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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบบันี ้ จดัท าขึน้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามตวับง่ชีแ้ละ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ในรอบปีการศกึษา 2551 (พฤษภาคม 2551 - เมษายน 2552) 
ตอ่มหาวิทยาลยั และผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholders) โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสงักดัและสาธารณชน 
เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลยัให้สงูยิ่งขึน้ตอ่ไป 

มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษาเพื่อสร้างวฒันธรรมคณุภาพใน 
สถาบนัอย่างต่อเน่ืองทกุปีการศกึษา โดยเร่ิมด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา      
2541 เป็นปีแรก มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีสอดคล้องกบันโยบาย “รวมบริการ    
ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลยั และได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปีการศกึษา 2549 และในปี
การศึกษา 2550 สกอ. ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) ระดบัอดุมศกึษาแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลยัได้ใช้เป็นหลกัในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้เลือกจุดเน้นเป็นสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลยัได้ปรับตวับ่งชีต้ามแนวทางการพฒันาตวับ่งชีข้อง สกอ. โดยใช้ตวับ่งชีข้อง สกอ. ทกุตวั      
และผนวกรวมตวับ่งชีข้องมหาวิทยาลยั 5 ตัวบ่งชี ้รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี  ้โดยได้
รายงานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัตวับ่งชีข้องการประกนัคณุภาพการศึกษาภายนอกระดบัอดุมศกึษา 
(External Quality Assurance) รอบสอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ไว้ในรายงานด้วยเพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมลูและการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องต่อไป ส าหรับในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัได้ปรับปรุงตวับ่งชีก้าร
ประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มองค์ประกอบภารกิจการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบท่ี 10 อีก 4 ตัวบ่งชี ้รวมทัง้หมดเป็น 10 
องค์ประกอบ 50 ตวับ่งชี ้นอกจากนัน้แล้ว เพื่อก่อให้เกิดการบรูณาการของการประเมินคณุภาพ
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลยัยงัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูข้อเท็จจริงตามตวับง่ชีข้อง สม
ศ. เพื่อเป็นข้อมลูประกอบส าหรับการรองรับการประเมินจาก สมศ. ในรอบตอ่ไปอีกด้วย  

  ในสว่นของการด าเนินการตามหลกั PDCA ในปีการศกึษา 2551 มหาวิทยาลยัได้
จดัให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ในระดบัหน่วยงาน 
ระหว่างวนัท่ี 20-31 กรกฎาคม 2552 และในระดบัสถาบนั ระหว่างวนัท่ี 13-15 สิงหาคม 2552 
นอกจากนัน้แล้ว มหาวิทยาลยัจะได้จดัให้มี QA Forum ขึน้ ในเดือนกนัยายน 2552 เพื่อระดม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจและความตระหนกัร่วมกนัในการประกนัคณุภาพ  



 

การศกึษา จากการด าเนินการดงักลา่ว มหาวิทยาลยัได้น าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
เพื่อเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดท่ีควรพัฒนาตามตัวบ่งชีแ้ละจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และในอีกทางหนึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าผลการประเมินตนเองและผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน โดยในข้อท่ีเป็นจุดอ่อนหน่วยงานได้จัดท าแผนในการแก้ไข
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยการก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนและพิจารณาบรรจใุนแผนปฏิบตัิการ 
และโครงการ/กิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนาหน่วยงานและเสนอตัง้งบประมาณใน
ปีงบประมาณถดัไป อนัน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดสมัฤทธิผลสงูสดุ ก่อให้เกิดการ
ด าเนินการปรับปรุงและพฒันา การจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีขึน้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งตอ่เน่ือง  

 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2551 

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีไม่เป็นสว่นราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาด้านการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลยัได้ปรับตวับ่งชีต้ามแนวทางการพฒันาตวับ่งชีข้องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยจัดตนเองเป็นสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยและใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
จ านวน 41 ตวับง่ชีข้อง สกอ. ทกุตวับง่ชี ้(ยกเว้นตวับง่ชีเ้ฉพาะของกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม และ
กลุม่ผลติบณัฑิตและพฒันาศิลปะและวฒันธรรม) และผนวกรวมกบัตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยัอีก 5 ตวับง่ชี ้
รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตวับ่งชี ้ส าหรับปีการศกึษา 2551 (พ.ค. 2551 - เม.ย. 2552) เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลยัได้ปรับปรุงตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยเพิ่มภารกิจการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี อีก 4 ตวับง่ชี ้รวมทัง้หมดเป็น 10 องค์ประกอบ 50 ตวับง่ชี ้ซึง่ ได้ท า
การประเมินคณุภาพการศกึษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตวับ่งชี ้และระดบัผลการประเมินในแต่ละ
ตวับ่งชี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบทท่ี 2 และผลสรุปจดุเดน่/แนวทางเสริม และจดุอ่อน/แนวทางแก้ไข
ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบทท่ี 3 ซึง่สามารถน ามาสรุปได้ดงันี ้
 
ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คณุภาพในระดบัดีมาก คือ ได้คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 2.85 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็น 95% (บรรลุเป้าหมาย 37 ตวับ่งชี ้จาก 41 ตวับ่งชี )้ 
ส าหรับตวับง่ชีข้อง สกอ. และได้คะแนนเฉลี่ย 2.74 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็น 91.33% (บรรลุ
เป้าหมาย 45 ตวับง่ชี ้จาก 54 ตวับง่ชีย้อ่ย) ส าหรับตวับง่ชีข้อง สกอ. รวมกบัตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั 

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 50 ตวับง่ชี ้พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ได้มาตรฐาน (ได้ 3 คะแนน) หรือเป็นจดุเดน่ จ านวน 41 ตวับง่ชี ้ได้แก่  

 
1) ตวับง่ชี ้1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 

แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี เ้พื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทกุภารกิจ 

2) ตวับง่ชี ้1.2 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีข้องการปฏิบตัิงานท่ีก าหนด 
3) ตวับง่ชี ้2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
4) ตวับง่ชี ้2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

ซึง่บคุคล องค์กร และชมุชนภายนอกมีสว่นร่วม 
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ง 

5) ตวับง่ชี ้2.5 สดัสว่นของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า 

6) ตวับง่ชี ้2.7 มีกระบวนการสง่เสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
7) ตวับง่ชี ้2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าท าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน

การสอน 
8) ตวับง่ชี ้2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
9) ตวับง่ชี ้2.11 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 
10) ตวับง่ชี ้2.12 ร้อยละของนกัศกึษาปัจจบุนัและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปี

ท่ีผ่านมาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สขุภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

11) ตวับง่ชี ้2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าซึง่มีคณุสมบตัิเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

12) ตวับง่ชี ้3.1 มีการจดับริการแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า 
13) ตวับง่ชี ้3.2 มีการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ

ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
14) ตวับง่ชี ้4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ 
15) ตวับง่ชี ้4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
16) ตวับง่ชี ้4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
17) ตวับง่ชี ้4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละ
ในระดบันานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

18) ตวับง่ชี ้4.5 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 

19) ตวับง่ชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 
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20)  ตวับง่ชี ้5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ
ตอ่อาจารย์ประจ า 

21) ตวับง่ชี ้5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า 

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

ผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 
25) ตวับง่ชี ้7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทกุระดบัของมหาวิทยาลยั 
26) ตวับง่ชี ้7.3 มีการพฒันามหาวิทยาลยัสูอ่งค์การเรียนรู้ 
27) ตวับง่ชี ้7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง

รักษาไว้ให้บคุลากรมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
28) ตวับง่ชี ้7.5 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
  ก. ฐานข้อมลูเพื่อการบริหาร 
  ข. ฐานข้อมลูเพื่อการเรียนการสอน 
  ค. ฐานข้อมลูเพื่อการวิจยั 
29) ตวับง่ชี ้7.6 ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพฒันามหาวิทยาลยั 
30) ตวับง่ชี ้7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
31) ตวับง่ชี ้7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา 
32) ตวับง่ชี ้7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับ

องค์กรสูร่ะดบับคุคล 
33) ตวับง่ชี ้8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย การตรวจสอบ

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

กระบวนการบริหารการศกึษา 

3



              
 

ฉ 

36) ตวับง่ชี ้9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นกัศกึษา 

37) ตวับง่ชี ้9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
38) ตวับง่ชี ้10.1* มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
39) ตวับง่ชี ้10.2* ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่นร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่อาจารย์ประจ า 
40) ตวับง่ชี ้10.3* ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่อาจารย์ประจ า 
41) ตวับง่ชี ้10.4* ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี 
 
นอกจากนัน้แล้ว ยงัพบวา่มีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
(ได้ 2 คะแนน) จ านวน 6 ตวับง่ชี ้และ 1 ตวับง่ชีย้อ่ย ได้แก่ 
 
1) ตวับง่ชี ้2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
2) ตวับง่ชี ้2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์  
3) ตวับง่ชี ้2.14* ร้อยละการพ้นสภาพของนกัศกึษาตอ่รุ่น  

ก.  ระดบัปริญญาตรี 
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

4) ตวับง่ชี ้2.15* ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสตูรตอ่รุ่น 

5) ตวับง่ชี ้2.16* ข. คะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
6) ตวับง่ชี ้4.6* จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ียอมรับได้ในศาสตร์นัน้ ๆ และ

มี peer review ตอ่อาจารย์ประจ า 
7) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
 
และมีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 1 คะแนน) หรือ
เป็นจดุออ่น จ านวน 2 ตวับง่ชี ้และ 1 ตวับง่ชีย้อ่ย ได้แก่ 
1) ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
2) ตวับง่ชี ้2.6 สดัสว่นของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
3) ตวับง่ชี ้2.16* ก.  คะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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หมายเหตุ : ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า มีผลการประเมิน 1 
คะแนน มีสาเหตมุาจากจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัมีคา่ 
43.79 : 1 ซึง่สงูกวา่คา่มาตรฐานของ สกอ. มาก แตเ่ม่ือพิจารณาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั พบวา่ตวับง่ชี ้
นีไ้ม่น่าจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ีได้น า
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีคณุภาพสงูขึน้ นกัศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น 
e–Learning ระบบสนบัสนนุอ่ืน ๆ ผ่านศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษาและศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยี
การศกึษา และมีระบบผู้ช่วยสอนในการเสริมทกัษะการเรียนรู้แก่นกัศกึษา นอกจากนัน้แล้ว คณาจารย์สว่นใหญ่
มีคณุวฒุิปริญญาเอกมีศกัยภาพสงูในทกุพนัธกิจและได้รับการประเมินการสอนและการพฒันาการเรียนการสอน
อย่างสม ่าเสมอและเป็นรูปธรรมผ่านสถานพฒันาคณาจารย์ อนัจะน าไปสูก่ารเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดงัจะเห็นได้จากผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ เช่น ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การสอนของคณาจารย์ท่ีมีคา่สงูทัง้
ในระดบัปริญญาตรีและในระดบับณัฑิตศกึษา ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต
ของมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าและการประกอบวิชาชีพอิสระท่ีสูง และระดบั
เงินเดือนเฉลี่ยเร่ิมต้นของบณัฑิตท่ีสงู  

 
3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชีท่ี้ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และตัวบ่งชีท่ี้ต้อง

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เม่ือน ามาจดัล าดบัความส าคญั ตามหลกัการบริหารความเสี่ยง และ
ตามมมุมองด้านการบริหารจดัการแบบ Balanced-Score Card (BSC) แล้วจะแบง่ออกได้
เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
3.1 กลุม่ตวับง่ชีด้้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มี 4 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

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

3) ตวับง่ชี ้2.15* ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสตูรตอ่รุ่น 

4) ตวับง่ชี ้2.16* คะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนกัศกึษา 

  ก.  ระดบัปริญญาตรี 
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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มหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิในการศึกษาท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ประสบ
ผลส าเร็จในการศึกษาให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมท่ีดีขึน้ มีจ านวนนกัศึกษาท่ีพ้นสถานภาพลดลง 
และมีจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรให้มากขึน้ โดยมี
มาตรการด้านปัจจยัน าเข้าและด้านกระบวนการดงันี ้

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เชน่ 
  -  ควรจดัให้มีการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์พร้อมทัง้เจาะกลุม่เป้าหมายนกัเรียน/นกัศกึษาท่ี
      มีศกัยภาพสงู เช่น นกัเรียนทนุพฒันาและสง่เสริมผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
      และเทคโนโลย ี(พสวท.) คา่ยโอลมิปิกวิชาการ คา่ยสง่เสริมและพฒันาอจัฉริยภาพด้าน 
      คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนกัเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ในเชิงรุกให้เห็นผล
      มากขึน้ และด าเนินการตลอดทัง้ปี โดยอาจก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในรูป 
      “ฝ่ายโรงเรียนสมัพนัธ์” และท างานร่วมกบัคณาจารย์อยา่งใกล้ชิด  

มาตรการด้านกระบวนการ เช่น  
-  การจดัให้มีทนุท่ีหลากหลายและมีความ “คุ้มคา่” มากยิ่งขึน้ เชน่ ทนุ tutor และทนุวิจยั
 แก่ผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูให้มากขึน้ เพื่อเป็น “ก าลงัส าคญั” ในการเป็น “เพื่อนชว่ยเพื่อน” ใน
 ด้านการเรียนและสร้างช่ือเสยีงแก่มหาวิทยาลยัในด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป  
-  การก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบซ่อมในรายวิชาพืน้ฐานระดับปริญญาตรีท่ีมี
นกัศกึษาจ านวนมากและสอบตกจ านวนมาก เช่น Calculus, Physics, Engineering 
Static และ Engineering Materials เพื่อลดปัญหาการเรียนซ า้ของนกัศกึษาในรายวิชา
ดงักลา่ว อีกทัง้เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนวิชาตอ่เน่ืองได้มากขึน้ 

-  การติดตามผลการเรียนของนกัศกึษาอย่างสม ่าเสมอเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไข และ
 เพิ่มบทบาทภาระอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ใกล้ชิดกบันกัศกึษาให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ โดย 

ส่วนกิจการนักศึกษา ควรจดัให้มีส านกังานท่ีปรึกษา (Counseling Office) ส าหรับ
นกัศกึษาท่ีมีปัญหาเร่ืองการเรียน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  
ส านักวิชา ควรจดัให้มีสโมสรนกัศกึษาเพ่ือให้นกัศกึษาได้จดัท ากิจกรรม ขณะเดียวกนั
ก็เป็นสถานท่ีให้นกัศกึษาได้พบปะหรือพดูคยุกนัเองในกรณีท่ีมีปัญหาในลกัษณะเพ่ือน
ช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  
สถานพัฒนาคณาจารย์ ควรสร้างระบบการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลโดยเร็ว 

-  การจัดระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนท่ีลดความเครียดของนักศึกษา เช่น 
เพิ่มจ านวนครัง้ของการสอบในแต่ละรายวิชาให้มากครัง้ขึน้ เพื่อลดเนือ้หาในการสอบ
แตล่ะครัง้ลง และท าให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้  

-   การใช้กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน โดยเฉพาะในชัน้เรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อ
ช่วยหาสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขและน าผลมาปรับปรุงได้ทนัที  
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และในระยะยาว มหาวิทยาลยัควรหาสาเหตขุองการท่ีนกัศกึษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีอยู่
ในระดับต ่ากว่าเป้าหมาย การพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศึกษาต่อรุ่นสงูกว่าเป้าหมาย และการท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลาของหลกัสตูรตอ่รุ่นในระดบัต ่า โดยการวิจยัสถาบนั เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หรือเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หาสาเหต ุและก าหนดมาตรการ /
แนวทางการแก้ปัญหา และน ามาก าหนดในแผนปฏิบตัิการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจงั
และมีผลเป็นรูปธรรมมากขึน้ อีกทัง้ควรก าหนดผู้ รับผิดชอบและกรอบเวลาในการแก้ปัญหาท่ี
แน่นอน   

 
3.2 กลุม่ตวับง่ชีด้้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มี 2 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.6 สดัสว่นของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

2) ตวับง่ชี ้4.6* จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ียอมรับได้ในศาสตร์นัน้ ๆ และ
มี Peer Review ตอ่อาจารย์ประจ า 

   
  มหาวิทยาลยัควรด าเนินการ ดงันี ้  

3.2.1 ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท่ียงัไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือ
อาจารย์ท่ีต้องการเลื่อนขัน้ต าแหน่งวิชาการได้ท าผลงานทางวิชาการทัง้ในรูปของ
ต ารา หนงัสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพให้มากขึน้  

3.2.2 ส่งเสริม กระตุ้น และสนบัสนุนอาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจยัลงในวารสารทัง้ระดบัชาติ 
และนานาชาติ ท่ีมีระบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 
ให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เช่น 

    -   การให้ทนุ/สาธารณปูโภค/เคร่ืองมือ ด้านวิจยัแก่คณาจารย์ท่ีมีศกัยภาพใน 
           การผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพสงู มี Impact สงู และได้รับการอ้างอิงใน  
        Refereed Journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติและระดบันานาชาติสงูขึน้อยา่ง
        ตอ่เน่ือง 

               -   มีการก าหนดภาระงานท่ีมีพนัธกิจการวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผล
        การปฏิบตัิงาน 

3.2.3 เชิญผู้ทรงความรู้และมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเป็น “Hot Issue” 
และมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมมาพ านกัชัว่คราว (Visit) ในมหาวิทยาลยัเพื่อท า
การสอน ศึกษา และวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ฐานการวิจยัและทรัพยากรบคุคลให้กบัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

 
  
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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3.2.4 สรรหาอาจารย์ประจ าท่ีมีศกัยภาพสงู (ควรรับเฉพาะปริญญาเอกและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) สามารถผลิตบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิงใน Refereed Journal  
หรือในฐานข้อมลูระดบัชาตแิละระดบันานาชาติในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกบัความ
ต้องการของมหาวิทยาลยั เข้าร่วมงานกบัมหาวิทยาลยัให้มากขึน้ โดยมี KPI ระดบั 
บคุคลท่ีชดัเจน 

3.2.5 การท่ีมหาวิทยาลยัจะมุ่งสูก่ารเป็น World Class University ต้องให้ความส าคญั
กับการเผยแพร่ผลงานท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษด้วย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรมี
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญสนบัสนนุการด าเนินการดงักลา่ว 

 
3.3 กลุม่ตวับง่ชีด้้านกระบวนการภายใน มี 2 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 

2) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
   

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการ ดงันี ้
3.3.1  มี 4 หลกัสตูร ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเกินรอบการประเมินและยงัไม่ด าเนินการ
 ประเมินและปรับปรุงหลกัสตูร ควรให้สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
 1)   สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง่ (ปริญญาโท) 
 2)   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 
 3)   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) 
           ท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด หรือภายในปี
 การศกึษา 2552  

 3.3.2  มหาวิทยาลยัควรน าระบบ TQF (Thailand Qualification Framework) มาใช้ใน
  กระบวนการปรับปรุงหลกัสตูรด้วย และมีการก าหนดคณุลกัษณะของบณัฑิตให้
  เหมาะสม  

3.3.3  มหาวิทยาลยัและหน่วยงานตา่ง ๆ ควรปรับปรุงการด าเนินการเพื่อให้ระดบัความ
 พงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ มีผลการประเมินเพิ่มขึน้
 อย่างต่อเน่ือง เช่น การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการแบบรวม
 บริการ ประสานภารกิจ ในด้านผู้ รับบริการ กระบวนการภายใน การเงิน และการ
 เรียนรู้และนวตักรรม ของหน่วยงานมาประกอบการวางแผน พฒันา และปรับปรุง
 การด าเนินการของหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 
3.3.4   มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดอบรมสมัมนาในเร่ืองแนวคิดและแนวปฏิบตัิท่ี
 เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แก่บุคลากร
 กลุม่เป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตวับ่งชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (ระดับสถาบนั) 
บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้ด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านการจดัการศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี อย่างตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่การศกึษา 2541 โดยในปีการศกึษา 2550 มหาวิทยาลยัได้ปรับ 
ตวับ่งชีต้ามแนวทางการพฒันาตวับ่งชีข้องส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) โดยจดัตนเอง
เป็นสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตและวิจยัและใช้องค์ประกอบ 9 ด้าน จ านวน 41 ตวับง่ชีข้อง สกอ. ทกุตวับง่ชี ้
(ยกเว้นตวับ่งชีเ้ฉพาะของกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม และกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปะและ
วฒันธรรม) และผนวกรวมกบัตวับ่งชีข้องมหาวิทยาลยัอีก 5 ตวับ่งชี ้รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตวับ่งชี ้
ส าหรับปีการศกึษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) เป็นต้นไป มหาวิทยาลยัได้ปรับปรุงตวับง่ชีก้ารประกนั
คณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั โดยเพิ่มภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี อีก 4 
ตวับง่ชี ้รวมทัง้หมดเป็น 10 องค์ประกอบ 50 ตวับง่ชี ้ 

มหาวิทยาลยัได้ท าการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั ประจ าปีการศกึษา 2551 
โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกและผู้ทรงคณุวฒุิภายใน
ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ในระหว่างวนัท่ี 13-15 สิงหาคม 2552 โดยผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัสถาบนัได้คณุภาพในระดบัดีมาก คือ ได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.85 จาก คะแนนเต็ม 3 
และสามารถสรุปจดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันาตามรายองค์ประกอบ ได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัมีปณิธานอนัมั่นคงท่ีจะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิในการสะสมและสร้างสรรค์ภมูิรู้ ภมูิธรรม และภมูิปัญญา เพ่ือพฒันามนษุยชาติชัว่นิรันดร์ และ
ภารกิจหลกัภารกิจหนึง่ท่ีส าคญัมาก คือ การสร้างนวตักรรมและปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพื่อการแข่งขันและพึ่งตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และส านกัวิชาแพทยศาสตร์ เป็นกลุ่มงานหลกั มีศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ 
และเทคโนธานีเป็นกลุ่มงานเช่ือมต่อกบัชมุชนและภาคการผลิต และมีส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลงาน
โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเป็นส่วนท่ีผลิตผลงานเชิงลกึ ดงันัน้จึงควรจะมีการก าหนดแผนงานและ
พนัธกิจ พร้อมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัให้สอดคล้องกบัความเช่ียวชาญของแต่ละส่วนงาน อีกทัง้มหาวิทยาลยัมี
ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ท่ีชดัเจนและปฏิบตัิได้อย่างเป็น
รูปธรรม แต่มหาวิทยาลยัอาจต้องส่งเสริมให้ส านกัวิชาและหน่วยงานสร้างกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน
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เชิง Road Map to Excellence ของตวัเองให้สอดคล้องกบัของมหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัควรผลกัดนั
ให้ส านกัวิชาก าหนดเป้าหมายในการพฒันาสู่มาตรฐานสากล (Internationalization) โดยเช่ือมโยงกับ
บณัฑิตศกึษาให้ชดัเจน เพื่อการพฒันามหาวิทยาลยัสู ่“World Class University” ท่ีมีเป้าหมายตอบโจทย์
ของประเทศให้ชดัเจน เพื่อน าไปปฏิบตัิเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกบัท่ีมหาวิทยาลยัได้รับ
การคดัเลือกให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ และยงัคงความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติในปีตอ่ ๆ ไป    

องค์ประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน 

1. หลกัสูตร มหาวิทยาลยัควรสร้างความแข็งแกร่งและความโดดเด่นของหลกัสูตรต่าง ๆ โดย
พิจารณาด าเนินการส่งเสริมหลกัสูตรหรือกลุ่มหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ และ
สง่เสริมหลกัสตูรท่ีเหลือให้มีความโดดเดน่ตามไปในภายหลงั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบันโยบายของมหาวิทยาลยัและ
ส านกัวิชาท่ีจะวางแผนร่วมกนั  

2. คณุวฒุิอาจารย์ อาจารย์มีคณุวฒุิในระดบัปริญญาเอกจ านวนมากกว่าร้อยละ 75 เช่ือว่าจะ
สง่ผลให้การเรียนการสอนทัง้ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษามีคณุภาพสงู และมหาวิทยาลยัมีอาจารย์
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มากกวา่ร้อยละ 85 

3. กระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศกึษาท่ีประสบ
ความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งท่ีดี แตม่หาวิทยาลยัควรมีการเพิ่มสดัสว่นรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรตา่ง ๆ 
ให้เป็นแบบผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner-centered) ให้มากขึน้ด้วย โดยเฉพาะรายวิชาท่ีเป็นทฤษฎี  

4. นกัศกึษา มหาวิทยาลยัควรพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 แนวทางการลดจ านวนนกัศกึษาท่ีไม่จบตามก าหนดเวลาให้น้อยลง 
4.2 แนวทางการลดจ านวนนกัศกึษาท่ีไม่จบการศกึษาให้น้อยลง  
4.3 แนวทางท่ีสามารถเพิ่มเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีให้ได้ใน

ระดบัท่ีมหาวิทยาลยัวางนโยบายไว้ (>= 2.50)  
4.4 แนวทางร่วมกนัระหวา่งส านกัวิชาตา่ง ๆ และมหาวิทยาลยัเพื่อให้นกัศกึษาท่ีผ่านการเรียน

ชัน้ปีท่ีหนึง่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมเกินระดบั 2.00  

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัมีการจดัเตรียม Learner space ส าหรับให้นกัศกึษา เพื่อให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) การฝึกฝนด้านภาษาท่ีสองผ่าน
การด-ูฟัง VCD และการจดัเตรียม e-Learning เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษา ซึง่มหาวิทยาลยัควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษามาใช้ประโยชน์ Learner space ให้เต็มประสิทธิภาพมากขึน้  
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องค์ประกอบที่ 4 : การวิจยั 

1. ผลงานวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยโดดเด่น มีการตีพิมพ์ผลงานและการ
อ้างอิงสงู มีสดัสว่นอาจารย์ระดบัปริญญาเอกสงู ซึง่มหาวิทยาลยัควรสง่เสริม สนบัสนนุนกัวิจยั หน่วยวิจยั
ท่ีมีผลงานดีเดน่ เพื่อพฒันาให้เกิด Excellence Center ให้เป็นเอกลกัษณ์ของ มทส. และเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ อีกทัง้มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั และมีความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติท่ีริเร่ิมและเร่ิมจะเห็นผลในการมุ่งเน้น “งานวิจยั
เชิงลกึท่ีตอบโจทย์ของประเทศ” 

2. มหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัได้รับการคดัเลือกเป็นมหาวิทยาลยัวิจัย
แห่งชาติและมีผลงานตีพิมพ์ประมาณ 500 เร่ืองในฐานข้อมลู Scopus ใน 5 ปีย้อนหลงั และมีความเส่ียง
สูงมากท่ีจะไมผ่า่นเกณฑ์ดงักลา่วในปีตอ่ ๆ ไป ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรจะมีแผนปฏิบตัิการแบบท้าทายลงไป
ระดบัส านกัวิชา หรือแม้กระทัง่ระดบับคุคล เพื่อให้มัน่ใจว่าจะมีผลงานผ่านเกณฑ์ พร้อมหาแนวทางเสริม
ด้านการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกและหลงัปริญญาเอก ซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัในการผลิต
ผลงาน รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่มหาวิทยาลยัวิจัย
แห่งชาติ และในระดบัส านักวิชาควรมีการก าหนดเป้าหมายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและการ
พฒันาหลกัสตูรนานาชาตซิึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

3. มหาวิทยาลัยมีกองทุนการวิจัยสนับสนุนการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก มีระบบกลไกและการ
วางแผนในการด าเนินการประสานงานวิจยัและพฒันาของมหาวิทยาลยัในระดบัดีมาก มีหน่วยงานรองรับ
ครบวงจร อาทิ สถาบนัวิจยัและพฒันา เทคโนธานี ฟาร์มมหาวิทยาลยั หน่วยงานบริการวิชาการแก่ชมุชน
และส านกังานจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่การพฒันาหน่วยงานรองรับดงักลา่ว มหาวิทยาลยัควรมีการ
วางแผนและก าหนด Career Path ของสายสนบัสนนุให้ชดัเจน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสายสนบัสนนุ 

4. การวิจยัสถาบนั มหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการท าวิจยัสถาบนัให้มากขึน้ เพื่อ
ช่วยสนบัสนนุการประเมินและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารย์ประจ าเข้าไปมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม เป็นท่ีปรึกษา 
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติในจ านวนท่ีสูง มีจ านวนกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสงัคม ชมุชน ประเทศ และนานาชาติในจ านวนท่ีสงูมาก ในการนี ้
มหาวิทยาลยัควรเก็บข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนกิจกรรมและโครงการการบริการวิชาการแก่
สังคมให้ครบถ้วนและมีมาตรการท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการท ากิจกรรมบริการวิชาการท่ี
มหาวิทยาลยัไม่ได้รับรู้ อีกทัง้การบริการวิชาการแก่สงัคม ควรมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการให้กบัชมุชน
รอบมหาวิทยาลยัให้มากขึน้ และควรท าเป็นชุดโครงการท่ีมีทัง้งานวิจยัและบริการวิชาการ จะช่วยให้ผล
การด าเนินงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้  
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องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ถึงแม้มหาวิทยาลยัจะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเน้นเทคโนโลยีแต่ก็ยงัให้ความส าคญัของการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างความรักและความเข้าใจในประเพณี วฒันธรรมของท้องถ่ิน ซึง่
มหาวิทยาลยัควรขยายภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม โดยให้
ขยายถึงสว่นอ่ืนของมหาวิทยาลยั เช่น บคุลากรของมหาวิทยาลยั ชมุชน เป็นต้น  

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. หลักการบริหารงานแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัยท่ีทุกส่วนงานใน
ส านกังานอธิการบดีต้องรับผิดชอบในภาพรวมทัง้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัควรมีการก าหนด TOR ส าหรับแตล่ะส านกัวิชาให้โฟกสัในสว่นท่ีมีความเช่ียวชาญ เช่น 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งท่ีการสร้างผลงานวิจัยพืน้ฐาน วัดด้วยผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ส่ วนส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้มุ่งท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน เป็นต้น  และ
มหาวิทยาลยัควรมีการศึกษาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ว่าสามารถ
ประหยดัอย่างไร เพื่อเป็นตวัอยา่งการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม  

2. มหาวิทยาลยัมีการน าการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ แตม่หาวิทยาลยัควรขยายผลการด าเนินงานในเร่ืององค์กรการเรียนรู้
ให้ครบทกุหน่วยงานและมีการปฏิบตัิอย่างจริงจงั โดยอาจจะน ารูปแบบของ Competency Based Management 
ท่ีริเร่ิมใช้อยา่งดีแล้วท่ีศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นต้นแบบ 

3. การท่ีผู้บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยัควบ 2 ต าแหน่งท่ีมีความส าคญั ท าให้ไม่สามารถลง
เชิงลกึได้ ไมส่ามารถขบัเคลื่อนสว่นงานได้เต็มศกัยภาพ น่าจะต้องสรรหาให้ครบทกุต าแหน่ง  

4. มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการเร่ืองการวิเคราะห์อัตราก าลังในส่วนงานของส านักงาน
อธิการบดี ทัง้นี ้เพื่อให้ภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้สามารถด าเนินการได้ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
และควรเร่งด าเนินการเร่ือง Career Path เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบตัิการเข้าสู่ต าแหน่งในทางวิชาชีพ
โดยเร็ว อีกทัง้ประชมุชีแ้จงให้บคุลากรทราบขัน้ตอน และเร่งสร้างผลงาน  

5. การพฒันา MIS โดยการพฒันา Software ขึน้เองจะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ระบบท่ี
สมบรูณ์ มหาวิทยาลยัควรศกึษาจากหนว่ยงานท่ีมีพนัธกิจใกล้เคียงกนั แล้วซือ้ระบบมาปรับใช้ซึง่จะรวดเร็ว
และสมบรูณ์กว่ามาก และจะสอดรับกบัเง่ือนไขความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติท่ีถกูก าหนดให้พฒันา
ระบบ MIS เช่ือมตอ่เข้ากบัระบบของ สกอ. (องค์ประกอบท่ี 7.5 ระดบั 6) 

6. มหาวิทยาลยัโดยงานประกนัคณุภาพการศึกษาควรจดัให้มีการประชุมชีแ้จงเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีตรงกนัในตวับง่ชีพ้ืน้ฐานในแตล่ะองค์ประกอบ เพื่อให้สว่นงานในส านกังานอธิการบดีมีตวับง่ชี ้
ขัน้ต ่าท่ีเหมือนกนัในทุกส่วนงาน และตวับ่งชีท่ี้ส่วนงานพฒันาหรือก าหนดเองจะต้องสอดคล้องกบังานท่ี
ปฏิบตัิและชีช้ดัถึงภารกิจหลกัของสว่นงาน และควรเป็นตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพมากกวา่ตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณหรือ
กิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงนิและงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัมีความมัน่คงด้านการเงิน สามารถหาผลตอบแทนได้ในระดบัท่ีน่าพอใจและไม่เสี่ยง 
มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน ท าให้มีการประหยดังบประมาณ ทัง้นี ้
มหาวิทยาลยัควรมีการพฒันาระบบการบนัทกึและวิเคราะห์ต้นทนุของทกุหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ืองด้วย  

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการบริหารจดัการในเร่ืองการประกันคณุภาพภายใน 
การให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม และการใส่ใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกลไกของการประกันคุณภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานท่ี
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายในและของบุคลากรด้านประกัน
คณุภาพอยู่ในระดบัสงู มหาวิทยาลยัควรเร่งจดัท าระบบ MIS เพื่อใช้เป็นแหลง่ข้อมลูหลกัด้านการประกนั
คณุภาพ อีกทัง้ งานประกันคุณภาพยงัดูเป็นภาระของส่วนงาน ยงัไม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าท่ี
ชดัเจน ท าให้มีหลายหน่วยงานท่ียงัไม่มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง ในการนี ้มหาวิทยาลยัควรมีระบบในการถ่ายทอดและท าความเข้าใจกบับคุลากรทกุระดบัให้ถ่องแท้  

องค์ประกอบที่ 10 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัมีกลไกและหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีได้
อยา่งเป็นระบบ มีผลงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีท่ีโดดเดน่ สอดคล้องกบัพนัธกิจหลกั
ของมหาวิทยาลยั ซึ่งเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลยัอ่ืนโดยทัว่ไป ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาถือว่าประสบ
ผลส าเร็จในเชิงปริมาณ สว่นในทางคณุภาพนัน้ หากประเมินจากกลไกและรูปแบบท่ีด าเนินการในปัจจบุนั 
ท าให้เช่ือได้ว่าจะสร้างความโดดเด่นขึน้ได้ในระยะยาว อีกทัง้ ผู้ปฏิบตัิงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพฒันาเทคโนโลยี เข้าใจพนัธกิจขององค์กรอยา่งชดัเจน มีความตัง้ใจและมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่
สะท้อนออกมาท่ีคะแนนความพึงพอใจท่ีได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัควร
ตัง้เป้าหมายของตวับ่งชีใ้ห้สอดคล้องกบับริบทของส านกัวิชา เพื่อให้แต่ละส านกัวิชาได้ focus ในพนัธกิจ
ท่ีมีความเช่ียวชาญ และควรมีระบบการสนบัสนุนหรือชดเชยให้กบัคณาจารย์ท่ีไปท าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ดงักลา่ว เพื่อให้มีผลงานทางวิชาการและสามารถเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการได้ รวมถึงการหามาตรการในการ
ปรับแปลงผลงานในรูปของสทิธิบตัรและความลบัทางการค้าท่ีมีจ านวนคอ่นข้างสงูไปใช้ประโยชน์ให้มากขึน้   
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