนวยงานกําหนดสงขอมูลของหนวยงาน

หนวยงาน กําหนดสง
ภายใน

1. หนวยงานที่เกี่ยวของ สงขอมูลตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ตามที่ปรับใหมใหฝายวิชาการ เพื่อจัดสงใหสํานักวิชาเปน
ขอมูลประกอบการจัดทํา SAR ของสํานักวิชา 

 
   9 ก.ย. 2554

2. สํานักวิชา นําขอมูลตามขอ 1. ในสวนที่เกี่ยวของไปปรับ
ขอมูลเฉพาะตัวบงชี้ที่ปรับใหม ในการจัดทํา SAR พรอม
กับแผน CD บันทึกไฟลขอมูล SAR โดยบันทึกขอมูลเปน 
word file หรือ pdf file จํานวน 1 แผน และจัดสงใหฝาย
วิชาการ เพื่อจะไดรวบรวมจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก สมศ.

   15 ก.ย. 2554
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ทานสามารถ download เอกสารตาง ๆ ไดที่ website งาน QA
http://web.sut.ac.th/qa/ex3_qa_1.php


