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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) เพ่ือ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพใน 
สถาบันอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา      
2541 เป็นปีแรก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย “รวมบริการ    
ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 
2553 ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยใช้องค์ประกอบและ   
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 34 
ตัวบ่งชี้ โดยมหาวิทยาลัยเลือกอยู่ในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 - 2565)  

  ในส่วนของการด าเนินการตามหลัก PDCA ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดให้
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 และ
ได้จัดให้มี QA Forum อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา จากการด าเนินการ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุด
ที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าผล
การประเมินตนเองในข้อที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ไปจัดท าแผนในการแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบและพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและเสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป อันน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



สารบัญ 
 

 หน้า 
  
ค าน า ………………………………………………………………………………………........................................ ก 
 
บทสรุปผูบ้ริหารรายงานการประเมนิตนเอง ปกีารศกึษา 2553..........……………………….…………. 

 
1 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบนั) ....…………………................................. 

 
14 

- บทสรุปผู้บริหาร ...................................................................................................................... 14 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ .......................... 17 
 



 
 

ค 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ

ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเลือกกลุ่มเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยและใช้

องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะของกลุ่มผลิต

บัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) ผนวกรวมกับตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยอีก 5 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเพิ่มภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี อีก 4 ตัว

บ่งชี้ รวมทั้งหมดเป็น 10 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้  ส าหรับปีการศึกษา 2552 (พ.ค. 2552 - เม.ย. 2553) 

มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) อีก 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 

52 ตัวบ่งชี้  และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 

ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 

องค์ประกอบ 34 ตัวบ่งชี้ โดยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า ปัจจัย

กระบวนการ และปัจจัยผลผลิต ดังนี้  

1. องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (1 ตัวบ่งชี้) 

2. องค์ประกอบที ่2   การผลิตบัณฑิต (11 ตัวบ่งชี้) 

3. องค์ประกอบที ่3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 

4. องค์ประกอบที ่4   การวิจัย (4 ตัวบ่งชี้) 

5. องค์ประกอบที ่5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม (2 ตัวบ่งชี้) 

6. องค์ประกอบที ่6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) 

7. องค์ประกอบที ่7   การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) 

8. องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

9. องค์ประกอบที ่9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 ตัวบ่งชี้) 

10. องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 

11. องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 
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 มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และระดับ
ผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 สรุปได้ดังนี้   
 
ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  

1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพระดับดีมาก คือ ได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.78 จาก
คะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 95.60% (บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี้ จาก 23 ตัวบ่งชี้) ส าหรับตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 90.00% (บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวบ่งชี้ 
จาก 36 ตัวบ่งชี้ย่อย) ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 34 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
และดีมาก (ได ้4 และ 5 คะแนน) หรือเป็นจุดเด่น จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ (29ตัวบ่งชี้+2ตัวบ่งชี้ย่อย) 
ได้แก่  
1)  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
2)  ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
3)  ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4)  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5)  ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
6)  ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
7)  ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
8)  ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นักศึกษา 
9)  ตัวบ่งชี้ 2.11*  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
10)  ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
11)  ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
12)  ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
13)  ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
14)  ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
15)  ตัวบ่งชี้ 4.4* จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับได้ในศาสตร์นั้น ๆ และมี 

peer review ต่ออาจารย์ประจ า 
 

   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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16)  ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
17)  ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
18)  ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
19)  ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
20)  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
21)  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
22)  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
23)  ตัวบ่งชี้ 7.5* ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ 

24)  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
25)  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
26)  ตัวบ่งชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
27)  ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)   
28)  ตัวบ่งชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
29)  ตัวบ่งชี้ 11.3*  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
30)  ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 
31)  ตัวบ่งชี้ 11.2* ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
   

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ได้ 2 คะแนน) หรือเป็นจุดอ่อน จ านวน  3 ตัวบ่งชี้ 
(2 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้ย่อย) ได้แก่  
1) ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษาต่อรุ่น 

ก. ระดับปริญญาตรี 
3) ตัวบ่งชี้ 2.10* ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ

หลักสูตรต่อรุ่น 
 

 
 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุง เมื่อน ามาจัดตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการแบบ Balanced-Score Card (BSC) แล้วจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

1) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละการพ้นสภาพของนักศึกษาต่อรุ่น  
ก.  ระดับปริญญาตรี 

2) ตัวบ่งชี้ 2.10* ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรต่อรุ่น 
 

 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
 
 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น ได้แก่ การมีจ านวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพลดลง และจ านวน
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรให้มากขึ้น โดยควรมีมาตรการด้าน
ปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการดังนี้ 

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เช่น  
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น การเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษาที่มี

ศักยภาพสูงมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้นและด าเนินการตลอดทั้ งปี เช่น กลุ่ม
นักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ  

มาตรการด้านกระบวนการ เช่น  
-  การจัดให้มีทุนการศึกษาที่หลากหลายแก่ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้มากขึ้น เช่น ทุนผู้ช่วยสอน 
 (teaching assistant) และทุนวิจัย เพ่ือเป็น “ก าลังส าคัญ” ในการเป็น “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
 ในด้านการเรียนและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
-  ควรมกีารติดตามผลและแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือหาทาง 
 ช่วยเหลือและแก้ไข เช่น อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

 นักศึกษา และเพ่ิมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น โดย 
ส านักวิชาและสาขาวิชา ควรจัดให้มสีถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
สถานพัฒนาคณาจารย์ ควรสร้างระบบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมือ
อาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยเร็ว 

-  การจัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนที่ลดความเครียดของนักศึกษา เช่น เพ่ิม
จ านวนครั้งของการสอบในแต่ละรายวิชาให้มากครั้งขึ้น ซึ่งน่าจะมีผลท าให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  

-   การเพ่ิมจ านวนชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงติวในรายวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ า
เพ่ือเป็นการปรับฐานความรู้นักศึกษา เช่น วิชาเคมี ฟิสิกส์ และแคลคูลัส เป็นต้น  
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-   การส่งเสริมให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการและการเรียนให้มากขึ้น 
เช่น การมีชมรมวิชาการเพ่ือสร้างระบบสนับสนุนการเรียนในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ี
ช่วยน้อง หรือการส่งเสริมให้สภานักศึกษาระดมความคิดให้กับทางมหาวิทยาลัยรับทราบ
และช่วยหาแนวทางการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา 

-   การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะในชั้นเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขและน าผลมาปรับปรุงได้ทันที  

- แนวทางที่จะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้ นคือ จัดให้มีเวทีที่
นักศึกษาสามารถให้ข้อมูล feedback แก่มหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งที่ได้รับโดยตรงจากนักศึกษา   

- มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและส านักวิชาควรหาสาเหตุของการที่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.26 : เป้าหมาย ≥ 
2.50) การพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 
24.15 : เป้าหมาย ‹ ร้อยละ 10) และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่นในระดับต่ า (ร้อยละ 43.02) โดยการวิจัยสถาบัน เพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและ
ก าหนดมาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา น ามาก าหนดในแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังและมีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งควรก าหนดผู้รับผิดชอบและ
กรอบเวลาในการแก้ปัญหาที่แน่นอน   

 
3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   
  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ ดังนี้   

3.2.1 ควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคลในเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพอาจารย์ มีการ
จัดท าระบบสนับสนุน เช่น แผนการสอน/ภาระงานรายปี แผนการท าเอกสารการ
สอน/หนังสือ มีระบบที่ปรึกษา และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการหรืออาจารย์ที่ต้องการเลื่อนขั้นต าแหน่งวิชาการได้ท าผลงานทางวิชาการทั้ง
ในรูปของต ารา หนังสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น  

3.2.2 ส่งเสริม กระตุ้น และสนับสนุนอาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ ที่มีระบบพิชญพิจารณ์ (peer review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น 

    -   การให้ทุน/สาธารณูปโภค/เครื่องมือ ด้านวิจัยแก่คณาจารย์ที่มีศักยภาพใน 
        การผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ทีม่ี impact สูง หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและ 
        ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ  
    -   มีระบบการช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจแก้ภาษาต่างประเทศ 
        เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความวิจัยครบวงจร 
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             -   มีการก าหนดภาระงานที่มีพันธกิจการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 
            การปฏิบัติงานโดยไม่กระทบภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนในภาพรวม 
             -   พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเข้าสู่ระดับนานาชาติที่มี 

                  impact factor สูง เพ่ือรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
3.2.3 มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน าอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยคณาจารย์ได้มีกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการกับนักวิจัยที่มี
ความสามารถสูง เชิญผู้ทรงความรู้และมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  มา
พ านักชั่วคราว (visit) ในมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมสอน ศึกษา และวิจัยกับคณาจารย์ และ
นักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และฐานการวิจัยและทรัพยากรบุคคลให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

3.2.4 การที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่การเป็น world class university ต้องให้ความส าคัญกับ
การเผยแพร่ผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยและ website เป็นภาษาอังกฤษด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมี
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว 

 
3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

   
  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 

3.3.1    มี 41 หลักสูตร ที่เกินรอบการประเมิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการปรับปรุงเพ่ือให้
  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 37 หลักสูตร 
  ส่วนอีก 4 หลักสูตร ควรให้ส านักวิชา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าการประเมินและ 
  ปรับปรุง หลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด คือ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

   1)  สาขาวิชาเคมี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
   2)  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  
        (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  
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ผลสัมฤทธิ์จากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2550-2553)   

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  
พร้อมทั้งมีการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9 และน ามาใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (2550 - 2554) รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์ที่  
สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
และชัดเจน มีคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี การ
ติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา การตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี 
โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการตรวจสอบโดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง/ปี  

 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้งน าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
(http://www.sut.ac.th/dpn/reschedthai.html) เช่น การสร้างแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่  
(large-classroom learning) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทส. เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยมีการเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหา
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบัณฑิตศึกษาจะมีวิชา selected topics ซึ่งสามารถน าเนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ มาสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างเคร่งครัด เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ และเน้นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการเปิด
หลักสูตรทุกหลักสูตรด าเนินการตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

4. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนเป้าหมายในพ้ืนที่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
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5. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยความต้องการของหลักสูตรที่มีแผนเปิดใหม่ มีการประชาพิจารณ์หลักสูตร และ
มีการประเมินหลักสูตรที่ได้เปิดสอนไปแล้วเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
กับการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ และมีระบบสหกิจศึกษา อันเป็นผลให้บัณฑิต มทส. มี
อัตราการได้งานท าและเงินเดือนสูงขึ้น  

6. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้น โดยคงมาตรฐานการรับคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง 
มีการทดสอบการสอน การประเมินการสอน (http://fda.sut.ac.th) การประเมินผลปฏิบัติงาน 
(http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx) อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
ให้เป็นตัวอย่าง เช่น มีการให้รางวัลการสอนดีเดน่ วิจัยดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น เป็นต้น 

7. มหาวิทยาลัยมีการเร่งรัด/สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ทั้งการให้ทุนภายในและการจัดหาทุนภายนอกรวมทั้งสนับสนุนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

8. สถานพัฒนาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนต่าง ๆ แก่คณาจารย์
เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของคณาจารย์ เช่น student-centered learning, large-
classroom learning, life-long learning และ deep and active learning เพ่ือให้คณาจารย์มีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

9. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เช่น สนับสนุนคณาจารย์ผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน การปรับเงินค่าต าแหน่งทางวิชาการ  การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานในต่างประเทศ และการสนับสนุนการพิมพ์ต าราและเอกสารค าสอน 

10. มหาวิทยาลัยมีระบบมิตราจารย์และระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
11. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการจัด

ค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนที่ต้องพ่ึงพาตนเองเป็นหลักจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่
มหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/das/) อีกทั้งยังมีการจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ไม่เข้าใจบทเรียนที่มีการสอนในห้องเรียนโดยนักศึกษาบัณฑิตหรือผู้ช่วยสอน  

12. มหาวิทยาลัยมีมาตรการดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน และจัดให้มีทุนการศึกษา ได้แก่  
1) ทุนเรียนดีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) ทุนส าหรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ 
3) ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4) ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
5) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 30,000 บาท และปริญญาเอก 50,000 บาท) และ

ทุนน าเสนอผลงาน (3,000 บาท/คน/ปี)  
6) ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษาส าหรับคณาจารย์ที่ได้รับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น โดยมีการก าหนด
ช่วงเวลาบ่ายวันศุกร์ไมใ่ห้มีการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมจ านวน
มากและหลากหลายท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจสูง และสังคมได้รับ
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกบันักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเด่น เพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาอ่ืน ๆ  เช่น ให้ทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น และรางวัล
นักกีฬาดีเด่น 

3. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า โดยสาขาวิชาต่าง ๆ จัดให้มีงานศิษย์เก่าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งจัดที่มหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ รวมถึงการจัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าตัวอย่างประจ าปี เพ่ือเป็น
ตัวอย่างและแนวทางแก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าด้วยกันเอง 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุใน
การก่อตั้งน้อยที่สุดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในช่วงเวลาอันสั้น 

2. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ
มากขึ้น และน าไปสู่การปฏิบัติที่เคร่งครัด มีระบบการวิจัยเป็นกลุ่มเครือข่าย เช่น การจัดตั้งกลุ่มวิจัย 
และศูนย์วิจัย เพ่ือเป็นการร่วมกันท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติให้
มากขึ้น ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น matching fund และการพัฒนาหรือสนับสนุน infrastructure 
ด้านการวิจัยที่เป็นจุดเน้น มีแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในหลายแหล่ง เช่น กองทุนวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย และกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่เน้นงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและน าไปสู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีมาตรฐานภาระงาน
อาจารย์/นักวิจัยขึ้นใหม่ โดยให้มีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได้ เพ่ือลดภาระงานสอนลง ถ้า
อาจารย์มีภาระงานวิจัยมาก  

4. มหาวิทยาลัยมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และจัดสรรทุนคณาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ 100 ,000 บาท/อาจารย์
ใหม่ 1 ท่าน พร้อมทั้งจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะเรื่องงานวิจัยที่อยู่ในทิศทางการพัฒนาประเทศให้แก่
คณาจารย์  

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หลายด้าน ได้แก่ ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ มทส. , 
ซอฟต์แวร์ส าหรับภาพเคลื่อนไหวสื่อหลายมิติในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักส าหรับรายวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี, bedtime milk, รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่, เครื่องสับพืชผลทาง
การเกษตร เครื่องเหนี่ยวน าให้เกิดความร้อนส าหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน, เครื่องผลิตเอทานอล
ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้เทคนิคการผสมระหว่างการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นและการดูดซับ , 
สมุนไพรไทยส าหรับลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย, ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC 
ขนาดเล็ก, ระบบรายงานต าแหน่งด้วยเสียงพูด, ระบบรายงานพิกัดต าแหน่ง GPS ผ่านเครือข่าย 
GPRS, ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า, กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการพ่น
ฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง, เครื่องไล่ค้างคาวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, เครื่องตรวจสอบความเร็ว
รถยนต์บนถนน, เมล็ดทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473, สาหร่ายเส้นแก้ว แคลอรี่ต่ า เส้นใยสูง, เครื่อง
ก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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6. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา (IPMO-http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/)  
ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงาน serisin protein from silk 
cocoon production process และ rice pasta production process พร้อมทั้งจัดท าระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

7. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนนุการเดินทางไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้นักวิจัยและ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติ ดังเห็นได้จากการมีคณาจารย์/นักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญให้เป็น invited speaker, keynote speaker เพ่ิมมากขึ้น หรือมีบทบาท 
เป็นผู้ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ต่างประเทศและการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในมหาวิทยาลัย 

8. มีการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ และปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนแบบอัตราก้าวหน้า  ทั้งนี้ หาก
เป็นผู้ประพันธ์หลัก (corresponding author) ของผลงานตีพิมพ์ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจะสมทบค่าตอบแทนให้อีก   

 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมจ านวนมากผ่านทางเทคโนธานี หน่วย
บริการวิชาการสู่ชุมชน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (http://csu.sut.ac.th/) ส านักวิชา ศูนย์/
สถาบัน และส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการ 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น “one stop service” โดยผู้ใช้ 
บริการต่าง ๆ มีความพึงพอใจในการใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภายในจังหวัดนครราชสีมา
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยผลักดันในเชิงนโยบายทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีการประสานและเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างพลังพัฒนาชุมชน  เช่น การเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา SEA 
Games งานลอยกระทง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา การร่วมจัดงานท้าวสุรนารี 
โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ และโครงการโรงเรียนหน้าบ้าน เป็นต้น 

 

องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยี แต่ยังคงให้
ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมาก เช่น การจัดกิจกรรมไหว้ครู จัด
ประเพณีลอยกระทง งานพาแลง งานบายศรีสู่ขวัญ งานรดน้ าด าหัว ประเพณีสงกรานต์ งานลอยกระทง งาน
ทอดกฐินและทอดผ้าป่า การจัดการแข่งขันว่าวไทยพ้ืนบ้าน การจัดงบประมาณวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน บ้าน
ไทย hi-tech พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ และการจัดให้มีห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มีการจัดหลักสูตรอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เพ่ือให้ทราบกระบวนการและแนวทางในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา teamwork ในหมู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ท าให้บรรเทาปัญหาในด้านการประสานงานระหว่างกัน 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นการพัฒนาระบบด้วยตนเองเพ่ือความยั่งยืนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ สถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและนอกสถาบัน 

2. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ  
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
2) สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
3) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ 

          เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการร่วมพิจารณาการท างานตามแผนและตัดสินใจการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีระบบการตรวจสอบและประเมินระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

2. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย และมีคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. มีการเผยแพร่การระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa/) 
4. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร่วมกับฝ่ายวิชาการ) 
5. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ภายใต้ระบบบริหารงาน
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังร่วมด าเนินการเครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพกับสถาบันต่าง ๆ ในรูปของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง 13 แห่ง และ
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สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 17 แห่ง ในรูปของคณะท างานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย   

6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดย สกอ. ได้เชิญ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ าแนก
เป็นกลุ่มสถาบันที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการประกวดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ในระดับดีมาก กลุ่มสถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง และสถาบันที่มีประสบการณ์การน าเกณฑ์ไปใช้และ
สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 82 แห่ง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 แห่ง ให้เข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว ซึ่ง
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2553 - ธันวาคม 2554 

 

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

 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษานโยบายในการเป็นสถานศึกษา 
3 ดี (3D) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่327/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 
2553 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาตามตัวบ่งชี้ มีการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งจาก
ส านักวิชาและจากชมรมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2554 โครงการสถานศึกษา 3 ดี (3D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท 
โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม/ 
โครงการที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ 

1. ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน 
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง เช่น มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหาร สภานักศึกษาการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการชมรม กรรมการหอพัก มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ  
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2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY)  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม 
รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพ เช่น มี
การจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การท าบุญตักบาตร  
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม แต่งกายชุดไทย ร่วมงานตามประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง  
เป็นต้น 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติด
และรู้จักการหลีกเลี่ยง เช่นการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใจและ
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และบุคลากรผู้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 24 กิจกรรม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 19 กิจกรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 15 กิจกรรม 

 

องค์ประกอบที่ 11 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยมีเทคโนธานีเป็นเจ้าภาพ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การบริการวชิาการ ในด้านกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีโครงการสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่าย มทส. (iTAP : Industrial Technology Assistance 
Program), โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI : Suranaree University of Technology 
Business Incubator), โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (SUTSP : Suranaree University of Technology 
Science Park), ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ ์(ด้านการเพ่ิมผลผลิต) (RCaP : Research Center for 
Cassava and Products), ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-IPMO : Suranaree University of 
Technology Intellectual Property Management Office) และโครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ เป็นต้น  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) โดยมีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
หลักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีระบบงานที่
ซับซ้อนและจ านวนหน่วยงาน/บุคลากรเพิ่มมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และท าความเข้าใจกับบุคลากรทุก
ระดับให้ถ่องแท้เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงสุด 

3. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตมีระดับคะแนนต่ ากว่า 3 มาอย่างยาวนาน ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่
ชัดเจนและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้มากขึ้น โดยการวิจัยสถาบันเพ่ือหาสาเหตุส าคัญอย่าง
เป็นระบบ เพื่อทราบสาเหตุส าคัญท่ีแท้จริง ซึ่งผลจากวิจัยสถาบันที่ได้จะเป็นข้อมูลการจัดท านโยบาย
เพ่ือแก้ปัญหา โดยถือเป็น SUT agenda ที่มีความส าคัญเป็นพิเศษและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่าง
จริงจังในการแก้ปัญหา  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน”  

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553 ได้ยึดตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัยมีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่สามารถรวมศูนย์การท างานบางด้านเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการกระจายอ านาจบริหารที่สามารถระดมศักยภาพของบุคลากรออก
มาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนการ
ประเมินเท่ากับ 4.78 ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. และได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.50 ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนเต็ม 8 องคป์ระกอบ คือ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 และ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
จุดเด่นของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องกระบวนการพัฒนาแผน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ส าหรับตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ได้คะแนนไม่เต็ม แต่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถจ าแนกออกเป็น 3 เรื่อง 
ได้ดังนี้  

เรื่องแรก องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ที่มีระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 17.33 % ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 30% และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา (ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่จัดท าขึ้นเพ่ิมเติมจากตัวบ่งชี้ของ สกอ.) ในตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของการพ้นสถานภาพ
ของนักศึกษาต่อรุ่นในระดับปริญญาตรีมีถึง 24.15% และในระดับบัณฑิตศึกษา 28.77% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ ากว่า 
10% และตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่นที่มีเพียง 
43.02% ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ให้สูงกว่า 60%  

เรื่องที่สอง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ในองค์ประกอบที่ 7 ที่มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารยังไม่ครอบคลุมระบบการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพได้ 

 สุดท้าย องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
มหาวิทยาลัยที่จัดท าขึ้นเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบของ สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ ามีเพียง 31.60% ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่
มากกว่า 35%  
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 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีเกณฑ์ของตัวบ่งชี้บางตัวที่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น แต่ก็นับได้ว่าผลการด าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก  

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยจากภายนอกพบว่า มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นและได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลในท้องถิ่นเรื่องการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนและสังคมในท้องถิ่น แม้ว่าผลการประเมินตนเองจะสะท้อนว่าจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม  

ในการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า พบว่านักศึกษาและศิษย์เก่ามีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในประเด็นความเข้มข้นทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552 จ านวน 3 ประเด็น คือ  

- การทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยมีตัวบ่งชี้ (Strategic Plan KPI) ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ มี
ความท้าทาย ตรงเป้าหมาย และเชื่อมโยงไปยังทุกส านักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยได้ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีการปรับปรุง 
วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และร่างแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

จุดประสงค์ของกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ค้นหาจุดเด่น 
และจุดอ่อนของการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ในการประเมินครั้ งนี้คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังต่อไปนี้  
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

1. แผนพัฒนาบุคลากร การจัดท าโครงสร้างต าแหน่งและเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยเฉพาะ
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ควรเร่งด าเนินการและน ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือการสร้างขวัญ 
ก าลังใจในการท างานของบุคลากร และลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีความสามารถ 

มหาวิทยาลัยน่าจะวิเคราะห์อัตราก าลังด้านสายวิชาการและควรจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่
สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เช่น การมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แต่อัตราก าลัง (สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา) ในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานสากล มาก 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีจ านวนและคุณภาพเพียงพอในการรักษาศักยภาพของการแข่งขันกับหน่วยงานที่มีคุณภาพสูงได้ 
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2. มหาวิทยาลัยด าเนินการด้านบริการวิชาการให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี  จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยควรขยายกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและเชิญชวนบุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม อัตรา
การจบการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรของนักศึกษายังต่ า และอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษามีค่าสูง ซึ่ง
จุดอ่อนเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว มหาวิทยาลัยควรมีแผนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยไม่กระทบต่อ
การรักษาคุณภาพของบัณฑิต  

4. มหาวิทยาลัยน่าจะทบทวนนโยบายการขยายตัวในแนวกว้างให้เป็นไปอย่างระมัดระวัง เช่น การเปิดส านักวิชา
หรือหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยลัยน่าจะทุ่มทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 

5. เนื่องจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะมีระยะเวลาด าเนินโครงการเพียง 3 ปี และจะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนรองรับว่าจะสามารถท าให้ภารกิจด้านการวิจัยเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องต่อไปอย่างไร หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 ที่ดี โดยมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมหลายด้าน  

2. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปณิธาน 
วิสัยทัศน์  นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 
2551-2565) 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ให้
ส อด คล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์  เ ป้ า ห ม าย ขอ ง
มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือน าสถาบันไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี  

4. ในภาพรวมบุคลากรทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปณิธานและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดยส่วนใหญ่ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่
ครอบคลุมครบทุกด้าน และมีระบบในการติดตาม
ผลกระทบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แผนฯ ได้ทันต่อการ เปลี่ ยนแปลง และควรมี
หน่วยงาน Intelligence Agent ในการหาข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนในอนาคต 

2. ให้ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับติดตามการด าเนิน
กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส่วนแผนงานทราบ
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

3. แจ้งให้บุคลากรทราบถึงร้อยละผลผลิตเทียบกับ
เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในแผนทุกไตรมาส 
ตลอดจนก าหนดมาตรการเพ่ือปรับกิจกรรมให้มี
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในแผนงานที่ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 

 

 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 79.45 ซึ่งถือว่าสูงกว่า
เกณฑ์ของ สกอ. ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60  

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ปีการศึกษา 2553 มีหลักสูตรที่ได้ปรับปรุ งและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และ 2553 จ านวน 49 หลักสูตร จาก 
90 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.44 ปรับปรุง 37 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 41.11 ส่วนหลักสูตรที่ยัง
ไม่ได้ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดมีจ านวน 
4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.44 

 

1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้ทุกสาขาวิชาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ภายในปีการศึกษา 2555 

2. สัดส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมี
จ านวนน้อย โดยเฉพาะในระดับรองศาสตราจารย์ 
คิดเป็นร้อยละ 13.65 และระดับศาสตราจารย์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.68  

2. สร้างกลไกให้ความช่วยเหลือปรับเงินประจ าต าแหน่ง
ให้แตกต่างระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์กับรอง
ศาสตราจารย์ และเร่งรัดให้อาจารย์ผลิตผลงานเพ่ือ
ขอต าแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาตามที่ระเบียบ
ก าหนด  

3. ร้อยละจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไม่
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลามีจ านวนสูงต่อเนื่อง
มาหลายปี (ร้อยละ 47.93 ส าหรับปีการศึกษา 
2552 และร้อยละ 43.02 ส าหรับปีการศึกษา 2553) 

3. มหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหลักสูตรได้พยายาม
แก้ไขมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เช่น จัดให้มีการติว
ทุกรูปแบบ การสอบย่อยให้มากขึ้น และกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย แต่ร้อยละการส าเร็จการศึกษายังไม่ถึงร้อยละ 50 
และเม่ือวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาแล้ว พบว่า มาจาก
พ้ืนฐานความรู้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และปัญหาไป
ปรากฏที่ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ดังนั้น 
จึงควรมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง เช่น  
1) การใช้แนวคิด “Science Appreciation” โดยจัดทีม

เพ่ิมเติมจากการลงไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เน้น 
“Inspiration” ช่วยเหลือเหมือนที่เคยด าเนินการมา 

2) ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบ PBL โดยเริ่ม
จากประเด็นในวิชาประยุกต์ ในวิชาชีพ จากนั้นลงลึก
ในวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ของการเรียน
ทฤษฎีเชิงลึก   

4. หามาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนจาก
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 

5. สร้างเสริมวิธีการศึกษาในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 
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องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน

ทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา จากส านักวิชา 
ส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 

1. ควรจัดกิจกรรมทุก ๆ ด้าน โดยเน้นให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องของประชาคมอาเซียน เพ่ือ
รองรับกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 2558 

2. นักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบ USR (University Social 
Responsibility)  เ ช่ น  กิ จกรรมการ เข้ าวั ด  นั่ ง
วิปัสสนา เป็นต้น 

2. ควรมีกระบวนการในการสร้างระบบ กลไก และ
รูปแบบในความร่วมมือ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
กลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 2558 

3. มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทุกคนเรียนวิชาโลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งเป็นวิชาบังคับ สอดรับกับการเปิดประชาคม
อาเซียน 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ขาดความเข้าใจในเรื่องของประชาคมอาเซียน 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบและกลไกรองรับ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

2. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. ไม่
เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาเดินทางกลับบ้าน 

2. ควรจัดตารางกิจกรรมนักศึกษาเป็นวันพฤหัสบดีช่วง
บ่ายเหมือนเดิม 

3. จ านวนนักศึกษาที่อาสาเข้าเป็นกรรมการสภาฯ/
องค์การฯ มีจ านวนน้อยลงเทียบกับที่ผ่านมา 

3. ประชาสัมพันธ์หรือหากลไกสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญและคุณค่าที่จะเกิดกับนักศึกษา ในการ
เพ่ิมคุณลักษณะการท างานเป็นทีม ซึ่งจะเห็นผลเมื่อ
จบการศึกษาเข้าสู่วัยท างาน 

4. ควรสร้างระบบเฉพาะส าหรับรองรับกลุ่มนักศึกษาที่
ท ากิจกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงต่อ
มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบุคลากร 

หน่วยงาน และห้องปฏิบัติการตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ส าหรับรองรับการด าเนินงานการวิจัย
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนา 

1. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

2. งบประมาณการวิจัย  ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก (243.67 ล้านบาท) และภายใน
มหาวิทยาลัย (77.93 ล้านบาท) ในระดับสูง เฉลี่ย
1.06 ล้านบาทต่ออาจารย์ 1 คน 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายการวิจัยเชิงบูรณาการ
เ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และชุมชนให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและนโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 

3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับได้และมี 
peer review ต่ออาจารย์ประจ าอยู่ในระดับสูง 
(1.04 เรื่อง/อาจารย์) 

3. ควรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่บูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการ
เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานการวิจัยและความรับผิดชอบ
แก่สังคมให้กับนักศึกษา 

 4. ขยายจ านวนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้มากขึ้น 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. มหาวิทยาลัยยังขาดนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

1. อาศัยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยที่มีความ
เข้มแข็งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก าลังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรให้มีความพร้อม  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือแผนการบริการสู่สังคมที่

ชัดเจน โดยมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่
ประสานการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ใน
ส่วนของการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกล้เคียง 

3. มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

4. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดและ
บริการวิชาการแก่สั งคม ตลอดจนสามารถน า
ผลงานวิจัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรท าการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ให้ชุมชนและ
สั ง ค ม ภ า ย น อ ก ไ ด้ รั บ ท ร า บ  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการผลิต
อาหารโคนมท่ีมีคุณภาพท่ีสุด 

2. การหารูปแบบที่ ดีขึ้ น ในการสนับสนุนการน า
ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงกับชุมชน
ให้มากขึ้น และไม่กระทบต่อภารกิจหลักด้านอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย 

3. ในการสื่อสารหรือการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของ
คณาจารย์ ควรใช้ภาษาหรือค าพูดที่ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 
จะช่วยลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนได้
เป็นอย่างมาก 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



9 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ โดยจัดงบประมาณการ

สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และริเริ่มลงทุนสร้าง
และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
ฯลฯ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้มากขึ้น 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ากิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาทั่วไป 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานแบบ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่สามารถรวมศูนย์
การท างานบางด้าน เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการกระจายอ านาจบริหาร
ที่สามารถระดมศักยภาพของบุคลากรออกมาร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารที่ยืดหยุ่นและสั้น 
สามารถเปลี่ยนแปลงระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว 

3. สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และติดตามผล
การด า เนิ น งานที่ ส าคัญตามภารกิ จหลั กของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาความรู้  และมีการน าความรู้จาก
ภายนอกเข้ามา และมุ่งเน้นการน าความรู้ที่มีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายมารวบรวมให้อยู่ในแหล่งเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและเผยแพร่ทาง Website 

5. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ  

6. มีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการ Implement เรื่อง Career 
Path Development โดยเร็ว ควบคู่ไปกับการท า 
Training Road Map  

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
เพ่ิมเติมส าหรับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
เช่น วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(ก.ว.) ระดับสามัญวิศวกร เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการ unify ฐานข้อมูลครุภัณฑ์โดย
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

4. ควรมีการน าผลการติดตาม ประเมินผลการจ้างเหมา
บริการและน าผลไปประกอบการตัดสินใจในการจ้างเหมา
บริการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

5. มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวางแผน ควรด าเนินการให้
ระบบการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยและ
ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้ 
KM บูรณาการเข้ากับกระบวนการท างานของทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวางแผนควรปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของ
มหาวิ ทยาลั ย ใ ห้ ส ามารถ ใช้ ง าน ได้ อย่ า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยใช้
ประโยชน์จากระบบ MIS ให้มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการคิดต้นทุนต่อหัว (Unit Cost) ลงถึงระดับต้นทุน

การผลิตบัณฑิตต่อรายวิชา 
2. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนด 

โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” และมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน
และนอกสถาบัน  

3. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ 
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า 
2) สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า 
3) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการร่วมพิจารณาการท างาน

ตามแผนและตัดสินใจการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

1. มหาวิทยาลัยควรน าผลจากการคิดต้นทุนต่อหัวในการ
ผลิตบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาในการวางแผน
พัฒนาด้านอัตราก าลังให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

2. ควรจัดอบรมในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
การจัดท างบประมาณ การขออนุมัติค่า ใช้จ่ า ย
งบประมาณและการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน 
เพ่ือให้หน่วยงานตระหนักและน าผลไปใช้ประโยชน์
กับหน่วยงานของตนเองได้  

 
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหาร

จัดการในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน มีการ
ท างานในระบบเครือข่าย มีการให้ความร่วมมือของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
และการใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านกลไกของ
การประกันคุณภาพและถือ เป็นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารงานปกติที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้มีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ทันต่อความต้องการใช้งาน 

2. มหาวิทยาลั ยควร เร่ งด า เนินการ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเ พ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกระดับให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษา 2555 

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิด 
“วัฒนธรรมของคุณภาพ” เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. สมศ. 
และ สกว. รวมทั้งจากองค์การสภาวิชาชีพต่าง ๆ  

4. ควรมีการประเมินหน่วยงานภายในแยกจากการ
ประเมินระดับสถาบัน 

จุดออ่น แนวทางแก้ไข 
- - 
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13 
 

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

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา

ตามแนวนโยบายสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและวางแผน 
การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
ตามแผน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3D) ลงวันที่  29 
เมษายน 2553 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 
3ดี (3D) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
นโยบายและแผนพัฒนาตามตัวบ่งชี้ ที่ 10.1 และตัวบ่งชี้
ที่ 10.2  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมเติมภารกิจด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  นับเป็นภารกิจที่
ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีอย่างดีมาก 

2. คณาจารย์มีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
บริการวิชาการในด้านกิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
ชุมชนรอบนอก ร้อยละ 72.61 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ด้วยค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 

1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ทุกส านักวิชาน าความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการบริการวิชาการในด้านกิจกรรมหรือ
โครงการการปรับแปลง ถ่ ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี โดยใช้กลไกจากคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

2. มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพ่ิมขึ้นกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน  อันน า ไปสู่ การ เผยแพร่ชื่ อ เสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือโครงการแก่ประชาชนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การบูรณาการทักษะความช านาญจากทุกส านักวิชา

ยังมีอยู่ในจ านวนไม่มากนัก 
2. คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีเพียงร้อยละ 31.60 จากจ านวน
คณาจารย์ทั้งหมด 326 คน 

1. หน่วยงานที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ควรใช้กลยุทธ์
ในการดึงดูดและจูงใจให้คณาจารย์แต่ละส านักวิชามีการ 
บูรณาการทักษะความช านาญของตนกับส านักวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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