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ค าน า 
 
 การวิจัยสถาบันมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ 
อุดมศึกษา เป็นประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบาย  และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร  การวิจัยสถาบันจึงมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สถาบัน วิเคราะห์การด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อม กระบวนการของสถาบัน จัดหาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร พัฒนานโยบายและการ
น าไปปฏิบัติ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย
สถาบัน และใช้ผลการวิจัยสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ     
การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุง พัฒนางานทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอนและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้งานวิจัยสถาบันด าเนินงานภาย ใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยสถาบันที่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยสถาบันจาก
ภายนอก และกรรมการที่เกี่ยวข้องจากภายใน คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มีหน้าที่ในการพิจารณาและ
รับรองความก้าวหน้าของงานวิจัยสถาบัน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยสถาบัน โดยจัด
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยสถาบันทุกโครงการ ผลการวิจัยสถาบันจึงเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย   
การจะเผยแพร่ผลการวิจัยสถาบันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน 
 

 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ให้งานวิจัยสถาบันด าเนินไปได้ตามเป้าหมายทุกประการ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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