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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (self assessment report) ฉบบันี ้จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน
คณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ในรอบปีการศกึษา 2550 (พฤษภาคม 2550 - เมษายน 2551) ตอ่มหาวิทยาลยั และผู้ เก่ียวข้อง 
(stakeholders) โดยเฉพาะหนว่ยงานต้นสงักดัและสาธารณชน เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลยัให้สงูยิ่งขึน้ตอ่ไป 

มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษาเพ่ือสร้างวฒันธรรมคณุภาพใน
สถาบนัอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีการศกึษา โดยเร่ิมด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา 
2541 เป็นปีแรก มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีสอดคล้องกบันโยบาย “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลยั และได้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปีการศกึษา 2549 และใน
ปีการศกึษา 2550 สกอ. ได้จดัท ามาตรฐานการอดุมศกึษาส าหรับการประเมินคณุภาพภายในระดบั 
อดุมศกึษาแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลยัได้ใช้เป็นหลกัในประเมินคณุภาพการศกึษา โดยได้เลือกจดุเน้น
เป็นสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตและวิจยั และได้น าองค์ประกอบคณุภาพ 9 องค์ประกอบ รวม 41 
ตวับง่ชี ้ มาผนวกรวมตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยัอีก 5 ตวับง่ชี ้ รวมองค์ประกอบคณุภาพทัง้หมด 9 
องค์ประกอบ 46 ตวับง่ชี ้ นอกจากนัน้แล้ว เพ่ือก่อให้เกิดการบรูณาการของการประเมินคณุภาพ
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลยัยงัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูข้อเท็จจริงตามตวับง่ชีข้องส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบ
ส าหรับการรองรับการประเมินจาก สมศ. ในรอบตอ่ไปอีกด้วย  

  ในสว่นของการด าเนินการตามหลกั PDCA ในปีการศกึษา 2550 มหาวิทยาลยัได้
จดัให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ในระดบัหนว่ยงาน 
ในเดือนกนัยายน 2551 และในระดบัสถาบนั ในเดือนตลุาคม 2551 นอกจากนัน้แล้ว มหาวิทยาลยั 
ได้จดัให้มี forum QA ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เพ่ือระดมความคดิเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสร้างความเข้าใจและความตระหนกัร่วมกนัในการประกนัคณุภาพการศกึษา จากการด าเนินการ 
ดงักลา่ว มหาวิทยาลยัได้น าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือเสริมจดุเดน่และแก้ไข
จดุท่ีควรพฒันาตามตวับง่ชีแ้ละจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และในอีกทางหนึง่หนว่ยงานตา่ง  ๆ
ได้น าผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินคณุภาพของหนว่ยงาน รวมถึงแผนยทุธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลยัไปใช้เป็นข้อมลูในการจดัท าแผนปฏิบตักิารและโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องในชว่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 และการน าไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรมและเกิดสมัฤทธิผล
สงูสดุ ก่อให้เกิดการด าเนินการปรับปรุงและพฒันาการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีขึน้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง  

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2550 

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรก
ของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐบาล” เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้ด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านการจดั
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  อย่างต่อเ น่ืองมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลยัได้ปรับตวับ่งชีต้ามแนวทางการพัฒนาตวับ่งชีข้องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยจัดตนเองเป็นสถาบันท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตและวิจัยและใช้องค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้าน 
จ านวน 41 ตวับง่ชีข้อง สกอ. ทกุตวับง่ชี ้(ยกเว้นตวับง่ชีเ้ฉพาะของกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม และ
กลุม่ผลิตบณัฑิตและพฒันาศลิปะและวฒันธรรม) และผนวกรวมกบัตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยัอีก 5 ตวับง่ชี ้
รวมเป็น 46 ตวับง่ชี ้ส าหรับปีการศึกษา 2550 (พ.ค. 50 - เม.ย. 51) มหาวิทยาลยัได้ท าการประเมิน
คณุภาพการศกึษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตวับง่ชี ้และระดบัผลการประเมินในแตล่ะตวับง่ชี ้ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในบทท่ี 2 และผลสรุปจดุเด่น/แนวทางเสริม และจดุอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวม
ของมหาวิทยาลยั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบทท่ี 3 ซึง่สามารถน ามาสรุปได้ดงันี ้
 
ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คณุภาพในระดบัดีมาก คือ ได้คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 2.88 จากคะแนนเตม็ 3 ส าหรับตวับง่ชีข้อง สกอ. และได้คะแนนเฉล่ีย 2.74 จาก
คะแนนเตม็ 3 ส าหรับตวับง่ชีข้อง สกอ. รวมกบัตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั 

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 46 ตวับง่ชี ้พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ได้มาตรฐาน (ได้ 3 คะแนน) หรือเป็นจดุเดน่ จ านวน 38 ตวับง่ชี ้ได้แก่  

 
1) ตวับง่ชี ้1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 

แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี เ้พ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทกุภารกิจ 

2) ตวับง่ชี ้1.2 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีข้องการปฏิบตังิานท่ีก าหนด 
3) ตวับง่ชี ้2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
4) ตวับง่ชี ้2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
5) ตวับง่ชี ้2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

ซึง่บคุคล องค์กร และชมุชนภายนอกมีสว่นร่วม 
6) ตวับง่ชี ้2.5 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทา่ตอ่อาจารย์ประจ า 
7) ตวับง่ชี ้2.7 มีกระบวนการสง่เสริมการปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
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8) ตวับง่ชี ้2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอน 

9) ตวับง่ชี ้2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

10) ตวับง่ชี ้2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
11) ตวับง่ชี ้2.11 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 
12) ตวับง่ชี ้2.12 ร้อยละของนกัศกึษาปัจจบุนัและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ  5 ปี

ท่ีผ่านมาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สขุภาพ ศลิปะและวฒันธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

13) ตวับง่ชี ้2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าซึง่มีคณุสมบตัเิป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

14) ตวับง่ชี ้3.1 มีการจดับริการแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า 
15) ตวับง่ชี ้3.2 มีการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ

ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
16) ตวับง่ชี ้4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์
17) ตวับง่ชี ้4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
18) ตวับง่ชี ้4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
19) ตวับง่ชี ้4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาติและ
ในระดบันานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

20) ตวับง่ชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

21)  ตวับง่ชี ้5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ตอ่อาจารย์ประจ า 
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22) ตวับง่ชี ้5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ
และนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ า 

23) ตวับง่ชี ้5.4 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
24) ตวับง่ชี ้6.1 มีระบบและกลไกในการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
25) ตวับง่ชี ้7.1 สภามหาวิทยาลยัใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ

ผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 
26) ตวับง่ชี ้7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทกุระดบัของมหาวิทยาลยั 
27) ตวับง่ชี ้7.3 มีการพฒันามหาวิทยาลยัสูอ่งค์การเรียนรู้ 
28) ตวับง่ชี ้7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธ ารง

รักษาไว้ให้บคุลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
29) ตวับง่ชี ้7.5 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
  ก. ฐานข้อมลูเพื่อการบริหาร 
  ข. ฐานข้อมลูเพื่อการเรียนการสอน 
  ค. ฐานข้อมลูเพื่อการวิจยั 
30) ตวับง่ชี ้7.6 ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพฒันามหาวิทยาลยั 
31) ตวับง่ชี ้7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
32) ตวับง่ชี ้7.8 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา 
33) ตวับง่ชี ้7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับ

องค์กรสูร่ะดบับคุคล 
34) ตวับง่ชี ้8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย การตรวจสอบ

การเงิน และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
35) ตวับง่ชี ้8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมกนั 
36) ตวับง่ชี ้9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศกึษา 
37) ตวับง่ชี ้9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกันคณุภาพแก่

นกัศกึษา 
38) ตวับง่ชี ้9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
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นอกจากนัน้แล้ว ยงัพบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
(ได้ 2 คะแนน) จ านวน 5 ตวับง่ชี ้และ 1 ตวับง่ชีย้อ่ย ได้แก่ 
 
1) ตวับง่ชี ้2.14* ร้อยละการพ้นสภาพของนกัศกึษาตอ่รุ่น  

ก.  ระดบัปริญญาตรี 
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

2) ตวับง่ชี ้2.15* ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสตูรตอ่รุ่น 

3) ตวับง่ชี ้2.16* ข. คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
4) ตวับง่ชี ้4.5 ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง  (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ่อาจารย์
ประจ า 

5) ตวับง่ชี ้4.6* จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ียอมรับได้ในศาสตร์นัน้ ๆ และ
มี peer review ตอ่อาจารย์ประจ า 

6) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
 
และมีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 1 คะแนน) หรือ
เป็นจดุด้อย จ านวน 2 ตวับง่ชี ้และ 1 ตวับง่ชีย้่อย ได้แก่ 
1) ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
2) ตวับง่ชี ้2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
3) ตวับง่ชี ้2.16* ก.  คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

 
หมายเหตุ : ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า มีผลการประเมิน 1 
คะแนน มีสาเหตมุาจากจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัมีคา่ 
42.70 : 1 ซึง่สงูกวา่คา่มาตรฐานของ สกอ. มาก แตเ่ม่ือพิจารณาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั พบว่าตวับง่ชี ้
นีไ้ม่น่าจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ี ได้น า
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีคณุภาพสงูขึน้ นกัศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น 
e–Learning ระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ผ่านโครงการพัฒนาและผลิตส่ือการศึกษาและโครงการการศึกษาไร้
พรมแดน และมีระบบผู้ชว่ยสอนในการเสริมทกัษะการเรียนรู้แก่นกัศกึษา นอกจากนัน้แล้ว คณาจารย์ส่วนใหญ่
มีคณุวฒุิปริญญาเอกมีศกัยภาพสงูในทกุพนัธกิจและได้รับการประเมินการสอนและการพฒันาการเรียนการสอน
อย่างสม ่าเสมอและเป็นรูปธรรมผ่านหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน อนัจะน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของ
คณาจารย์ท่ีมีค่าสูงทัง้ในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ ใช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในเกณฑ์สงู ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าและการประกอบ
วิชาชีพอิสระท่ีสงู และระดบัเงินเดือนเฉล่ียเร่ิมต้นของบณัฑิตท่ีสงู  

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเตมิจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชีท่ี้ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และตัวบ่งชีท่ี้ต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เม่ือน ามาจดัล าดบัความส าคญั ตามหลกัการบริหารความเส่ียง และ
ตามมมุมองด้านการบริหารจดัการแบบ balanced-score card แล้วจะแบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
ดงันี ้
3.1 กลุม่ตวับง่ชีด้้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย มี 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.14* ร้อยละการพ้นสภาพของนกัศกึษาตอ่รุ่น  
ก.  ระดบัปริญญาตรี 
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

2) ตวับง่ชี ้2.15* ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสตูรตอ่รุ่น 

3) ตวับง่ชี ้2.16* ข. คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิในการศึกษาท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ประสบ
ผลส าเร็จในการศึกษาให้มีคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีดีขึน้ มีจ านวนนกัศึกษาท่ีพ้นสถานภาพลดลง 
และมีจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรให้มากขึน้ โดยมี
มาตรการด้านปัจจยัน าเข้าและด้านกระบวนการดงันี ้

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เชน่ 
  -  ควรจดัให้มีการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์พร้อมทัง้เจาะกลุ่มเป้าหมายนกัเรียน/นกัศกึษาท่ี
      มีศกัยภาพสงู เชน่ นกัเรียนทนุพฒันาและส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
      และเทคโนโลยี (พสวท.) และนกัเรียนตามโครงการพิเศษตา่ง ๆ ในเชิงรุกให้เห็นผลมากขึน้ 
      และด าเนินการตลอดทัง้ปี โดยอาจก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในรูป “ฝ่าย
      โรงเรียนสมัพนัธ์” และท างานร่วมกบัคณาจารย์อยา่งใกล้ชิด  

มาตรการด้านกระบวนการ เชน่  
-  การจดัให้มีทนุท่ีหลากหลายและมีความ “คุ้มคา่” มากขึน้ เชน่ ทนุเรียนดี top 1% แรก 
 ทนุการศกึษาส าหรับนกัศกึษาท่ีได้เกรด A  5 รายวิชา โดยให้เรียนฟรีในภาคการศกึษา
 ถดัไป ทนุ tutor และทนุวิจยัแก่ผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูให้มากขึน้ เพ่ือเป็น “ก าลงัส าคญั” ใน
 การเป็น “เพ่ือนชว่ยเพ่ือน” ในด้านการเรียนและสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลยัในด้านอ่ืน ๆ 
 ตอ่ไป  
 
 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเตมิจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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-  การก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบซ่อมในรายวิชาพืน้ฐานระดับปริญญาตรีท่ีมี
นกัศกึษาจ านวนมากและสอบตกจ านวนมาก เช่น Calculus, Physics, Engineering 
Static และ Engineering Materials เพ่ือลดปัญหาการเรียนซ า้ของนกัศกึษาในรายวิชา
ดงักลา่ว อีกทัง้เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนวิชาตอ่เน่ืองได้มากขึน้ 

-  การติดตามผลการเรียนของนกัศกึษาอย่างสม ่าเสมอเพ่ือหาทางช่วยเหลือและแก้ไข และ
 เพิ่มบทบาทภาระอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ใกล้ชิดกบันกัศกึษาให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

-  การจดัระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีลดความเครียดของนักศึกษา เช่น 
การสอบให้บ่อยครัง้ขึน้ เพ่ือลดเนือ้หาในการสอบแต่ละครัง้ลง และท าให้นักศึกษา 
active มากขึน้  

-   การใช้กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน โดยเฉพาะในชัน้เรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือ
ชว่ยหาสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขและน าผลมาปรับปรุงได้ทนัที  

และในระยะยาว มหาวิทยาลยัควรหาสาเหตขุองการท่ีนกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีอยู่
ในระดับต ่ากว่าเป้าหมาย การพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศึกษาต่อรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย และการท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลาของหลกัสตูรตอ่รุ่นในระดบัต ่า โดยการวิจยัสถาบนั เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หรือเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หาสาเหต ุและก าหนดมาตรการ /
แนวทางการแก้ปัญหา และน ามาก าหนดในแผนปฏิบตัิการเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจงั
และมีผลเป็นรูปธรรมมากขึน้ อีกทัง้ควรก าหนดผู้ รับผิดชอบและกรอบเวลาในการแก้ปัญหาท่ี
แนน่อน   

 
3.2 กลุม่ตวับง่ชีด้้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มี 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

2) ตวับง่ชี ้4.5 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า 

3) ตวับง่ชี ้4.6* จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ียอมรับได้ในศาสตร์นัน้ ๆ และ
มี peer review ตอ่อาจารย์ประจ า 

   
  
 
  
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเตมิจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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  มหาวิทยาลยัควรด าเนินการ ดงันี ้  
3.2.1 ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท่ียังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือ

อาจารย์ท่ีต้องการเล่ือนขัน้ต าแหนง่วิชาการได้ท าผลงานทางวิชาการทัง้ในรูปของ
ต ารา หนงัสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพให้มากขึน้  

3.2.2 ส่งเสริม กระตุ้น และสนบัสนุนอาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจยัลงในวารสารทัง้ระดบัชาต ิ
และนานาชาติ ท่ีมี peer review และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา ให้เพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง เชน่ 

    -   การให้ทนุ/สาธารณูปโภค/เคร่ืองมือ ด้านวิจยัแก่คณาจารย์ท่ีมีศกัยภาพใน 
           การผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพสงู มี impact สงู และได้รับการอ้างอิงใน  
        refereed journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาตแิละระดบันานาชาตสิงูขึน้อยา่ง
        ตอ่เน่ือง 

               -   มีการก าหนดภาระงานท่ีมีพนัธกิจการวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผล
        การปฏิบตังิาน 

3.2.3 เชิญผู้ทรงความรู้และมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเป็น “hot issue” 
และมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมมาพ านกัชัว่คราว (visit) ในมหาวิทยาลยัเพ่ือท า
การสอน ศึกษา และวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
ฐานการวิจยัและทรัพยากรบคุคลให้กบัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

3.2.4 สรรหาอาจารย์ประจ าท่ีมีศกัยภาพสูง (ควรรับเฉพาะปริญญาเอกและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) สามารถผลิตบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิงใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมลูระดบัชาตแิละระดบันานาชาติในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกบัความ
ต้องการของมหาวิทยาลยั เข้าร่วมงานกบัมหาวิทยาลยัให้มากขึน้ โดยมี KPI ระดบั 
บคุคลท่ีชดัเจน 

 
3.3 กลุม่ตวับง่ชีด้้านกระบวนการภายใน มี 1 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
   

มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานตา่ง ๆ ควรปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือให้ระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ มีผลการประเมินเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
เชน่ การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
ในด้านผู้ รับบริการ กระบวนการภายใน การเงิน และการเรียนรู้และนวัตกรรม ของ
หน่วยงานมาประกอบการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินการของหน่วยงาน
อยา่งตอ่เน่ือง 
 

  
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเตมิจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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ผลประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ระดับสถาบันและส านักวิชา 

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกและผู้ทรงคณุวฒุิภายในตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2550 ในระหว่างวนัท่ี 15-16 ตลุาคม 2551 โดยศึกษาและวิเคราะห์ผล
จากข้อมูลเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนัและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การเย่ียมชม
ส านกัวิชา หนว่ยงานสนบัสนนุการเรียนการสอน ได้แก่ ศนูย์/สถาบนั โครงการ และหน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดี รวมทัง้การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง การประมวลข้อมลูระดบัสถาบนัและ
ส านกัวชิา จ าแนกตามรายองค์ประกอบได้ดงันี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและส านักวิชา (เฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ.) 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

2.88 2.71 2.63 2.60 2.50 2.38 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

จากผลการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือพิจารณาตาม 9 
องค์ประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโดยสรุปในระดับ “ดีมาก” 
(คะแนน 2.88) ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั “ดีมาก” (คะแนน 2.71) ส านกัวิชาเทคโนโลยีสงัคมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” (คะแนน 2.63) ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในระดบั “ดีมาก” (คะแนน 2.60) 
ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในระดบั “ดี” (คะแนน 2.50) และส านกัวิชาแพทยศาสตร์อยู่ในระดบั “ดี” 
(คะแนน 2.38) 

 

 

 

 

8



 9 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 3.00 2.50 2.00 3.00 3.00 

ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก 

 
มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันมั่นคงท่ีจะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ และภารกิจหลักหนึ่งท่ี

ส าคญัมาก คือ การสร้างนวัตกรรมและปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
แขง่ขนัและพึง่ตนเอง อีกทัง้มหาวิทยาลยัมียทุธศาสตร์และกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานทัง้ระยะยาวและ
ระยะสัน้ท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มหาวิทยาลัยอาจต้องส่งเสริมใ ห้ส านักวิชาและ
หน่วยงานสร้างกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานเชิง Road Map to Excellence ของตวัเองให้สอดคล้องกบั
ของมหาวิทยาลัยด้วย และมหาวิทยาลัยควรผลักดันให้ส านักวิชาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล (Internationalization) โดยเช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน เ พ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู ่“World Class University” ตอ่ไปในอนาคต 

 
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

2.69 2.80 2.46 2.62 2.46 2.25 

ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 

 
1) หลกัสตูร มหาวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสตูรท่ีมีจดุเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ท่ีชดัเจน หลกัสูตรเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีระบบสหกิจศกึษา การสอน
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL - Problem - based Learning) การสนบัสนนุการวิจยั
ระดบัปริญญาตรี (Undergraduate Research) [IRPUS - Industrial and Research Projects for 
Undergraduate Students และ IPUS - Industrial Project for Undergraduate Student] และทัง้ยงัมี
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การสนบัสนนุ Living and Learning Center ไปพร้อมกนัด้วย ซึง่มหาวิทยาลยัควรพฒันาประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรบณัฑิตศกึษาซึง่มีอยูจ่ านวนมาก มากกวา่การเพิ่มจ านวนนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี  

2) คณุวฒุิอาจารย์ อาจารย์มีคณุวฒุิในระดบัปริญญาเอกจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลยัควรจดัให้มี
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ (ระดบัปริญญาเอก) เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการให้ได้โดยเร็ว เพ่ือเป็นรากฐาน
ส าคญัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และการสอนในระดบับณัฑิตศกึษา 
(นานาชาต)ิ 

3) กระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัโดยส านกัวิชา ควรพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ี
เป็นระบบ e - Learning (Interactive Courseware) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างจริงจงัเพิ่มมากขึน้ 
อีกทัง้ต้องเร่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็น
จดุเดน่ของ มทส. ตอ่ไป ทัง้นี ้ควรค านงึถึงการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาปีท่ี 1 และการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษ, IT และ Library Literacy เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของบณัฑิตด้วย 

4) ตวับง่ชี ้(มทส.) เร่ืองผลสมัฤทธ์ิการศกึษาในระยะเวลา 4 ปี ควรมีการท าวิจยัถึงผลกระทบในแตล่ะ
หลกัสตูรเร่ืองของระยะเวลาและคณุภาพ ซึง่มาจากคณุภาพของนกัศกึษาท่ีรับเข้ามา     
 

 องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

 
มหาวิทยาลัยมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้บณัฑิตมีความรู้ท่ีทนัสมยัและปฏิบตัิได้จริง ทัง้

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สหกิจศึกษา การวิจัยระดบัปริญญาตรี และการใช้ระบบ e-
Learning (และ e-Library) มีการสนบัสนนุการจดักิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศกึษาอย่างเต็มท่ีในทกุด้าน 
ซึ่งมหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาและผลักดันให้มีการผลิตนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติของ
มหาวิทยาลยัเองด้วย อีกทัง้มหาวิทยาลยัโดยส านกัวิชา ส่วนกิจการนกัศกึษา และส่วนส่งเสริมวิชาการควร
ร่วมกนัจดัการพฒันาศกัยภาพเชิงนวตักรรมวิชาการ (ชมรมนวตักรรมวิชาการ) การพฒันานกักีฬา/บณัฑิต 
เชิงวิชาการและอาชีพ เพ่ือการท างานในกลุ่มประเทศอาเซ่ียน (ASEAN Community) และมหาวิทยาลยั
ควรมีแผนพฒันานกัศกึษา เพ่ือรองรับเร่ือง ASEAN Community โดยส่วนกิจการนกัศกึษาควรร่วมมือกบั
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โครงการสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพและฝ่ายวิชาการ สนบัสนุนให้นกัศึกษามีกิจกรรมร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพิ่มเตมิให้มากขึน้  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

2.80 3.00 2.00 3.00 2.60 1.80 

ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

 
มหาวิทยาลยัมีระบบ กลไก และกองทนุวิจยัอยู่ในระดบัท่ีดีมาก มีหน่วยงานรองรับครบวงจร ซึ่งมี

ความพร้อมท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัให้เกิด Excellence center ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย หน่วยวิจัย ท่ี มีผลงานดีเด่น และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออก
วารสารวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ  

 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 2.75 3.00 3.00 2.75 2.75 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
มหาวิทยาลยัมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานความต้องการของหน่วยงานภายนอกกบั

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั คือ เทคโนธานี และมีหน่วยงานท่ีพร้อมให้บริการวิชาการหลายหน่วยงาน 
ทัง้ส านักวิชา ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนธานี ซึ่งควรมีการจัดระบบของการ
ให้บริการและวางยทุธศาสตร์ของการให้บริการร่วมกนั พร้อมแยกภารกิจของแตล่ะหน่วยงานให้ชดัเจน โดย
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มหาวิทยาลยัควรแนะน าให้มีการท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกนั โดยน าเป้าหมายเดียวกนัเป็นตวัตัง้ หรือมีแผนยทุธศาสตร์ร่วมกนั     
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
แม้วา่มหาวิทยาลยัจะจดัอยูใ่นกลุม่ผลิตบณัฑิตและวิจยั มหาวิทยาลยัยงัคงให้ความส าคญัตอ่การ

ด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยส่งเสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ทางด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมเป็นอย่างมาก พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ พฒันา 
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 2.11 2.78 2.00 1.89 2.33 

ดีมาก ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี 

 
มหาวิทยาลยับริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้หลกัการบริหารแบบ รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ และให้ความส าคัญต่อการน าการบริหารจัดการความรู้ การบริหารความเส่ียงและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการบริหารงาน และเพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมระหว่างผู้บริหารระดบัสงูกับหวัหน้าส่วนท่ีอยู่ในก ากบัดแูลอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือสร้างความเข้าใจตลอดจนขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน ควรเร่งด าเนินการวิเคราะห์
อตัราก าลงัในส่วนงานของส านกังานอธิการบดี เพ่ือให้ภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และควรเร่งการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจดัการ (MIS) ให้
เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยตัง้ขึน้มาใหม่ในการเป็นศูนย์กลางของการ
รวบรวมสารสนเทศ สมควรท่ีจะได้รับการขยายบทบาท เพ่ือให้ทุกส่วนงานสามารถน าไปใช้งานได้อย่าง
ถกูต้อง  
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการเงิน วิ เคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่าง

สม ่าเสมอ อีกทัง้มีการเช่ือมโยงข้อมูลทางการเงินกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลยั เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถพิจารณาภาพรวมผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึน้ โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการ
ประมาณการล่วงหน้า (Forecasting/ Projection) เพิ่มขึน้จากการท างบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีจะช่วย
ในการตดัสินใจของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และสามารถปรับแผนการบริหารลว่งหน้าได้   

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม 

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพท่ีดี อีกทัง้ยงัให้ความส าคญัต่อการน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ทัง้นี ้มหาวิทยาลัยควรต้องมีระบบในการ
ถ่ายทอดและท าความเข้าใจกบับุคลากรทกุระดบัให้ถ่องแท้ในการประกนัคณุภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจ า โดยการจดัอบรมให้บคุลากรเป็นผู้ประเมินภายในของมหาวิทยาลยัเอง  
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 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมอง
ด้านการบริหารจัดการ 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีจดัตนเองอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

โดยท่ีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2550  มหาวิทยาลยัได้พฒันาตวับง่ชีเ้พ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 41 ตัวบ่งชี ้และผนวกรวมตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัยอีก 5 ตัวบ่งชี ้รวม 9 
องค์ประกอบ 46 ตวับง่ชี ้ 

เม่ือพิจารณาตามตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ของ สกอ. (41 ตัวบ่งชี)้ และของมหาวิทยาลัย 
(รวมตวับง่ชีข้อง สกอ. และ มทส. รวม 46 ตวับง่ชี)้  มหาวิทยาลยัมีคะแนนการประเมินตนเองตาม
ตวับ่งชีข้อง สกอ.เท่ากับ 2.88 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) และคะแนนตามตวับ่งชีข้องสกอ. 
และมหาวิทยาลัย เท่ากับ 2.74 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งถือว่ามีการด าเนินงานได้
คณุภาพในระดบัดีมาก  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ผลการประเมินในภาพรวม 

 จากรายละเอียดในตารางท่ี 7 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตาม
องค์ประกอบและตวับง่ชี ้ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.1 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ.   

มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินตนเองในระดบัดีมาก (คะแนน 2.88 จากคะแนนเต็ม 3.00)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 41 ตวับง่ชี ้พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
และเป็นจดุเด่นทัง้สิน้ 38 ตวับง่ชี ้คิดเป็น 92.68%  และตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัควร
ปรับปรุงหรือเป็นจดุด้อยมีเพียง 1 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2550 
จ านวน 39 ตวับ่งชี ้จาก 41 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 95.12%  (ยกเว้นตวับ่งชี ้2.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและตวับ่งชี ้ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า) 

 หมายเหตุ : ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
มีผลการประเมิน 1 คะแนน มีสาเหตมุาจากจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลยัมีคา่ 42.70 : 1 ซึ่งสงูกว่าคา่มาตรฐานของ สกอ. มาก แตเ่ม่ือพิจารณา  
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั พบว่าตวับ่งชีนี้ไ้ม่น่าจะเหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ซึง่มีนโยบายการจดัการเรียนการสอนท่ีได้น าเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพสูงขึน้ นักศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น e–Learning ระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ผ่าน
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โครงการพฒันาและผลิตส่ือการศกึษาและโครงการการศกึษาไร้พรมแดน และมีระบบผู้ช่วยสอนใน
การเสริมทกัษะการเรียนรู้แก่นกัศกึษา นอกจากนัน้แล้ว คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคณุวฒุิปริญญาเอก
มีศกัยภาพสูงในทกุพนัธกิจและได้รับการประเมินการสอนและการพฒันาการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอและเป็นรูปธรรมผา่นหนว่ยสง่เสริมประสิทธิภาพการสอน อนัจะน าไปสูก่ารเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัจะเห็นได้จากผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ เชน่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การสอน
ของคณาจารย์ท่ีมีคา่สงูทัง้ในระดบัปริญญาตรีและในระดบับณัฑิตศกึษา ระดบัความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในเกณฑ์สงู ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้
งานท าและการประกอบวิชาชีพอิสระท่ีสงู และระดบัเงินเดือนเฉล่ียเร่ิมต้นของบณัฑิตท่ีสงู  

1.2 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย                         

มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินตนเองในระดบัดีมาก (คะแนน 2.74 จากคะแนนเตม็ 3.00) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 46 ตวับง่ชี ้ พบวา่มีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 
และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 38 ตวับ่งชี ้ คิดเป็น 82.61% และตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ควรปรับปรุงหรือเป็นจดุด้อยมี 2 ตวับง่ชี ้ คือ ตวับง่ชี ้ 2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ า และตวับง่ชี ้ 2.16 คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
และมีผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา จ านวน 40 ตวับง่ชี ้คดิเป็น 86.96% 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  จากรายละเอียดในตารางท่ี 8 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตาม
มาตรฐานการอดุมศกึษา  สามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ.   

 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑติ 

 มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 4 ตวับง่ชี ้ ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  โดยทกุตวับง่ชี ้
ได้ 3 คะแนนเตม็ และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 ทกุตวับง่ชี ้

 มาตรฐานท่ี 2  ด้านการบริหาร 

 ผลการประเมินภาพรวมตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ. อยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน  
2.81 จากคะแนนเตม็ 3.00) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก.   ด้านธรรมาภบิาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีตวับ่งชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 16 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  โดย       
ทกุตวับง่ชีไ้ด้ 3 คะแนนเตม็ และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 
ทกุตวับง่ชี ้
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ข. ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 19 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน 
2.68 จากคะแนนเต็ม 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีท้ัง้หมด พบว่า มีตัวบ่งชีท่ี้มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจุดเดน่ทัง้สิน้ 15 ตวับง่ชี ้คิดเป็น 88.24% และตวับ่งชีท่ี้มีผล
การประเมินอยู่ในระดบัควรปรับปรุงหรือเป็นจดุด้อยมี 2 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และตวับ่งชี ้2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหนง่อาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และผลการด าเนินงาน
บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 จ านวน 17 ตวับง่ชี ้จาก 19 ตวับง่ชี ้ คดิเป็น 89.50% 

 มาตรฐานท่ี 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
 แห่งการเรียนรู้ 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 2 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก โดยทกุตวับง่ชีไ้ด้ 
3 คะแนนเตม็ และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 ทกุตวับง่ชี ้

2.2 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย                         

 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑติ 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลยั ทัง้หมด 7 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 
(คะแนน 2.33 จากคะแนนเต็ม 3.00)  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการร
ประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 4 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 57.14% และตวับ่งชีท่ี้มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัควรปรับปรุง และเป็นจุดด้อยมีเพียง 1 ตวับ่งชี ้คือ ตวับ่งชี ้2.16 ก. คะแนนเฉล่ีย
สะสมต่อปีของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน           
ปีการศกึษา 2550 จ านวน 5 ตวับง่ชี ้จาก 9 ตวับง่ชีย้อ่ย คดิเป็น 55.56% 

 มาตรฐานท่ี 2  ด้านการบริหาร 

ผลการประเมินภาพรวมตามตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ. อยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน  
2.77 จากคะแนนเตม็ 3.00) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก.  ด้านธรรมาภบิาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลยัทัง้หมด 16 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก โดยทุกตวับง่ชีไ้ด้ 3 คะแนนเต็ม และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในปีการศกึษา 2550 ทกุตวับง่ชี ้
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ข.  ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลยัทัง้หมด 21 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.67 จากคะแนนเต็ม 3.00) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 
พบว่า มีตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 16 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 
76.19% และตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อยมี 2 ตวับ่งชี ้คือ   
ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า และตวับง่ชี ้2.6 สดัส่วน
ของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 18     
ตวับง่ชี ้จาก 21 ตวับง่ชี ้ คดิเป็น 85.7% 

 มาตรฐานท่ี 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม 
    แห่งการเรียนรู้ 

มีตวับ่งชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลัยทัง้หมด 2 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยทกุตวับง่ชีไ้ด้ 3 คะแนนเต็ม และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปี
การศกึษา 2550 ทกุตวับง่ชี ้

 
3. ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 จากรายละเอียดในตารางท่ี 9 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตาม
มมุมองด้านการบริหารจดัการ สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ.    

1)  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีตวับ่งชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 15 ตัวบ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน 
2.87 จากคะแนนเต็ม 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีท้ัง้หมด พบว่า มีตัวบ่งชีท่ี้มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 14 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 93.33% และตวับ่งชีท่ี้มีผล
การประเมินท่ีอยู่ในระดบัควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อยมีเพียง 2 ตวับ่งชี ้คือ ตวับ่งชี ้2.4 จ านวน
นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า และตวับง่ชี ้2.16 ก. คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปี
ของนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550  
จ านวน 14 ตวับง่ชี ้ จาก 15 ตวับง่ชี ้คดิเป็น 93.33% 
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2)  ด้านกระบวนการภายใน 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 11 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก ได้คะแนนเต็ม 
3.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับ่งชีท้ัง้หมด พบว่า มีตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 11 ตวับง่ชี ้คิดเป็น 100% โดยไม่มีตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินท่ีอยู่ในระดบั
ควรปรับปรุงหรือเป็นจดุด้อย  และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550  
ทกุตวับง่ชี ้

3)  ด้านการเงนิ 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 3 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.72 
จากคะแนนเต็ม 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่า ทกุตวับง่ชีมี้ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปี
การศกึษา 2550 ทกุตวับง่ชี ้

4)  ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 12 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.79 
จากคะแนนเต็ม 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่า มีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก และเป็นจดุเด่นทัง้สิน้ 10 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 83.33% และตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อยมีเพียง 1 ตวับ่งชี ้คือ ตวับ่งชี ้2.6 สัดส่วนของอาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   และ  
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 11 ตวับ่งชี ้จาก 
12 ตวับ่งชี ้คดิเป็น 91.67% 

 

3.2 เม่ือพจิารณาตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย 

1)  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีตวับ่งชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลัย ทัง้หมด 18 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.60 จากคะแนนเตม็ 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่า มี     
ตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 14 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 77.78% 
และตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อยมีเพียง 1 ตัวบ่งชี ้คือ      
ตวับ่งชี ้2.16 ก.คะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  และผลการด าเนินงาน
บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550  จ านวน 15 ตวับง่ชี ้จาก 18 ตวับง่ชี ้คดิเป็น  75.0% 

 

18



C:\Users\COm\Desktop\KM-57\บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย\ปี2550\2 สรุปผลประเมินในภาพรวม.doc 6 

2)  ด้านกระบวนการภายใน 

มีตวับ่งชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลัย ทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเตม็ 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่า มี
ตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 11 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 91.67% 
โดยไม่มีตัวบ่งชีท่ี้มีผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อย และผลการ
ด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 ครบทกุตวับง่ชี ้

3)  ด้านการเงนิ 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลยั ทัง้หมด 3 ตวับ่งชี ้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.72 จากคะแนนเต็ม 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับ่งชีท้ัง้หมด พบว่า 
ทกุตวับง่ชีมี้ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจดุเดน่ทัง้สิน้  และผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550 ครบทกุตวับง่ชี ้

4)  ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

มีตวับง่ชีข้อง สกอ. และของมหาวิทยาลยั ทัง้หมด 13 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก (ได้คะแนน 2.73 จากคะแนนเตม็ 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด พบว่า มี
ตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นจุดเด่นทัง้สิน้ 10 ตวับ่งชี ้คิดเป็น 76.92% และ   
ตวับ่งชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัควรปรับปรุงหรือเป็นจุดด้อยมีเพียง 1 ตวับ่งชี ้คือ ตวับ่งชี ้2.6 
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปีการศกึษา 2550  จ านวน 11 
ตวับง่ชี ้ จาก 13  ตวับง่ชี ้ คดิเป็น 84.62% 
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