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ค ำน ำ 
 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีไดจ้ดัใหมี้การประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี
การศึกษา โดยเร่ิมด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรก โดยมี
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ของมหาวทิยาลยั และไดน้ าผลประเมินท่ีไดใ้นแต่ละปีไปใชก้ าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่นและ
แนวทางแกไ้ขจุดท่ีควรพฒันาตามตวัช้ีวดั เพื่อน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพฒันา จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 

 มหาวิทยาลยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าบทสรุปผูบ้ริหารท่ีไดจ้ากการประกนัคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการปรับปรุงและพฒันา
จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพดีข้ึนตามปณิธานและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั  

  

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท  สืบคา้) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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บทสรุปผู้บริหาร  
รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548 

 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลยัไดท้  าการ
พฒันาตวัช้ีวดัให้มีความครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลยัมากข้ึน ทั้งดา้นการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ระดบับณัฑิตศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 13 
ปัจจยั 37 ตวัช้ีวดั และมหาวทิยาลยัไดใ้ชปั้จจยัและตวัช้ีวดัน้ีส าหรับในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป ส าหรับปีการศึกษา 2548 (พ.ค. 48 - เม.ย. 49) มหาวิทยาลยัไดท้  าการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาไดท้  าการสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถน ามาสรุปเป็นผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัไดด้งัน้ี 

1. ในภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัดี คือ ไดค้ะแนน 
3.77 จากคะแนนเตม็ 5.00 

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัช้ีวดัทั้งหมด 37 ตวัช้ีวดั พบวา่มีตวัช้ีวดัท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั
ดีมาก และเป็นจุดเด่นทั้งส้ิน 11 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
1) ตวัช้ีวดั  1.2    การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
2) ตวัช้ีวดั  3.1    ร้อยละของคณาจารยว์ุฒิปริญญาเอกท่ีมีอยู่จริง 
3) ตวัช้ีวดั  4.1 ก.ร้อยละของการพน้สถานภาพนกัศึกษาต่อรุ่นในระดบัปริญญาตรี 
4) ตวัช้ีวดั  5.4     ปริมาณการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยเฉล่ียต่อภาคการศึกษาต่อคน 
5) ตวัช้ีวดั  9.1     จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการของงานกิจการนกัศึกษาต่อ 1 

     กิจกรรม 
6) ตวัช้ีวดั  9.4    งบด าเนินการในกิจกรรมนกัศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
7) ตวัช้ีวดั 11.1   จ านวนเร่ืองในการจดับริการวชิาการ 
8) ตวัช้ีวดั 12.1   จ านวนกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อปี 
9) ตวัช้ีวดั 13.1   บรรยากาศทางวิชาการ (ดูจากกิจกรรมท่ีจดั เช่น มีการจดัประชุมสัมมนาทาง

    วชิาการ, การเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยาย, การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากร 
    เป็นตน้) 

1
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10) ตวัช้ีวดั 13.3    ความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั และภายในจงัหวดั    
    นครราชสีมา 

11) ตวัช้ีวดั 13.4   จ านวนกิจกรรมนานาชาติท่ีเกิดข้ึนของมหาวทิยาลยั 
และตวัช้ีวดัท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงและเป็นจุดดอ้ย มีทั้งส้ิน 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
1)    ตวัช้ีวดั 3.2     ร้อยละของคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีอยูจ่ริง 
2) ตวัช้ีวดั 4.1 ข. ร้อยละของการพน้สถานภาพนกัศึกษาต่อรุ่นในระดบับณัฑิตศึกษา 
3) ตวัช้ีวดั 4.2      ร้อยละของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ  

             หลกัสูตรต่อรุ่น 
4) ตวัช้ีวดั 9.2     จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของงานกิจการนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษา 

    100 คน 
5) ตวัช้ีวดั 10.1    จ านวนงานวจิยัท่ีท าแลว้เสร็จต่ออาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
6) ตวัช้ีวดั 10.2   จ านวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ียอมรับไดใ้นศาสตร์นั้น ๆ และมี 

    peer  review  ต่ออาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
3. จากผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในตวัช้ีวดัท่ีเป็นจุดดอ้ย 6 ตวัช้ีวดั เม่ือน ามาจดัล าดบั

ความส าคญั ก่อน - หลงั เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา
ถดัไป สามารถน ามาจดัเป็นกลุ่มตามล าดบัความส าคญัได ้ 2 กลุ่ม และมีขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยสรุปไดด้งัน้ี 
ก. กลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบันกัศึกษา 

1)   ตวัช้ีวดั 4.1 ข. ร้อยละของการพน้สถานภาพนกัศึกษาต่อรุ่นในระดบับณัฑิตศึกษา 
2)   ตวัช้ีวดั 4.2     ร้อยละของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
 หลกัสูตรต่อรุ่น 
3)   ตวัช้ีวดั  9.2   จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของงานกิจการนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษา 
 100 คน 
จากการพิจารณาตวัช้ีวดัในกลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบันกัศึกษา มหาวทิยาลยัควร 
1) วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้ผลการประเมินในตวัช้ีวดัดงักล่าวไดค้ะแนนนอ้ย โดยอาจ

ท าวจิยัสถาบนั เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุและก าหนดมาตรการ/แนวทางการแกปั้ญหาใน
ตวัช้ีวดั 4.1 ข. และ 4.2  

2) ควรมีการพฒันามาตรการในการดึงดูดนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมากทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะในระดบับณัฑิตศึกษาใหม้ากข้ึน เช่น การจดัให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพในเชิงรุกให้
มากข้ึน พร้อมทั้งการจดัให้มีทุนเรียนฟรี ทุนการศึกษา และทุนวิจยัแก่นกัศึกษาท่ีมี
ศกัยภาพสูงใหม้ากข้ึน  

3) มหาวิทยาลัยควรมีแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจัด
กิจกรรมหรือโครงการของงานกิจการนกัศึกษาให้มากข้ึน เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัการท า
กิจกรรม เรียนรู้ทกัษะชีวิต อนัจะน าไปสู่การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ภายหลงัเรียน
จบออกไป 

2
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ข. กลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคณาจารย ์
1)   ตวัช้ีวดั 10.1  จ านวนงานวจิยัท่ีท าแลว้เสร็จต่ออาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
2)   ตวัช้ีวดั  10.2 จ านวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ียอมรับไดใ้นศาสตร์นั้น ๆ และมี 
  peer  review  ต่ออาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
3)   ตวัช้ีวดั 3.2    ร้อยละของคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการท่ีมีอยูจ่ริง 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัก าหนดพนัธกิจเป็น Research University อีกทั้งมีจุดเด่นในเร่ืองร้อยละ
ของคณาจารยว์ฒิุปริญญาเอกท่ีมีอยูจ่ริง (ร้อยละ 71.32)  ดงันั้นมหาวทิยาลยัควร 
1) วิเคราะห์หาสาเหตุว่าท าไมจ านวนผลงานวิจยัท่ีแลว้เสร็จมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกบั

จ านวนอาจารยป์ระจ า และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท าวิจยั โดย
ควรก าหนดมาตรการการติดตามงานวิจยัท่ีล่าช้าให้มีความชัดเจนและน าไปปฏิบติั
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโครงการวิจยัท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
(อย่างไรก็ตามกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 13/2549 เม่ือวนัท่ี 30 
ตุลาคม 2549 มีขอ้สังเกตวา่ ตวัช้ีวดัน้ีไม่สะทอ้นภาพจริงของการด าเนินงาน เน่ืองจาก
บางโครงการวจิยัเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
อีกทั้งอาจารยป์ระจ าไม่ได้มีโครงการวิจยัทุกคน ซ่ึงส่งผลให้ผลการประเมินต ่าเม่ือ
เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีตั้งไว)้ 

2) ควรส่งเสริม กระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน
วารสารทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ ท่ีมี peer  review ใหเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น การ
คิดภาระงานเทียบเท่าของผลงานตีพิมพก์บัภาระงานสอน 

3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท าวิจัยให้มีจ  านวนมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และจดัหาเงินทุนสนบัสนุนการวจิยัภายในใหม้ากข้ึน เช่น โครงการการวิจยัท่ี
มีความจ าเป็น/เร่งด่วน โครงการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนการสอน โครงการวิจยั
เก่ียวกบันวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ และโครงการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปริญญานิพนธ์ 
เป็นตน้ 

4) ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ท่ียงัไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือ
อาจารย์ท่ีต้องการเล่ือนขั้นต าแหน่งวิชาการได้ท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปของ
เอกสารค าสอน หนังสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยัให้มากข้ึน เช่น การปรับสัดส่วน
ภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาท าวิจยัและผลิตผลงานทางวิชาการ
มากข้ึน  

5) สรรหาอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพสูง เขา้ร่วมงานกบัมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึน 

3



 
6C:\Users\COm\Desktop\KM-57-new15ม.ค.57\บทสรุปผูบ้ริหารภาษาไทย\ปี2548-49\บทสรุปผูบ้ริหาร QA 49.doc 

1 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549 

 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรก
ของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐบาล” เน้นการเรียนการสอนและการวิจยั
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และยึดหลกัการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัไดท้  าการ
พฒันาตวัช้ีวดั โดยผนวกรวมตวับ่งช้ีของ สมศ.  ประกอบดว้ย 11 ปัจจยั 47 ตวัช้ีวดั ส าหรับปีการศึกษา 2549 
(พ.ค. 49 - เม.ย. 50) มหาวิทยาลยัไดท้  าการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสามารถน ามาสรุปเป็นผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัไดด้งัน้ี 

1. ในภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ไดค้ะแนน 
4.15 จากคะแนนเตม็ 5.00 

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดั พบวา่มีตวัช้ีวดัที่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั
ดีมาก และเป็นจุดเด่นทั้งส้ิน 38 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1) ตวัช้ีวดั 1.1 แผนปฏิบติัการประจ าปีมีความสอดคลอ้งกบัปณิธาน และวสิัยทศัน์ 
2) ตวัช้ีวดั 1.2 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
3) ตวัช้ีวดั 1.3 การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
4) ตวัช้ีวดั 2.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด 
5) ตวัช้ีวดั 3.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า 
6) ตวัช้ีวดั 3.3 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์(professional ethics) 
7) ตวัช้ีวดั 3.4 ข ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย ์

(ดูคะแนนเฉล่ียผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา)    
8) ตวัช้ีวดั 4.3 จ านวนนกัศึกษา หรือศิษยเ์ก่าท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้น

วชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวิชาการ หรือดา้นอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ในรอบ 3 ปี
ท่ีผา่นมา (คน) 

9) ตวัช้ีวดั 4.4 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับรางว ัลใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (ช้ินงาน) 

10) ตวัช้ีวดั 4.6 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อ
จ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด  
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11) ตวัช้ีวดั 4.7 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า การประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 

12) ตวัช้ีวดั 4.8 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดท้  างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
13) ตวัช้ีวดั 4.9 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และอาจารย ์

ท่ีปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) 
14) ตวัช้ีวดั 5.1 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ

ต่อนกัศึกษา 
15) ตวัช้ีวดั 6.1 ก ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร  
16) ตวัช้ีวดั 6.2 ระดบัคุณภาพของสภามหาวทิยาลยั 
17) ตวัช้ีวดั 6.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้โดยอาศยัผลการประเมินจากภายใน

และภายนอก 
18) ตวัช้ีวดั 6.4 การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 
19) ตวัช้ีวดั 6.5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน

วชิาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
20) ตวัช้ีวดั 6.6 งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ

อาจารยป์ระจ า 
21) ตวัช้ีวดั 6.7 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีได้รับการพฒันาความรู้และ

ทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
22) ตวัช้ีวดั 6.8 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ 
23) ตวัช้ีวดั 7.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัและประสบการณ์จริง 
24) ตวัช้ีวดั 7.2 ข คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในรายวชิาต่อปีการศึกษา   
25) ตวัช้ีวดั 7.3 ข คะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
26) ตวัช้ีวดั 8.1 ร้อยละของค่าใช้จ่าย และมูลค่าท่ีใช้ในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริม

เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ 
27) ตวัช้ีวดั 8.3 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวน

นกัศึกษา 
28) ตวัช้ีวดั 9.1 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
29) ตวัช้ีวดั 9.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนัต่อจ านวน

อาจารยป์ระจ า 
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30) ตวัช้ีวดั 9.5 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

31) ตวัช้ีวดั 9.8 จ านวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

32) ตวัช้ีวดั 10.1 ค่าใชจ่้าย และมูลค่าของสถาบนัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ต่ออาจารยป์ระจ า 

33) ตวัช้ีวดั 10.2 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน และการวจิยั 

34) ตวัช้ีวดั 10.3 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ า 

35) ตวัช้ีวดั 10.4 ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั 
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ต่ออาจารยป์ระจ า 

36) ตวัช้ีวดั 10.5 ระดบัความส าเร็จในการบริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของสถาบนั 
37) ตวัช้ีวดั 11.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
38) ตวัช้ีวดั 11.2 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
 
และตวัช้ีวดัท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงและเป็นจุดดอ้ย มีทั้งส้ิน 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1) ตวัช้ีวดั 4.1 ข ร้อยละการพน้สถานภาพของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อรุ่น   
2) ตวัช้ีวดั 4.2 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ

หลกัสูตรต่อรุ่น 
3) ตวัช้ีวดั 4.5 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อ

จ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด  
4) ตวัช้ีวดั 9.7 ร้อยละของจ านวนบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ า 
 

3. จากผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในตวัช้ีวดัที่เป็นจุดด้อย 4 ตวัช้ีวดั เมื่อน ามาจดัล าดบั
ความส าคญั ก่อน - หลงั เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการของมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา
ถดัไป สามารถน ามาจดัเป็นกลุ่มตามล าดบัความส าคญัได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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ก. กลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบันกัศึกษา 
1)   ตวัช้ีวดั 4.1 ข ร้อยละการพน้สถานภาพของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อรุ่น    
2)   ตวัช้ีวดั 4.2     ร้อยละของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
 หลกัสูตรต่อรุ่น 
3)   ตวัช้ีวดั 4.5     ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ต่อ
 จ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 
จากการพิจารณาตวัช้ีวดัในกลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบันกัศึกษา พบวา่มหาวิทยาลยัควรด าเนินการ
ดงัน้ี 
1) ด าเนินการพฒันามาตรการดึงดูดผู ้ท่ีมีผลการเรียนดีมากทั้ งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยให้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากข้ึนและโดยเร็ว 
เน่ืองจากสาเหตุหลกัของการพน้สภาพของนกัศึกษาในรุ่นดงักล่าวมาจากผลการศึกษา 
เช่น 
 ควรจดัใหมี้การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัเรียน/นกัศึกษา

ท่ีมีศกัยภาพสูงในเชิงรุกใหเ้ห็นผลมากข้ึน และด าเนินการตลอดทั้งปีโดยอาจก าหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในรูป “ฝ่ายโรงเรียนสัมพนัธ์” ในศูนยบ์ริการการศึกษา 

 การจดัให้มีทุนท่ีหลากหลายและมีความ “คุม้ค่า” เช่น ทุนเรียนฟรี ทุนการศึกษา ทุน
ผูช่้วยสอน ทุนผูช่้วยวิจยั และทุนวิจยัแก่ผูท่ี้มีศกัยภาพสูงให้มากข้ึน เพื่อเป็น “ก าลงั
ส าคญั” ในการเป็น “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในด้านการเรียน และสร้างช่ือเสียงแก่
มหาวทิยาลยัในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาภายใน
เวลาท่ีก าหนดใหสู้งข้ึนและมีผลเป็นรูปธรรม เช่น  
 การก าหนดแนวปฏิบติัในการสอบซ่อมในรายวชิาพื้นฐานระดบัปริญญาตรีท่ีมีนกัศึกษา

จ านวนมากและสอบตกจ านวนมาก เช่น Calculus, Physics, Engineering Statics และ 
Engineering Materials เพื่อลดปัญหาการเรียนซ ้ าของนกัศึกษาในรายวิชาดงักล่าว อีกทั้ง 
เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนวชิาต่อเน่ืองไดม้ากข้ึน 

 ควรจัดหลักสูตรให้เน้นการปฏิบัติให้มากข้ึน/เรียนรู้จากประสบการณ์ แบบ 
blended learning 

3) ควรก าหนดให้หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีขอ้ก าหนดของการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบัชาติหรือนานาชาติหรือจดสิทธิบตัรในการส าเร็จ
การศึกษาทุกหลกัสูตร (ทั้งน้ีไดด้ าเนินการแลว้ตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี วา่ดว้ยการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550) 
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4) ในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรหาสาเหตุของการพน้สถานภาพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาต่อรุ่นท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงและสูง ตามล าดบั 
และการท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตรต่อรุ่นใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า โดยการวิจยัสถาบนั เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบั
มหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หาสาเหตุ และก าหนดมาตรการ/แนวทางการ
แกปั้ญหา และน ามาก าหนดในแผนปฏิบติัการเพื่อเป็นการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัและมีผล
เป็นรูปธรรมมากข้ึน อีกทั้งควรก าหนดผูรั้บผิดชอบและกรอบเวลาในการแกปั้ญหาท่ี
แน่นอน 

5) มหาวิทยาลยัภายใตก้ารสนบัสนุนของสาขาวิชาต่าง ๆ ควรเสริมระบบสนบัสนุนการเรียน
การสอนท่ีด าเนินการอยูใ่หเ้กิดผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น 
 โครงการสอนเสริมในรายวชิาพื้นฐาน 
 การจดัอบรมเทคนิคการเรียนในระดบัอุดมศึกษาให้เขม้แข็งมากข้ึน เพื่อช่วยให้

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีร้อยละของการพน้สถานภาพลดลง 
ข. กลุ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคณาจารย ์  

1)   ตวัช้ีวดั 9.7  ร้อยละของจ านวนบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed 
  journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ า 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัก าหนดพนัธกิจเป็น “Research University” อีกทั้งมีจุดเด่นในเร่ือง
ร้อยละของคณาจารยว์ฒิุปริญญาเอกท่ีมีอยูจ่ริง (ร้อยละ 73.63) ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรด าเนินการ 
ดงัน้ี 
1) ส่งเสริม กระตุน้ และสนบัสนุนอาจารยตี์พิมพบ์ทความวิจยัลงในวารสารทั้งระดบัชาติ 

และนานาชาติ ท่ีมี peer review และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาให้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น 
 การให้ทุน/สาธารณูปโภค/เคร่ืองมือ ดา้นวิจยัแก่คณาจารยท่ี์มีศกัยภาพในการผลิต

ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง มี impact สูง และน าไปสู่การอา้งอิงใน refereed journal หรือ
ในฐานขอ้มูลระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 การก าหนดใหค้ณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการตอ้งมีตีพิมพบ์ทความวิจยัดงักล่าว 
ตามระดับของต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะใน refereed journal หรือใน
ฐานขอ้มูลระดบัชาติและระดบันานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เชิญผูท้รงความรู้และปัญญาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ี เป็น “hot 
issue” และมหาวทิยาลยัมีความพร้อมมาพ านกัชัว่คราวในมหาวิทยาลยัเพื่อท าการสอน 
ศึกษา และวิจยัแก่คณาจารยแ์ละนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานการวิจยัและ
ทรัพยากรบุคคลใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป 

3) สรรหาอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถผลิตบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน 
refereed journal  หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติและระดบันานาชาติในสาขาวิชาท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของมหาวทิยาลยั เขา้ร่วมงานกบัมหาวทิยาลยัมากข้ึน 
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4. จากการเปรียบเทียบขอ้มูลผลการด าเนินงานตามปัจจยัและตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2549 โดยภาพรวมพบว่ามี 8 ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งดูแล
การด าเนินการใหดี้ มิฉะนั้นอาจท าใหผ้ลการประเมินในปีต่อไปลดลงได ้ดงัน้ี  
1) ตวัช้ีวดั 4.1 ร้อยละการพน้สถานภาพของนักศึกษาต่อรุ่น ทั้งระดบัปริญญาตรีและ

ระดบับณัฑิตศึกษา 
2) ตวัช้ีวดั 4.7 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า การประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 
3) ตวัช้ีวดั 6.5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน

วชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) ตวัช้ีวดั 7.2 คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาในรายวิชาต่อปีการศึกษา ทั้งระดบัปริญญาตรี

และระดบับณัฑิตศึกษา 
5) ตวัช้ีวดั 7.3 คะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนักศึกษา ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบั

บณัฑิตศึกษา 
6) ตวัช้ีวดั 8.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อ

จ านวนนกัศึกษา 
7) ตวัช้ีวดั 9.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวน

อาจารยป์ระจ า 
8) ตวัช้ีวดั 10.3 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง

ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ า 
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