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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบบันี ้ จดัท าขึน้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์
การประเมินคณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี ในรอบปีการศกึษา 2552 (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2553) ตอ่มหาวิทยาลยั 
และผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholders) โดยเฉพาะหนว่ยงานต้นสงักดัและสาธารณชน เพ่ือน าไปสูก่าร
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลยัให้สงูยิ่งขึน้ตอ่ไป 

มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษาเพ่ือสร้างวฒันธรรมคณุภาพใน 
สถาบนัอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีการศกึษา โดยเร่ิมด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา      
2541 เป็นปีแรก มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีสอดคล้องกบันโยบาย “รวมบริการ    
ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลยั และได้มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองจนถึงปีการศกึษา 2549 โดยในปี
การศึกษา 2550 สกอ. ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) ระดบัอุดมศึกษาแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลยัได้ใช้เป็นหลกัในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้เลือกจุดเน้นเป็นสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลยัได้ปรับตวับง่ชีต้ามแนวทางการพฒันาตวับง่ชีข้อง สกอ. โดยใช้ตวับง่ชีข้อง สกอ. ทกุตวั      
และผนวกรวมตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั 5 ตวับง่ชี ้รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตวับง่ชี ้โดยได้รายงาน
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีข้องการประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอกระดบัอดุมศกึษา (External 
Quality Assurance) รอบสอง ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ไว้ในรายงานด้วยเพ่ือประโยชน์ในการติดตามข้อมูลและการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องต่อไป ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชีก้ารประกัน
คณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั โดยเพิ่มองค์ประกอบภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พฒันาเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบท่ี 10 อีก 4 ตวับง่ชี ้รวมทัง้หมดเป็น 10 องค์ประกอบ 50 ตวับง่ชี ้
ส าหรับปีการศกึษา 2552 เป็นต้นไป มหาวิทยาลยัได้เพิ่มองค์ประกอบตามนโยบายสถานศกึษา 
3 ดี (3D) อีก 2 ตวับง่ชี ้รวมทัง้หมด 11 องค์ประกอบ  52 ตวับง่ชี ้นอกจากนัน้แล้ว เพ่ือก่อให้เกิด
การบูรณาการของการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยยังได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูข้อเท็จจริงตามตวับ่งชีข้อง สมศ. เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบส าหรับการรองรับการ
ประเมินจาก สมศ. ในรอบตอ่ไปอีกด้วย  
 
 
 
 



 

  ในส่วนของการด าเนินการตามหลกั PDCA ในปีการศกึษา 2552 มหาวิทยาลยัได้
จดัให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพจากภายนอก ระหว่าง
วนัท่ี 9-11 สิงหาคม 2553 และได้จดัให้มี QA Forum ขึน้ ในเดือนกนัยายน 2553 เพ่ือระดมความ
คดิเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจและความตระหนกัร่วมกนัในการประกนัคณุภาพ
การศึกษา จากการด าเนินการดงักล่าว มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนด
นโยบายเพ่ือเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดท่ีควรพัฒนาตามตวับ่งชีแ้ละจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้น าผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินคณุภาพ
ของหน่วยงาน โดยในข้อท่ีเป็นจุดอ่อนหน่วยงานได้จัดท าแผนในการแก้ไขปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน โดยการก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชัดเจนและพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการพฒันาหนว่ยงานและเสนอตัง้งบประมาณในปีงบประมาณ
ถัดไป อันน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพยิ่งขึน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ตอ่เน่ือง  

 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2552 

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ทีไม่เป็นสว่นราชการแห่งแรกของ

ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจยัทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 

ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้ดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เนืองมา

ตงัแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลยัได้ปรับตวับ่งชีตามแนวทางการพฒันา    

ตวับง่ชีของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยเลือกกลุม่เป็นสถาบนัทีเน้นการผลติบณัฑิต

และวิจัยและใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน จํานวน 41 ตวับ่งชีของ สกอ. ทุกตวับ่งชี (ยกเว้นตวับ่งชี

เฉพาะของกลุม่ผลติบณัฑิตและพฒันาสงัคม และกลุม่ผลติบณัฑิตและพฒันาศลิปะและวฒันธรรม) ผนวก

รวมกับตวับ่งชีของมหาวิทยาลยัอีก 5 ตวับ่งชี รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตวับ่งชี ในปีการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลยัได้ปรับปรุงตวับ่งชีการประกนัคณุภาพการศึกษาโดยเพิมภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พฒันาเทคโนโลยี อีก 4 ตวับ่งชี รวมทงัหมดเป็น 10 องค์ประกอบ 50 ตวับ่งชี สําหรับปีการศึกษา 2552 

(พ.ค. 2552 - เม.ย. 2553) มหาวิทยาลยัได้เพิมองค์ประกอบตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) อีก 2 ตวับง่ชี 

รวมทงัหมด 11 องค์ประกอบ 52 ตวับง่ชี ดงันี  

1. องค์ประกอบที 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์  และแผนดําเนินการ (2 ตวับง่ชี) 

2. องค์ประกอบที 2   การเรียนการสอน (16 ตวับง่ชี) 

3. องค์ประกอบที 3   กิจกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา (2 ตวับง่ชี) 

4. องค์ประกอบที 4   การวิจยั (6 ตวับง่ชี) 

5. องค์ประกอบที 5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม (4 ตวับง่ชี) 

6. องค์ประกอบที 6   การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม (1 ตวับง่ชี) 

7. องค์ประกอบที 7   การบริหารและการจดัการ (10 ตวับง่ชี) 

8. องค์ประกอบที 8   การเงินและงบประมาณ (2 ตวับง่ชี) 

9. องค์ประกอบที 9   ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ (3 ตวับง่ชี) 

10. องค์ประกอบที 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” (2 ตวับง่ชี) 

11. องค์ประกอบที 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี (4 ตวับง่ชี) 

 มหาวิทยาลยัได้ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตวับ่งชี และ

ระดบัผลการประเมินในแตล่ะตวับง่ชี ตามรายละเอียดทีปรากฏในบทที 2 และผลสรุปจดุเดน่/แนวทางเสริม 

และจดุออ่น/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ตามรายละเอียดทีปรากฏในบทที 3 สรุปได้ดงันี   
 



 
 

ง 

 
ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  

1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คณุภาพระดบัดีมาก คือ ได้คะแนนการประเมินเฉล่ีย 2.85 
จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็น 95% (บรรลเุป้าหมาย 35 ตวับง่ชี ้จาก 41 ตวับง่ชี)้ ส าหรับตวับง่ชี ้
ของ สกอ. และได้คะแนนเฉล่ีย 2.76 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็น 92% (บรรลเุป้าหมาย 43 ตวับง่ชี ้
จาก 54 ตวับง่ชีย้อ่ย) ส าหรับตวับง่ชีข้อง สกอ. รวมกบัตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั 

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับง่ชีท้ัง้หมด 52 ตวับง่ชี ้พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ได้มาตรฐาน (ได้ 3 คะแนน) หรือเป็นจดุเดน่ จ านวน 44 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 ้2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

4) ตวับง่ชี ้2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
ซึง่บคุคล องค์กร และชมุชนภายนอกมีสว่นร่วม 

5) ตวับง่ชี ้2.5 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา่ตอ่อาจารย์ประจ า 

6) ตวับง่ชี ้2.7 มีกระบวนการสง่เสริมการปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
7) ตวับง่ชี ้2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 
8) ตวับง่ชี ้2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
9) ตวับง่ชี ้2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์  
10) ตวับง่ชี ้2.11 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 
11) ตวับง่ชี ้2.12 ร้อยละของนกัศกึษาปัจจบุนัและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ  5 ปี

ท่ีผ่านมาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สขุภาพ ศลิปะและวฒันธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

12) ตวับง่ชี ้2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าซึง่มีคณุสมบตัเิป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13) ตวับง่ชี ้3.1 มีการจดับริการแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า 
14) ตวับง่ชี ้3.2 มีการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ

ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
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15) ตวับง่ชี ้4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

16) ตวับง่ชี ้4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
17) ตวับง่ชี ้4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
18) ตวับง่ชี ้4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาติและ
ในระดบันานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

19) ตวับง่ชี ้4.5 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ่อาจารย์
ประจ า 

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

21) ตวับง่ชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

22) ตวับง่ชี ้5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ตอ่อาจารย์ประจ า 

23) ตวับง่ชี ้5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ
และนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ า 

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

ผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 
27) ตวับง่ชี ้7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทกุระดบัของมหาวิทยาลยั 
28) ตวับง่ชี ้7.3 มีการพฒันามหาวิทยาลยัสูอ่งค์การเรียนรู้ 
29) ตวับง่ชี ้7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธ ารง

รักษาไว้ให้บคุลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
   หมายเหตุ  * หมายถงึ ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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30) ตวับง่ชี ้7.5 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
  ก. ฐานข้อมลูเพื่อการบริหาร 
  ข. ฐานข้อมลูเพื่อการเรียนการสอน 
  ค. ฐานข้อมลูเพื่อการวิจยั 
31) ตวับง่ชี ้7.6 ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพฒันามหาวิทยาลยั 
32) ตวับง่ชี ้7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

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

องค์กรสูร่ะดบับคุคล 
35) ตวับง่ชี ้8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย การตรวจสอบ

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

กระบวนการบริหารการศกึษา 
38) ตวับง่ชี ้9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกันคณุภาพแก่

นกัศกึษา 
39) ตวับง่ชี ้9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
40) ตวับง่ชี ้10.2 ผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติท่ีดี ตลอดจน

เกิดพฤตกิรรม 
41) ตวับง่ชี ้11.1* มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
42) ตวับง่ชี ้11.2* ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่นร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่อาจารย์ประจ า 
43) ตวับง่ชี ้11.3* ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่อาจารย์ประจ า 
44) ตวับง่ชี ้11.4* ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี 
 

 
   หมายเหตุ  * หมายถงึ ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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ตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 2 คะแนน) จ านวน 6 ตวับง่ชี ้
ได้แก่ 
 
1) ตวับง่ชี ้2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
2) ตวับง่ชี ้2.14* ร้อยละการพ้นสภาพของนกัศกึษาตอ่รุ่น  

ก.  ระดบัปริญญาตรี    
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

3) ตวับง่ชี ้2.15* ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสตูรตอ่รุ่น 

4) ตวับง่ชี ้2.16* คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษา 
ก.  ระดบัปริญญาตรี   
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

5) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

6) ตวับง่ชี ้10.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
 

ตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 1 คะแนน) หรือเป็น
จดุอ่อน จ านวน 1 ตวับง่ชี ้ได้แก่  
1) ตวับง่ชี ้2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

ตวับง่ชีท่ี้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 0 คะแนน) หรือเป็น
จดุอ่อน จ านวน 1 ตวับง่ชี ้ได้แก่  
 
1) ตวับง่ชี ้2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 

 
   หมายเหตุ  * หมายถงึ ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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หมายเหตุ : ตัวบ่งชี ้2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  มีผลการ
ประเมิน 0 คะแนน มีสาเหตมุาจากจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าของแตล่ะ
ส านกัวิชาสงูกว่าคา่มาตรฐานของ สกอ. มาก แตเ่ม่ือพิจารณาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั พบว่าตวับง่ชีนี้ ้
จะไม่เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึ่งมีนโยบายการจดัการเรียนการสอนท่ีได้น าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น ระบบ e–Learning และ
ระบบสนบัสนนุอ่ืน ๆ ผา่นศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษาและศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา การ
มีระบบผู้ ช่วยสอนในการเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกจากนัน้ คณาจารย์และผู้สอนทุกคนจะต้อง
ได้รับการประเมินการสอนและการพฒันาการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอโดยสถานพฒันาคณาจารย์ ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ เช่น ระดบัความพึง
พอใจของนกัศกึษาตอ่การสอนของคณาจารย์มีคา่สงูทัง้ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา ระดบัความ
พงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในเกณฑ์สงู  ร้อยละของบณัฑิต
ท่ีได้งานท าและการประกอบวิชาชีพอิสระและระดบัเงินเดือนเฉล่ียเร่ิมต้นของบณัฑิตท่ีสงู  
 

3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชีท่ี้ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และตัวบ่งชีท่ี้ต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เม่ือน ามาจัดตามมุมมองด้านการบริหารจัดการแบบ Balanced-
Score Card (BSC) แล้วจะแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
3.1 กลุม่ตวับง่ชีด้้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 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* คะแนนเฉล่ียสะสมตอ่ปีของนกัศกึษา 

  ก.  ระดบัปริญญาตรี 
ข.  ระดบับณัฑิตศกึษา 

  
 
 

 
   หมายเหตุ  * หมายถงึ ตวับง่ชีข้อง มทส. เพิ่มเติมจากตวับง่ชีข้อง สกอ. 
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มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีขึน้ ได้แก่ มีคะแนนเฉล่ียสะสมสงูขึน้ จ านวนนกัศกึษาท่ีพ้นสถานภาพ
ลดลง และจ านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตรให้มากขึน้ โดย
ควรมีมาตรการด้านปัจจยัน าเข้าและด้านกระบวนการดงันี ้

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เชน่ 
- ควรมีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกให้มากขึน้ การเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัเรียน/นกัศกึษาท่ี

มีศกัยภาพสงูมาศกึษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัให้มากขึน้และด าเนินการตลอดทัง้ปี เช่น กลุ่ม
นกัเรียนจากคา่ยโอลิมปิกวิชาการ ค่ายส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ โดยอาจก าหนดหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในรูป “ฝ่ายโรงเรียนสมัพนัธ์” และท างานร่วมกบัคณาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด  

มาตรการด้านกระบวนการ เชน่  
-  การจดัให้มีทนุการศกึษาท่ีหลากหลายแก่ผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูให้มากขึน้ เช่น ทนุ tutor และ 
 ทนุวิจยั เพ่ือเป็น “ก าลงัส าคญั” ในการเป็น “เพ่ือนชว่ยเพ่ือน” ในด้านการเรียนและสร้าง
 ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลยัในด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป  
-  ควรมีการตดิตามผลและแก้ปัญหาทางการเรียนของนกัศกึษาอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือหาทาง 
 ช่วยเหลือและแก้ไข เช่น อาจมีการจัดตัง้คณะกรรมการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

 ของนกัศกึษา และเพิ่มบทบาทภาระอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มากขึน้ โดย 
ส่วนกิจการนักศึกษา ควรจดัให้มีส านกังานท่ีปรึกษา (Counseling Office) ส าหรับ
นกัศกึษาท่ีมีปัญหาเร่ืองการเรียน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ 
ส านักวิชาและสาขาวิชา ควรจดัให้มีสถานท่ีเพ่ือให้นกัศกึษาได้ท ากิจกรรมร่วมกนั  
สถานพัฒนาคณาจารย์ ควรสร้างระบบการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
มืออาชีพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็ว 

-  การจดัระบบการวดัและประเมินผลการเรียนท่ีลดความเครียดของนกัศึกษา เช่น เพิ่ม
จ านวนครัง้ของการสอบในแตล่ะรายวิชาให้มากครัง้ขึน้ ซึ่งน่าจะมีผลท าให้นกัศกึษามี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้  

-   การเพิ่มจ านวนชัว่โมงเรียนหรือชัว่โมงตวิในรายวิชาพืน้ฐานท่ีนกัศกึษามีผลการเรียนต ่า
เพ่ือเป็นการปรับฐานความรู้นกัศกึษา  

-   การสง่เสริมให้มีกิจกรรมนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบังานทางวิชาการและการเรียนให้มากขึน้ 
เช่น การมีชมรมวิชาการเพ่ือสร้างระบบสนบัสนนุการเรียนในลกัษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
พ่ีช่วยน้อง การมีสภาวิชาการของนักศึกษาในการระดมความคิดให้กับทาง
มหาวิทยาลยัรับทราบและช่วยหาแนวทางการจดัการปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน 
ของนกัศกึษา 
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-   การใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน โดยเฉพาะในชัน้เรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือชว่ยหาสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขและน าผลมาปรับปรุงได้ทนัที  

มหาวิทยาลยัควรหาสาเหตขุองการท่ีนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีอยู่ในระดบัต ่ากว่า
เป้าหมาย การพ้นสถานภาพของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาตอ่รุ่นสูง
กว่าเป้าหมาย และการท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรต่อรุ่นในระดับต ่าโดยการวิจัยสถาบนั เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัและก าหนดมาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา น ามา
ก าหนดในแผนปฏิบตักิารเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอยา่งจริงจงัและมีผลเป็นรูปธรรมมากขึน้ อีกทัง้
ควรก าหนดผู้ รับผิดชอบและกรอบเวลาในการแก้ปัญหาท่ีแนน่อน   
 
3.2 กลุม่ตวับง่ชีด้้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มี 1 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

   
  มหาวิทยาลยัควรด าเนินการ ดงันี ้  

3.2.1 ควรก าหนดแผนการพฒันารายบคุคลในเร่ืองความก้าวหน้าของอาชีพอาจารย์ มี
การจดัท าระบบสนบัสนนุ เช่น แผนการสอน/ภาระงานรายปี แผนการท าเอกสาร
การสอน/หนังสือ มีระบบท่ีปรึกษา และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท่ียังไม่มี
ต าแหนง่ทางวิชาการหรืออาจารย์ท่ีต้องการเล่ือนขัน้ต าแหนง่วิชาการได้ท าผลงาน
ทางวิชาการทัง้ในรูปของต ารา หนงัสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพให้
มากขึน้  

3.2.2 ส่งเสริม กระตุ้น และสนบัสนุนอาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจยัลงในวารสารทัง้ระดบัชาต ิ
และนานาชาติ ท่ีมีระบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 
ให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ 

    -   การให้ทนุ/สาธารณูปโภค/เคร่ืองมือ ด้านวิจยัแก่คณาจารย์ท่ีมีศกัยภาพใน 
        การผลิตผลงานวิจยัเพ่ือตีพิมพ์ท่ีมี Impact สงู หรือในฐานข้อมลูระดบัชาตแิละ 
         ระดบันานาชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับ  
    -   มีระบบการช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ข้อมลูและตรวจแก้ภาษาตา่งประเทศ 
        เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความวิจยัครบวงจร 
               -   มีการก าหนดภาระงานท่ีมีพนัธกิจการวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผล
        การปฏิบตังิานโดยไมก่ระทบภารกิจหลกัด้านการเรียนการสอนในภาพรวม 
    -   พฒันาวารสารของมหาวิทยาลยัให้มีคณุภาพเข้าสูร่ะดบันานาชาตท่ีิมี 
                    Impact factor สงู เพ่ือ รองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
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3.2.3 มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชัน้น าอย่างเป็น
รูปธรรม โดยคณาจารย์ได้มีกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการกบันกัวิจยัท่ีมี
ความสามารถสูง เชิญผู้ทรงความรู้และมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 
มาพ านกัชัว่คราว (Visit) ในมหาวิทยาลยัเพ่ือร่วมสอน ศกึษา และวิจยักบัคณาจารย์ 
และนกัศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และฐานการวิจัยและทรัพยากรบุคคลให้กับ
มหาวิทยาลยัตอ่ไป 

3.2.4 การท่ีมหาวิทยาลยัจะมุ่งสู่การเป็น World Class University ต้องให้ความส าคญั
กับการเผยแพร่ผลงานท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยและ  Website เ ป็นภาษาอังกฤษด้วย  ดังนั น้ 
มหาวิทยาลยัควรมีหนว่ยงานท่ีมีความเช่ียวชาญสนบัสนนุการด าเนินการดงักลา่ว 

 
3.3 กลุม่ตวับง่ชีด้้านกระบวนการภายใน มี 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1) ตวับง่ชี ้2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 

2) ตวับง่ชี ้7.10* ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

3) ตวับง่ชี ้10.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
   

มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการ ดงันี ้
3.3.1    มี 33 หลกัสตูร ท่ีเกินรอบการประเมิน ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นกระบวนการปรับปรุง  

   ควรให้สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องท าการประเมินและปรับปรุงหลกัสตูรให้แล้วเสร็จ 
   โดยเร็วท่ีสดุ โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีเกินรอบประเมินแล้ว (มีหลกัสตูรอยูใ่น 
   กระบวนการปรับปรุง ร้อยละ 100) คือ  
   1)  ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่  
                (1)   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
                                          (2)   สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
                                          (3)   สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
    2)  ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
        (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
   3)   ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
         (1)   สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง่ (ปริญญาโท) 
         (2)  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 

           (3)  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
           (4)   สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

                                           (5)   สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ปริญญาตรี) 
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    4)  ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ ได้แก่ 
         (1)   สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 
         (2)   สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   

3.3.2  มหาวิทยาลยัและหน่วยงานตา่ง ๆ ควรปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือให้ระดบัความ
 พงึพอใจของผู้ รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ มีผลการประเมินเพิ่มขึน้
 อย่างต่อเน่ือง เช่น การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการแบบ   
 รวมบริการ ประสานภารกิจ ในด้านผู้ รับบริการ กระบวนการภายใน การเงิน และ
 การเรียนรู้และนวัตกรรมของหน่วยงานมาประกอบการวางแผน พัฒนา และ
 ปรับปรุงการด าเนินการของหนว่ยงานอย่างตอ่เน่ือง 
3.3.3   มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดอบรมสัมมนาในเร่ืองแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ี
 เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แก่บุคลากร
 กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะบคุลากรใหม่ให้มีความเข้าใจระบบการบริหารจดัการ 
 แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
3.3.4    มหาวิทยาลยัควรด าเนินการจดัท าแผนพฒันาสถานศกึษาตามแนวนโยบาย
 สถานศกึษา 3 ดี (3 D) ท่ีเป็นรูปธรรม และวางแผนการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือสง่เสริม 
 ให้มีการด าเนินการตามแผน และควรพฒันาระบบ กลไก การก ากบัตดิตามการ 
 ด าเนินงานและการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี (3 D)    
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ผลสัมฤทธ์ิจากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2549-2552)   

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1. มหาวิทยาลยัมีแผนปฏิบตักิารประจ าปีและโครงการตา่ง ๆ สอดคล้องกบัปณิธานและวิสยัทศัน์ของ 
มหาวิทยาลยัและยทุธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบตอ่ความเปล่ียนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก  
พร้อมทัง้มีการประเมินผลแผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ระยะท่ี 9 และน ามาใช้ในการ
จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ระยะท่ี 10 (2550 - 2554) และประเมินผลแผน 
ปฏิบตัิการประจ าปี 

2. มหาวิทยาลยัมีการปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ทัง้ในระดบัหนว่ยงานและในระดบับคุคล โดยมีการบงัคบัใช้
อยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน มีคณะกรรมตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยสภา
มหาวิทยาลยั 2 ครัง้/ปี การติดตามและประเมินผลตามระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุปีการศกึษา 
การตรวจสอบภายใน  4 ครัง้/ปี โดยน าข้อมลูมาวิเคราะห์ SWOT มีระบบการบริหารความเส่ียง 
และมีการตรวจสอบโดยส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ 1 ครัง้/ปี 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน 

1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทัง้น าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนกัศกึษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอและเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบนัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
(http://www.sut.ac.th/dpn/reschedthai.html) เช่น การสร้างแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่  
(large-classroom learning) ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบางรายวิชาของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี และสาเหตกุารออกกลางคนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มทส. เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลยัได้พฒันาหลกัสตูรให้มีความทนัสมยั ได้มาตรฐาน และมีการควบคมุมาตรฐานของ
หลกัสตูรอยา่งเคร่งครัด เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นให้ทกุ
ภาคสว่นมีสว่นร่วมในการด าเนินการ และเน้นความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรเชิงรุกมากขึน้ เช่น การจดันิทรรศการตลาดนดัหลกัสตูร
อุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนเป้าหมายในพืน้ท่ี และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ถึงกลุม่เป้าหมาย  เป็นต้น 

5. มหาวิทยาลยัมีการวิจยัความต้องการของหลกัสตูรท่ีมีแผนเปิดใหม่ มีการประชาพิจารณ์หลกัสตูร 
และมีการประเมินหลกัสตูรท่ีได้เปิดสอนไปแล้ว เพ่ือท าการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรให้มีความ
เหมาะสมกบัการศกึษาและทิศทางการพฒันาประเทศ และมีระบบสหกิจศกึษา อนัเป็นผลให้บณัฑิต 
มทส. มีอตัราการได้งานท าและเงินเดือนสงูขึน้  
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6. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึน้ โดยคงมาตรฐานการรับคณาจารย์ท่ีมี
ศกัยภาพสูง มีการทดสอบการสอน การประเมินการสอน (http://fda.sut.ac.th) การประเมินผล
ปฏิบตัิงาน (http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx) อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมคนดี
และคนเก่งให้เป็นตวัอยา่ง เชน่ มีการให้รางวลัการสอนดีเดน่ วิจยัดีเดน่ และนวตักรรมดีเดน่ เป็นต้น 

7. มหาวิทยาลัยมีการเร่งรัด/สนับสนุนให้คณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทให้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกทัง้การให้ทุนภายในและการจัดหาทุนภายนอกรวมทัง้สนบัสนุนการลาเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ 

8. มหาวทิยาลยัยกหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน เป็นสถานพฒันาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) 
เพ่ือให้คณาจารย์มีการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เช่น 
การจัดอบรมการสอนแก่คณาจารย์เพ่ือให้นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของคณาจารย์ 
student-centered learning, large-classroom learning, life-long learning และ deep and active 
learning 

9. มหาวิทยาลยัสนบัสนนุให้คณาจารย์มีต าแหนง่ทางวิชาการสงูขึน้ เช่น สนบัสนนุคณาจารย์ผลิตผล
งานท่ีมีคุณภาพ โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน การปรับเงินค่าต าแหน่งทางวิชาการ  การ
สนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานในตา่งประเทศ และการสนบัสนนุการพิมพ์ต าราและเอกสารค าสอน 

10. มหาวิทยาลยัมีระบบมิตราจารย์และระบบนกัวิจยัพ่ีเลีย้ง 
11. มหาวิทยาลัยมีมาตรการธ ารงนักศึกษา โดยมีร้อยละของการพ้นสถานภาพนักศึกษาต่อรุ่นใน

ระดบับณัฑิตศึกษาลดลง และระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในการติดตามผลการเรียน ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  

12. มหาวิทยาลยัมีการจดัอบรมเทคนิคการเรียนระดบัอุดมศึกษา ส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และการ
จดัคา่ยเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัศกึษาใหม่ ระดบัปริญญาตรี 
เพ่ือให้ปรับตวัเข้ากับระบบการเรียนท่ีต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลกัจากการเรียนระดบัมธัยมศกึษาสู่
มหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/das/) อีกทัง้ยังมีการจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีท่ีไมเ่ข้าใจบทเรียนท่ีมีการสอนในห้องเรียนโดยนกัศกึษาบณัฑิตหรือผู้ช่วยสอน  

13. มหาวิทยาลัยมีมาตรการดึงดูดนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมากทัง้จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึน้ และจดัให้มีทนุการศกึษา ได้แก่  
- ทนุเรียนดีส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
- ทุนส าหรับนกัเรียนท่ีผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายส่งเสริมและพฒันาอัจฉริยภาพ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนกัเรียนตามโครงการพิเศษตา่ง ๆ 
- ทนุการศกึษาส าหรับผู้ ท่ีมีผลการเรียนดีเดน่ท่ีสมคัรเข้าศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
- ทนุการศกึษาส าหรับผู้ มีศกัยภาพเข้าศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
- ทนุสนบัสนนุการท าวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 30,000 บาท และปริญญาเอก 50,000 บาท) และ

ทนุน าเสนอผลงาน (3,000 บาท/คน/ปี)  
- ทนุการศกึษาบณัฑิตศกึษาส าหรับคณาจารย์ท่ีได้รับโครงการวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก  
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ โดยมีการ
ก าหนดช่วงเวลาบ่ายวันศกุร์ไม่ให้มีการเรียนการสอน การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนิน
กิจกรรมในระดบัสงูและหลากหลายท าให้นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีระดบัความพึงพอใจสงู และ
สงัคมได้รับประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบันกัศกึษาท่ีมีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเดน่ 
เพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่นกัศกึษาอ่ืน ๆ  เชน่ ให้ทนุการศกึษา เกียรติบตัรนกัศกึษากิจกรรมดีเดน่ และ
รางวลันกักีฬาดีเดน่ 

3. มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักับศิษย์เก่า โดยสาขาวิชาต่าง ๆ จดัให้มีงานศิษย์เก่าสมัพนัธ์อย่าง
ตอ่เน่ืองทัง้จดัท่ีมหาวิทยาลยัและนอกสถานท่ี รวมถึงการจดัให้มีรางวลัศิษย์เก่าตวัอย่างประจ าปี 
เพ่ือเป็นตวัอยา่งและแนวทางแก่นกัศกึษาปัจจบุนัและศิษย์เก่าด้วยกนัเอง 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลยัได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาต ิโดยเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีอายุ
ในการก่อตัง้น้อยท่ีสดุแสดงให้เห็นถึงพฒันาการท่ีก้าวกระโดดในชว่งเวลาอนัสัน้ 

2. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการวิจัยท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและของ
ประเทศมากขึน้ และน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีเคร่งครัด มีระบบการวิจัยเป็นกลุ่มเครือข่าย เช่น การ
จดัตัง้ research unit และศนูย์วิจยั เพ่ือเป็นการร่วมกนัท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. มหาวิทยาลยัมีการสร้างแรงจงูใจให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพระดบัชาติและนานาชาติ
ให้มากขึน้ ผา่นมาตรการตา่ง ๆ เช่น matching fund และการพฒันาหรือสนบัสนนุ infrastructure 
ด้านการวิจยัท่ีเป็นจุดเน้น มีแหล่งสนบัสนุนทนุวิจยัจากภายในหลายแหล่ง เช่น กองทุนวิจยัและ
พฒันาของมหาวิทยาลยั และกองทุนนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ท่ีเน้นงานวิจยัท่ีมีคณุภาพสงูและน าไปสูน่วตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีมาตรฐานภาระ
งานอาจารย์/นกัวิจยัขึน้ใหม่ โดยให้มีการเทียบภาระงานสอนและวิจยัได้ เพ่ือลดภาระงานสอนลง 
ถ้าอาจารย์มีภาระงานวิจยัมาก 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบนักวิจัยพ่ีเลีย้ง และจัดสรรทุนคณาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ 100,000 บาท/
อาจารย์ใหม่ 1 ท่าน พร้อมทัง้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะเร่ืองงานวิจัยท่ีอยู่ในทิศทางการพัฒนา
ประเทศให้แก่คณาจารย์ 

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หลายด้าน ได้แก่ ระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ี มทส. , 
ซอฟต์แวร์ส าหรับภาพเคล่ือนไหวส่ือหลายมิติในการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลกัส าหรับรายวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี, bedtime milk,  รถตดัหญ้าพลงังานแบตเตอร่ี, เคร่ืองสบัพืชผลทาง
การเกษตร เคร่ืองเหน่ียวน าให้เกิดความร้อนส าหรับอตุสาหกรรมครัวเรือน, เคร่ืองผลิตเอทานอล
ส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลิง โดยใช้เทคนิคการผสมระหว่างการแยกไอผ่านเย่ือแผ่นและการดูดซับ, 
สมนุไพรไทยส าหรับลดอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศในชาย, ชดุผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC 
ขนาดเล็ก, ระบบรายงานต าแหน่งด้วยเสียงพูด, ระบบรายงานพิกัดต าแหน่ง GPS ผ่านเครือข่าย 
GPRS, ผลิตภณัฑ์สโตนแวร์เผาท่ีอณุหภูมิต ่า, กรรมวิธีการผลิตน า้ส้มและน า้มะนาวผงด้วยวิธีการ
พน่ฝอยและแบบแชเ่ยือกแข็ง, เคร่ืองไลค้่างคาวด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู เป็นต้น  
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6. มหาวิทยาลยัมีการจดัตัง้ส านกังานจดัการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO-http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/)  
ซึง่น าไปสูก่ารด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เชน่ ผลงาน Serisin Protein from Silk 
Cocoon Production Process และ Rice Pasta Production Process พร้อมทัง้จดัท าระเบียบตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

7. มหาวิทยาลยัให้ทนุสนบัสนนุการเดนิทางไปน าเสนอผลงานทัง้ในและตา่งประเทศ ท าให้นกัวิจยัและ 
มหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัและมีบทบาทมากขึน้ในเวทีนานาชาติดงัเห็นได้จากการมีคณาจารย์/นกัวิจยั 
ของมหาวิทยาลยัได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker, Keynote Speaker เพิ่มมากขึน้ หรือมีบทบาท 
เป็นผู้ ร่วมจดัประชมุวิชาการนานาชาตท่ีิตา่งประเทศและการเป็นเจ้าภาพงานประชมุวิชาการนานาชาต ิ
ท่ีจดัขึน้ในประเทศไทยหรือในมหาวิทยาลยั 

8. มีการจา่ยคา่ตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารนานาชาติท่ีมีคา่ดชันีผลกระทบ และปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนแบบอัตราก้าวหน้า  
ทัง้นี ้หากเป็นผู้ประพนัธ์หลกั (Corresponding Author) ของผลงานตีพิมพ์ดงักล่าวมีมหาวิทยาลยั 
เป็นหนว่ยงานต้นสงักดั มหาวิทยาลยัจะสมทบคา่ตอบแทนให้อีก   

 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลยัมีการจดัให้บริการวิชาการแก่ชมุชนและสงัคมจ านวนมากผ่านทางเทคโนธานี หน่วย
บริการวิชาการสู่ชุมชน ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (http://csu.sut.ac.th/) ส านกัวิชา ศนูย์/
สถาบัน และส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงมีความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการ 

2. มหาวิทยาลยัมีการพฒันาระบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เช่น “one stop service” โดยผู้ ใช้ 
บริการตา่ง ๆ มีความพงึพอใจในการใช้บริการสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภายในจังหวัด
นครราชสีมาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยผลักดันในเชิงนโยบายทัง้ในระดับผู้ บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีการประสานและเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างพลังพัฒนา
ชมุชน  เชน่ การเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย การเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจดัการแข่งขนักีฬา SEA Games งานลอยกระทง เครือข่ายสถาบนัอดุมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา 
การร่วมจดังานท้าวสรุนารี โครงการ 32 อ าเภอ 32 doctor และโครงการโรงเรียนหน้าบ้าน เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ถึงแม้วา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีจะเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีเน้นทางด้านเทคโนโลยี แตย่งัคง
ให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างมาก เช่น การจดักิจกรรม
ไหว้ครู จดัประเพณีลอยกระทง งานพาแลง งานบายศรีสู่ขวญั งานรดน า้ด าหวั ประเพณีสงกรานต์ 
งานลอยกระทง งานทอดกฐินและทอดผ้าป่า การจัดการแข่งขันว่าวไทยพืน้บ้าน การจัด
งบประมาณวิจยัเทคโนโลยีพืน้บ้าน บ้านไทย hi-tech และการจดัให้มีห้องไทยศกึษานิทศัน์ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มีการจดัหลกัสตูรอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลยัรุ่นใหม่เพ่ือให้ทราบกระบวนการและแนวทางในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์สูงทัง้จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั มีการพฒันา teamwork ในหมู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความสมัพนัธ์
ท่ีแนน่แฟ้นท าให้บรรเทาปัญหาในด้านการประสานงานระหว่างกนั 

2. มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (MIS) ของมหาวิทยาลยัให้ใช้งานได้อย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเน้นการพฒันาระบบด้วยตนเองเพ่ือความยัง่ยืนและมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
คือ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  พร้อมทัง้การประชาสัมพันธ์ให้
บคุลากรของมหาวิทยาลยัใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการให้มากขึน้ 

 
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลยัได้ปฏิบตัิตามระเบียบทางการเงินท่ีก าหนด โดยยึดหลกัการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  

2. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง คือ 
1) สินทรัพย์ถาวรตอ่จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ 
2) คา่ใช้จา่ยทัง้หมดตอ่จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ 
3) ร้อยละของเงินเหลือจา่ยสทุธิตอ่งบด าเนินการ 

 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีระบบการตรวจสอบและประเมินระดับสถาบันและ ระดับ
หนว่ยงาน โดยผู้ทรงคณุวฒุิภายในและภายนอก 

2. มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย และมี
คณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพและติดตามการด าเนินงานตามผลการประกัน
คณุภาพการศกึษา  

3. มีการเผยแพร่การระบบประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองผา่นทางเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa/) 
4. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (ฝ่ายกิจการ

นกัศกึษาร่วมกบัฝ่ายวิชาการ) 
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5. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัมีระบบการประกนัคณุภาพภายในอยู่ภายใต้ระบบ
บริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  อีกทัง้มหาวิทยาลยัยงัร่วมด าเนินการเครือข่ายด้าน
ประกนัคณุภาพกบัสถาบนัตา่ง ๆ ในรูปของท่ีประชมุอธิการบดีมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐทัง้ 13 
แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 17 แห่ง ในรูปของ
คณะท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการพฒันาการเรียนการสอน
ของเครือขา่ยสถาบนัอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่งอีกด้วย   

 

องค์ประกอบที่ 10 : องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) ดงันี ้
1. ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) เชน่ การจดัการเลือกตัง้องค์การบริหาร สภานกัศกึษา การ

จดัการเลือกตัง้กรรมการชมรม กรรมการหอพกั มีการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
เป็นต้น 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY) เชน่  การท าบญุตกับาตร  ฟังเทศน์  
ปฏิบตัธิรรม แตง่กายชดุไทย ร่วมงานตามประเพณีไทย เชน่ วนัสงกรานต์  วนัลอยกระทง  เป็นต้น 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) มหาวิทยาลยัได้ให้ความรู้และรณรงค์ให้
นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบคุลากรผู้ด าเนินงานตามแผนปฏิบตังิาน 

 

องค์ประกอบที่ 11 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี 

- มหาวิทยาลยัมีเทคโนธานีเป็นเจ้าภาพ โดยสนบัสนนุให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์มา
ใช้ในการบริการวิชาการ ในด้านกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี 
มีเครือขา่ยโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย (iTAP), หนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจ 
(UBI), อทุยานวิทยาศาสตร์, ศนูย์วิจยัมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์, ส านกังานจดัการทรัพย์สินทาง
ปัญญา มทส. (IPMO) และโครงการ 32 อ าเภอ 32 doctor เป็นต้น   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งจดัท าระบบ MIS เพ่ือใช้เป็นแหลง่ข้อมลูหลกัด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. มหาวิทยาลยัควรมีระบบในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์และท าความเข้าใจกบับคุลากร

ทกุระดบัให้ถ่องแท้เพ่ือให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตังิานสงูสดุ 
3. หลายหนว่ยงานยงัไมมี่การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 
4. องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเรียนการสอนมีระดบัคะแนนต ่ากวา่ 3 มาอย่างยาวนาน ควรวิเคราะห์

หาสาเหตท่ีุชดัเจนและหาทางแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงัให้มากขึน้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัอย่างชดัเจน โดยยึด
หลกัการบริหารจดัการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผลการประเมินคณุภาพในภาพรวม ในปีการศกึษา 
2552 ได้ระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 2.85) โดยท่ีมีปัจจยัน าเข้าได้ในระดบัดี กระบวนการและผลลพัธ์ได้
ระดบัดีมาก เม่ือวิเคราะห์ตามองค์ประกอบพบวา่ทกุองค์ประกอบได้คณุภาพระดบัดีมาก  
 เม่ือวิเคราะห์คณุภาพระดบัส านกัวิชาท่ีมีหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิต ตามตวับง่ชีข้อง สกอ. จ านวน 
41 ตวับง่ชี ้ของปีการศกึษา 2550 2551 และ 2552 ท่ีได้จากผลการประเมินด้วยตนเอง พบว่า 4 ส านกัวิชา
มีระดบัคะแนนท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ส านกัวิชาเทคโนโลยีสงัคม ส านกัวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และส านกัวิชาแพทยศาสตร์ ส าหรับส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีระดบัคะแนนขึน้ลง
ท่ีไม่สม ่าเสมอ โดยสาเหตเุกิดจากตวับง่ชีท่ี้ 2.9 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
และตวับง่ชีท่ี้ 7.9 ท่ีอาจจะเกิดจากความเข้าใจความหมายของเกณฑ์การประเมินท่ีตา่งกนั ส าหรับส านกัวิชา
พยาบาลศาสตร์ นัน้ มีการประเมินเป็นครัง้แรกในปีการศกึษา 2552  
 เม่ือพิจารณาระดบัหน่วยงานสนบัสนนุ 24 หน่วยงาน พบว่า 10 หน่วยงาน มีคะแนนเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการการศึกษา ศนูย์คอมพิวเตอร์ ศนูย์
นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สถาบนัวิจยัและพฒันา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนการเจ้าหน้าท่ี ส่วน
อาคารสถานท่ี หนว่ยตรวจสอบภายใน และหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. และมีจ านวน 12 หน่วยงาน ท่ีมี
คะแนนขึน้ลงไมส่ม ่าเสมอ ได้แก่ ศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา ศนูย์กิจการนานาชาติ ศนูย์สหกิจศกึษา
และพฒันาอาชีพ เทคโนธานี ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนการเงินและบญัชี ส่ วนพสัด ุส่วนแผนงาน 
สว่นกิจการนกัศกึษา สว่นประชาสมัพนัธ์ สถานกีฬาและสขุภาพ และส านกังานสภามหาวิทยาลยั ซึ่งความ
ไม่สม ่าเสมอนี ้โดยส่วนใหญ่จะมีคะแนนเฉลี่ยท่ีดีขึน้ในปีการศกึษา 2552 และมีจ านวน 1 หน่วยงาน ท่ีมี
คะแนนลดลง คือ สถานพฒันาคณาจารย์ ส าหรับสถานสง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ นัน้ 
มีผลการประเมินเป็นครัง้แรกในปีการศกึษา 2552 

เม่ือวิเคราะห์แผนปฏิบตัิการประจ าปี พบว่ามีตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมาย 99 ตวับง่ชี ้จาก 105 ตวับง่ชี ้
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตดัสินเร่ืองการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี ้โดยอ้างอิงตามแนวทางปฏิบตัิท่ี
สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบให้การบรรลเุป้าหมาย หมายถึงผลการด าเนินงานส่วนใหญ่บรรลเุป้าหมาย (ร้อยละ 
50 ขึน้ไป) 

มหาวิทยาลัยมี 5 ยุทธศาสตร์ และมี 30 แผนกลยุทธ์ (มาตรการ) ท่ีรองรับการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่
วิสยัทศัน์ “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ท่ีเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่ีสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคมท่ีมีความสุขและยั่งยืน ” แต่จากการ
พิจารณารายละเอียดของตวับง่ชีข้องแผนยทุธศาสตร์เป็นชดุเดียวกนักบัแผนปฏิบตัิการประจ าปี เป็นผลให้
ไมส่ามารถวเิคราะห์เป้าหมายและคณุภาพของแผนยทุธศาสตร์ได้อยา่งชดัเจน  
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิสัยทศัน์ให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ ตรงกับคณุลักษณะของการเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาต ิ  

2. มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ โดยมีตวับง่ชี ้(Strategic Plan KPI) ท่ีมีคณุภาพ
สอดคล้องกบัศกัยภาพ มีความท้าทาย ตรงเป้าหมายและเช่ือมโยงไปยงัทกุส านกัวิชาและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัสูว่ิสยัทศัน์ท่ีก าหนดไว้ 

นอกจากนีม้หาวิทยาลยัควรมีกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน โดยครอบคลมุทัง้ Strategic Development and Strategic Deployment เช่น การจดัท า
แผนยุทธศาสตร์การเงิน แผนการใช้ทรัพยากร วัสดุ เคร่ืองมือ และแผนยุทธศาสตร์ด้าน Workforce 
Management เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบบริหารงานบคุลากรภายใต้บริบทของมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ ซึง่มีความคลอ่งตวัและเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว แต่ยงัพบว่ามีความขาดแคลน
บคุลากรในสายวิชาการท่ีมีประสบการณ์บางสาขาวิชาชีพ ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการพฒันาบคุลากรทกุระดบั (ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนนุ) สร้างกลยทุธ์เพิ่มเติม
ในการสรรหาบคุลากรเชิงรุก เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู เหมาะสมกบัพนัธกิจท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
นอกจากนี ้ควรเร่งด าเนินการน าระบบความก้าวหน้าในสายปฏิบตัิการและวิชาชีพ (Career Path) มาใช้
ให้เป็นรูปธรรม 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางแก้ไข รายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 

จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้แสดงความมุ่งมัน่
ในการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัและได้รับการพิจารณา
ให้เป็น 1 ใน 9 ของการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาต ิ

1. ควรสร้างมาตรการเชิงรุกเพิ่มขึน้ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกส านักวิชาและหน่วยงาน 
รวมทัง้บุคลากรทุกระดบัในการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาตชิัน้น า 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การตัง้ เป้าหมายของการบรรลุตามตัวบ่งชี ข้อง

แผนปฏิบตักิารประจ าปีโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ไม่สร้าง
ความท้าทายในการบริหารจดัการ 

 
 

 

1. ควรทบทวนเกณฑ์การบรรลุเป้าหมายให้สูงขึน้ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีมีความท้าทายมากยิ่งขึน้
และเผยแพร่เกณฑ์นัน้ให้เป็นท่ี เข้าใจกันทั่วทัง้
มหาวิทยาลยั 

  
องค์ประกอบที่ 2  :   การเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา

ระดบัปริญญาเอกถึงร้อยละ 77.62 ซึ่งถือว่าสูงกว่า
เกณฑ์ของ สกอ. ท่ีตัง้ไว้ร้อยละ 60 

1. ควรผลกัดนัสดัส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึน้
ให้ได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
นานาชาติ (World Class University) นอกจากนี ้
ควรเสริมแรงจงูใจเพ่ือเร่งให้ผลิตผลงานวิจยัให้มากขึน้   

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ปีการศึกษา 2552 มีหลักสูตรท่ีได้ปรับปรุงและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2548 จ านวน 53 หลกัสูตร จาก 86 หลกัสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 61.63 ส่วนหลักสูตรท่ียังไม่ไ ด้
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดมีจ านวน 33 
หลกัสตูร คดิเป็นร้อยละ 38.37 

 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนและด า เนินงานให้ทุก
สาขาวิชา ท าการปรับปรุงและพฒันาให้ทกุหลกัสตูร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ภายในปีการศกึษา 2555 

2. สัดส่วนอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมี
จ านวนน้อย โดยเฉพาะในระดบัรองศาสตราจารย์ 
คิดเป็นร้อยละ 13.85 และระดบัศาสตราจารย์ คิดเป็น
ร้อยละ 2.90  

2. สร้างกลไกให้ความช่วยเหลือและเร่งรัดให้อาจารย์
ขอต าแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาตามท่ีระเบียบ
ก าหนด  
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องค์ประกอบที่ 2  :   การเรียนการสอน (ต่อ) 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
3. ร้อยละจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีไม่

ส าเ ร็จการศึกษาตามก าหนดเวลามีจ านวนสูง
ตอ่เน่ืองมาหลายปี 

3. ควรวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือหาสาเหตุการไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด และจัดให้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุท าให้มาตรการท่ีได้
ด าเนินการมาแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือปรับปรุง
และหาแนวทางเพิ่มเตมิ 

4. ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาท่ีเกิด
ตอ่เน่ืองมาหลายปีซึง่เก่ียวข้องกบัคะแนนเฉล่ีย การพ้น
สถานภาพ และการไม่ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด มหาวิทยาลยัได้มีความพยายามท่ีจะแก้ไข
มาอย่างต่อเน่ือง และได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าไม่
สามารถแก้ไขในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านัน้ เน่ืองจาก
ต้นตอของ ปัญหาเ กิดจากการ เ รียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดบัต ่ากวา่อดุมศกึษา 

4. ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศ ดงันัน้ 
มหาวิทยาลัยควรมีส่วนในการขับเคล่ือนระบบ
การศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบั
ต ่ากวา่อดุมศกึษาให้มากขึน้  ทัง้ในเร่ืองการจดัการเรียน
การสอน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ระบบการสอบคดัเลือก (Admissions) รวมไปถึง
คุณภาพของครู ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อ
คณุภาพการศกึษา 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ทกุหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีมีรายวิชาสหกิจศึกษา 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสบการณ์ตรงทางวิชาชีพแก่
นักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมเ พ่ือ
ประกอบวิชาชีพ โดยได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2553 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของ    
สหกิจศึกษาให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติ ท่ี ดีหรือ
นวตักรรมด้านสหกิจศกึษา 

 

2. มีการพฒันาระบบ Tutoring และ Peer Learning ท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ท่ีช่วยพัฒนานักศึกษาตาม
ศกัยภาพ 

2. ควรด าเนินการพัฒนาระบบ Tutoring และ Peer 
Learning ให้ครบถ้วนทกุสาขาวิชาและตอ่เน่ือง 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ต่อ) 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การจัดท าแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ยงัไมช่ดัเจน 

 
 
 

1. จัดท าแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
พฒันานกัศกึษาให้ชดัเจนและเช่ือมโยงให้เห็นความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิ ต ท่ีพึ งประสง ค์ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิอดุมศกึษา รวมทัง้การจดักิจกรรม
พฒันาสถาบนัการศกึษา 3D 

2. ไมมี่การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิของโครงการในภาพรวม
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ และการพฒันาสถานศกึษา 3D 

2. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือประมวลผลการด าเนินงาน ท่ีจะให้
ข้อมลูในการจดัท าแผนงาน/โครงการท่ีครบถ้วน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ และการพฒันาสถานศกึษา 3D 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลยัได้รับคดัเลือกให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติ (National Research University) มีงานวิจยั
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ จ านวน 
233 เร่ือง และมีผลการประเมินตามตัวบ่ง ชีด้้าน
งานวิจยัได้คะแนนการประเมินเต็ม 3 รวมทัง้มีคะแนน 
3 ปีย้อนหลังเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (ปี 2550-2552)  
ร วมทั ง้ มี ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ง านท า นุ บ า รุ ง
ศลิปวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ 

 

1. ควรมีมาตรการหรือวิธีการท่ีจะสนบัสนุนให้งานวิจยั
ท่ีไปน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ จ านวน 385 เร่ือง 
ท่ี ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์  ใ ห้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการให้มากขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้เป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาต ิเชน่ 
- เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบการวิจัย 
โดยให้ศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษาเพิ่มบทบาท
ในการบริการสนบัสนนุการวิจยั (Research Support)  
- ควรสร้างระบบหรือกลไกท่ีส่งเสริมให้คณาจารย์มีเวลา
ท าการวิจยั และผลิตผลงานด้านวิจัย เช่น ระบบ
ผู้ชว่ยสอน และผู้ชว่ยวิจยั (TA & RA) 
- ควรสร้างระบบการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการวิจยั
ตามผลผลิต (Result/Performance Based  Budget) 
- สง่เสริมการรวมหนว่ยหรือกลุม่วิจยั เพ่ือพฒันาให้เกิด
เป็นศูนย์วิจัยท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั พร้อมทัง้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ
และนานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ระบบการจดัอนัดบัระดบันานาชาติ 

21
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ต่อ) 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 2. มีการรวบรวมคดัสรร วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แตย่งัไม่เป็น

ระบบท่ีชดัเจน ดงันัน้ควรมีการด าเนินการเป็นระบบ
อยา่งจริงจงัตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้
ด้านงานวิจยัอย่างแท้จริง โดยให้มีการด าเนินงานให้
ครอบคลมุทกุส านกัวิชา  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. คณาจารย์ ท่ี ไ ด้ รับทุนวิจัยกระจุกตัวอยู่ เ ฉพาะ

คณาจารย์บางกลุม่ 
1. ควรเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจทัง้ด้านตวัเงิน เช่น 

คา่ตอบแทน และไมใ่ชต่วัเงิน เชน่ รางวลั การเชิดชเูกียรติ 
เป็นต้น ตลอดจนควรมีมาตรการสร้างความตระหนกั
ของการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ  โดยผลกัดนั
การผลิตผลงานวิจัยและการน าผลงานวิจัยเข้าสู่
ต าแหนง่ทางวิชาการอยา่งจริงจงั 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีหน่วยงานให้บริการวิชาการท่ีครบวงจรและเป็นท่ี

ยอม รั บในระดับชาติ  โดย มี เ ทค โนธา นี เ ป็ น
ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนท่ีมีการถ่ายทอดและปรับแปลง
เทคโนโลยีเข้าสูก่ารบริการวิชาการ โดยมีการบรูณาการ
รวมกับการเรียนการสอนและวิจยั และมีโครงการท่ี
โดดเด่น เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง โครงการปุ๋ ย
อินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น  

 

1. ควรมีกลไกการมีสว่นร่วมในการก าหนดแผนงานหรือ
กิจกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มาก
ยิ่ ง ขึ น้  ร วมทั ง้ มี การวิ จัยสถาบัน ท่ีครอบคลุม
ผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน และให้มีการบูรณาการกับ
การ เ รี ยนการสอนและวิ จัย ใ ห้ เ ข้มแข็ งยิ่ ง ขึ น้  
ตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจงูใจแก่บคุลากร
สายสนับสนุนและคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และมีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 23 หนว่ยงาน 

1. ควรพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ 
เชน่   
- ระบบสารสนเทศควรเพิ่มระบบติดตามและ
ประเมินผลการใช้ข้อมูล ท่ีแสดงการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล (โดยอาจอยู่ในรูปของ Moodle) และ
จัดระบบท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์
ความรู้ เชน่ การใช้วิกิพีเดีย  
- จดัระบบการสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานท่ีปฏิบตัิ
ได้ดี (Good Practice) 
- ส่งเสริมให้ถ่ายทอดประสบการณ์และเรียนรู้
แลกเปล่ียนกระบวนการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม
แก่องค์กรอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคคลมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยงัไมค่รอบคลมุทกุระดบั 

1. มหาวิทยาลยัมีกระบวนการท่ีพฒันาสายวิชาการเป็น
สว่นใหญ่ แตใ่นด้านของบคุลากรสายสนบัสนนุยงัไม่ชดัเจน 
ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรพิจารณาถึงฝ่ายสนบัสนนุ ซึ่ง
ถือเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาว่าท าอย่างไรท่ีจะ
ได้รับการพฒันาตาม Career Path โดยสร้างมาตรการ
ในการกระตุ้น ระบบแรงจูงใจ และการส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาปฏิบตังิาน 

2. ระบบฐานข้อมูลยัง มีลักษณะการเก็บข้อมูล ท่ี
กระจายตามแหล่งต่าง ๆ และอยู่ในระหว่างการ
พฒันาระบบ Single Source Data 

2. ควรเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลในลักษณะ Single 
Source Data โดยการท าให้แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการ
อ้างอิงมาจากแหลง่เดียว 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดแขง็ แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. การวางแผนทางการเงินยังขาดการจัดท าแผนในเชิง 
กลยุทธ์ จึงท าให้การวางแผนการจัดหาทรัพยากร
ด้านการเงินไม่เด่นชัดท่ีจะสามารถตอบสนองต่อ
วิสยัทศัน์และภารกิจของมหาวิทยาลยัในอนาคต 

 

1. ควรมีการจดัท าแผนกลยทุธ์การเงินให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์อ่ืน ๆ รวมทัง้มีกระบวนการ
จดัสรรงบประมาณท่ีสะท้อนถึงความจ าเป็นในการ
ใช้ทรัพยากรให้ครอบคลมุและสอดคล้องในทกุพนัธกิจ 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. ผู้ บริหารระดับสูงให้ความส าคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีการด าเนินงาน โดยการ
มีส่วนร่วมจากบคุลากรทุกระดบั ตลอดจนนกัศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทัง้ได้
มีการน าผลการประเมินไปเป็นข้อมลูในการปรับปรุง
พฒันามหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง เช่น จดัให้มี QA 
Forum ของท่ีประชมุมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

1. ควรจะพฒันาองค์ความรู้ด้านประกนัคณุภาพให้เกิดเป็น
นวตักรรม หรือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี และถ่ายทอด
ให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ๆ  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานท่ีสถาบนัใช้เพิ่มเติมบาง
ตวับง่ชีย้งัไมส่ะท้อนถึงคณุภาพท่ีแท้จริง   

 

1. ควรวิ เคราะ ห์และปรับปรุงตัวบ่ง ชี แ้ละเกณฑ์
มาตรฐานท่ีสถาบันใช้เพิ่มเติมให้สะท้อนคุณภาพ
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย  ส านักวิชา และ
หนว่ยงาน  

2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้านการ
สนบัสนุนการประกนัคณุภาพยงัไม่ครอบคลมุ ยงัไม่
เช่ือมโยง และไมส่ามารถใช้งานได้เป็นปัจจบุนั 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยด้าน
การสนบัสนนุการประกนัคณุภาพให้ครอบคลมุ และ
ใช้งานเป็นปัจจบุนั 
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
 

จุดแขง็ แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ยัง ไม่ มี การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศกึษา 3D เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีประกาศเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552  

1. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม และวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากร เพ่ือสง่เสริมให้มีการด าเนินการตามแผน 

2. ยงัไมมี่การก ากบั ตดิตาม ให้สถานศกึษาพฒันาหรือ
มีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษา 3D 

2. ควรพัฒนาระบบ กลไก การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จดัการสถานศกึษา 3D 

 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 อา่นรายละเอียดในองค์ประกอบท่ี 5 

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดท า SAR 
1. การเขียนผลการด าเนินงานไมช่ดัเจนและไมต่รงกบัตวับง่ชี ้เชน่ ตวับง่ชี ้9.2  
2. เอกสารอ้างอิงบางชิน้ไมต่รงกบัผลการด าเนินงานตามตวับง่ชี ้ 
3. ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีแสดงไว้บางตวับง่ชีไ้มต่รงกบันิยามของ สกอ. เชน่ ตวับง่ชี ้2.12   
4. ข้อมลูการด าเนินงานบางตวับง่ชีไ้มส่อดคล้องกนั เชน่ ตวับง่ชี ้2.1   
5. ควรแสดงถึงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีท่ีผา่นมา เปรียบเทียบเป็นตาราง 
6. ตวับง่ชี ้2.14, 2.15, 2.16 ท่ีเพิ่มขึน้มาจาก สกอ. ควรทบทวนตวับง่ชีว้า่เหมาะสมหรือไม่ 
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