อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ประเมินตามกลุ่ม
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554)
ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กําหนดตัวบ่งชี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
จํานวน 15 ตัวบ่งชี้
1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จํานวน
2 ตัวบ่งชี้
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จํานวน
1 ตัวบ่งชี้
ดังรายชื่อตัวบ่งชี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
- ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
- ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มี 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
- ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
จากกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การ
พิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณาและให้
ความเห็นชอบอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลุ่มมาตรการส่งเสริม ดังนี้
1. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม
ภูมิปัญญา” มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
2) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
2. ตัวบ่งชี้กลุ่มมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
1) ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล ในโครงการ
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย” มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
2) ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน
ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ ในโครงการ
“โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
D:\สมศ. รอบ 3\06-พิจารณาอัตลักษณ์-เอกลักษณ์-มาตรการส่งเสริม\02-แก้ไขหลังตามมติสภามหาวิทยาลัย-ครั้งที่ 4-54-30 ก.ค.54\00---- มติสภา มทส. - ประเมินรอบ 3-อัตลักษณ์.doc
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