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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตาม   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันมาโดยตลอด โดยเริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541 เป็นปีแรก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นในส่วนของปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ  (process) 
รวมเข้ากับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นผลลัพธ์/ผลกระทบ (output/outcome) ตัวบ่งชี้
ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มทส. ที่จัดท า
เพิ่มเติม 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ และมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นหลักในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้เลือกจุดเน้นเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565)  

  ในส่วนของการด าเนินการส าหรับปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน การประเมินระดับหน่วยงานได้
ด าเนินการระหวา่งวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2555 และระดับสถาบันระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555 
และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี QA Forum ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินไปใช้
ในการก าหนดนโยบายเพื่อเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้น าผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงาน อันน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง  

 

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ

ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเลือกกลุ่มเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และในปีการศึกษา 2553  สกอ. ได้มีการปรับรายละเอียดตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินจากเดิมคะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และในการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input 

process และตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome 

นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้  โดยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพอย่างครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ ดังนี้  

1. องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

2. องค์ประกอบที ่2   การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 

3. องค์ประกอบที ่3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 

4. องค์ประกอบที ่4   การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 

5. องค์ประกอบที ่5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 

6. องค์ประกอบที ่6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

7. องค์ประกอบที ่7   การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 

8. องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

9. องค์ประกอบที ่9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

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

11. องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 

 มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และระดับ

ผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และ

จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 สรุปได้ดังนี้   
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ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  

1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดด้ังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เฉพาะของ สกอ. ผลการด าเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.82 จาก

คะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.40% (บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี้ จาก 23 ตัวบ่งชี้)  
2) ตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับ สมศ. ผลการด าเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.80 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.00% (บรรลุเป้าหมาย 31 ตัวบ่งชี้ จาก 37 ตัวบ่งชี้)  
3) ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานได้คุณภาพ

ระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 90.80% (บรรลุเป้าหมาย 36 
ตัวบ่งชี้ จาก 47 ตัวบ่งชี้) 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 50 ตัวบ่งชี้ (ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15) พบว่ามีตัวบ่งชี้ที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ได้ 4 และ 5 คะแนน) หรือเป็นจุดเด่น จ านวน 46 ตัวบ่งชี้ 
(44 ตัวบ่งชี้ + 2 ตัวบ่งชี้ย่อย) ได้แก่  

 
1)  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
2)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

3)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

4)  ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
5)  ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
6)  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7)  ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
8)  ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
9)  ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
10)  ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นักศึกษา 
11)  ตัวบ่งชี้ 2.11*  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
12)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
13)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
14)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
15)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
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16)  ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
17)  ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
18)  ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
19)  ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
20)  ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
21)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
22)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
23)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
24)  ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
25)  ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
26)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
27)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
28)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน 

  18.1 ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
  18.2 ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

29)  ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
30)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
31)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
32)  ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
33)  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
34)  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
35)  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
36)  ตัวบ่งชี้ 7.5* ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ 

37)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
38)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
39)  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
40)  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   
 
 

     หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติม 
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41)  ตัวบ่งชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
42)  ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน

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

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
44)  ตัวบ่งชี้ 11.2* ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
45)  ตัวบ่งชี้ 11.3*  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
46)  ตัวบ่งชี้ 11.4* ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 
   

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 2 คะแนน) หรือเป็น
จุดอ่อน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) ตัวบ่งชี้ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

ก. ระดับปริญญาตรี  
ข. ระดบับัณฑิตศึกษา  

 
              ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้ 1 คะแนน) หรือเป็นจุดอ่อน
 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
                1) ตัวบ่งชี้ 2.10* ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ 
    หลักสูตรต่อรุ่น            
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุง เมื่อน ามาจัดตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการแบบ Balanced Scorecard (BSC) แล้วจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 กลุม่ตัวบ่งชี้ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

1) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 
ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

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  
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น โดยการเจาะ

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น 
กลุ่มนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ  

มาตรการด้านกระบวนการ เช่น  
-  ควรปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามผลและแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรม และเพ่ิมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น โดยสถานพัฒนาคณาจารย์
ควรพัฒนาอาจารย์มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยเร็ว 

-  การเพ่ิมจ านวนชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงติวในรายวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ า
เพ่ือเป็นการปรับฐานความรู้นักศึกษา เช่น วิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ และเคมี เป็นต้น  

-   การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะในชั้นเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขและน าผลมาปรับปรุงได้ทันที  

- มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและส านักวิชาควรด าเนินการแก้ปัญหาการที่นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.34 : 
เป้าหมาย ≥ 2.50) การพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่อรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 12.73 : เป้าหมาย ‹ ร้อยละ 5) การพ้น
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สถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อรุ่นสูงกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 3.43 : เป้าหมาย ‹ ร้อยละ 1) และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่นในระดับต่ า (ร้อยละ 32.05) อย่างจริงจังและ
มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเร็ว 

 
3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   
  มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคลในเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพอาจารย์ มี
การจัดท าระบบสนับสนุน เช่น แผนการสอน/ภาระงานรายปี แผนการท าเอกสารการสอน/หนังสือ มีระบบที่
ปรึกษา และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรืออาจารย์ที่ต้องการเลื่อนขั้นต าแหน่ง
วิชาการได้ท าผลงานทางวิชาการท้ังในรูปของต ารา หนังสือ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากข้ึน  

 
 

3.3 กลุ่มตวับ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

3.3.1 มี 15 หลักสูตร ที่เกินรอบการประเมิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุง
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) คือ  
1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่  

(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(2) สาขาวิชาเคมี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(4) สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(6) สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  

2) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 
(3) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาโท) 
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ผลสัมฤทธิ์จากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2552-2554)   

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) โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) และ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555 - 2559) แล้วเสร็จ 

2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
และชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ซ่ึงด าเนนิการทุกไตรมาส และคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยสภามหาวิทยาลัย 
2 ครั้ง/ปี การติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา การตรวจสอบ
ภายใน 4 ครั้ง/ปี โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการตรวจสอบ
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง/ป ี

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  
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4. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนเป้าหมายในพ้ืนที่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

5. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยความต้องการของหลักสูตรที่มีแผนเปิดใหม่ มีการประชาพิจารณ์หลักสูตร และ
มีการประเมินหลักสูตรที่ได้เปิดสอนไปแล้วเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
กับการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ และมีระบบสหกิจศึกษา อันเป็นผลให้บัณฑิต มทส. มี
อัตราการได้งานท าและเงินเดือนสูงขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ 
ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของ World Association for Cooperative Education หรือ 
WACE ในการเป็นส านักงานสาขา (satellite office) ในภูมิภาคเอเชีย 

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  
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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  

 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

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

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

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หลายด้าน ได้แก่ สมุนไพรไทยส าหรับลดอาการหย่อน
สมรรถภาพทางเพศในชาย, ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC ขนาดเล็ก, ระบบรายงานต าแหน่งด้วย
เสียงพูด, ระบบรายงานพิกัดต าแหน่ง GPS ผ่านเครือข่าย GPRS, ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า, 
กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง, เครื่องไล่ค้างคาว
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, เครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนน, เมล็ดทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473, 
สาหร่ายเส้นแก้ว แคลอรี่ต่ า เส้นใยสูง, เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาสายพันธุ์ 
ไก่เนื้อโคราชเพ่ือเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน , แบบหล่อทดสอบการบดอัดและก าลังเฉือนแบบสาม
แหวน, ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ, การระบุโครงสร้างจุลภาคของวัสดุและวิจัยวัสดุใหม่ , การ
พัฒนากระบวนการผลิตกรดอินทรีย์ และตัวท าละลายส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม , ต้นแบบการ
จัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนส าหรับรองรับปริมาณขยะ 3-5 ตัน/วัน เป็นต้น  

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO-http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/)  
ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงาน serisin protein from silk 
cocoon production process, rice pasta production process และชุดผลติคอนกรีตมวลเบา
ระบบ CLC ขนาดเล็ก พร้อมทั้งจัดท าระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. มหาวิทยาลยัให้ทุนสนบัสนนุการเดินทางไปน 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
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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  
 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มีการจัดหลักสูตรอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เพ่ือให้ทราบกระบวนการและแนวทางในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา teamwork ในหมู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นท 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 
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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
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 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 แห่ง ให้เข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว ซึ่ง
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2553 - ธันวาคม 2554 ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 แห่ง ให้เข้าร่วม
โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (fast track) นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่ไปร่วม 
observe ที ่สกอ. จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (sharing lessons learning) เป็นระยะ ๆ และ
สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน/หน่วยงาน ที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป พิจารณา
จากคุณภาพของโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ที่ส่ง และการส่ง OP ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งทั้ง 18 สถาบัน ต้องร่วมด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี  
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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  

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 2554 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 
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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), เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทส., ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-
IPMO : Suranaree University of Technology Intellectual Property Management Office) และ
โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ เป็นต้น  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

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

2. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ
ให้ถอ่งแทเ้พ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงสุด 

3. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตมีระดับคะแนนต่ ากว่า 3 มาอย่างยาวนาน มหาวิทยาลัยควรเร่ง
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้มากขึ้น โดยการวิจัยสถาบันเพ่ือหา
สาเหตุส าคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทราบสาเหตุส าคัญที่แท้จริง ซึ่งผลจากวิจัยสถาบันที่ได้จะเป็นข้อมูล
การจัดท านโยบายเพื่อแก้ปัญหา โดยถือเป็น SUT agenda ที่มีความส าคัญเป็นพิเศษและทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหา   
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 ที่มุ่งมั่นไปสู่การ
ท้าทายใหม่ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
พร้อมทั้งการท าให้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พ่ึงของสังคม ให้ความรู้
กับชุมชนและท้องถิ่นด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ด้วยขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง
ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2554 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ดีมาก ไดค้ะแนนการประเมินรวมเท่ากับ 4.82 ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.80 ส าหรับตัวบ่งชี้
ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.54 ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนเต็ม 9 องค์ประกอบ จากทั้งหมด 11 องค์ประกอบ มีเพียง 
3 องค์ประกอบเท่านั้นที่ยังไม่ได้คะแนนเต็ม แต่ผลการประเมินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ส าหรับองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  

จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
และมีความภักดตี่อองค์กร  

ผลสะท้อนการท างานของมหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชุมชน และประชาคมในจังหวัดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากความคาดหวังของประชาคม
และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนในการ
ช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น เช่น การให้ทุนการศึกษากับบุตรหลานของคนในชุมชนและประชาคม การขยายการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้กว้างขวางมากข้ึน เป็นต้น 

จากการติดตามผลการประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) มีความเห็นร่วมกันที่จะน าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวมดังต่อไปนี้ 

1. ระบบการประเมิน จากผลการประเมินตนเองในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ และวิธีการประเมินใหม่ 
เพ่ือให้สอดรับกับจังหวะก้าวของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นไปสู่การท้าทายใหม่ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 11 
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ควรเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (outcome) ที่มาจากทิศทางการพัฒนาของหน่วยต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาปรับเป้าหมายให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นในทุกตัวบ่งชี้  
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2. ระบบและกลไกในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย ในการติดตามช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้น
สถานภาพของนักศึกษา และกลุ่มเสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลา  ควรให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้านักศึกษาเชิงรุก เช่น การให้ความรู้ในศาสตร์ที่จะเข้า
ศึกษาก่อนการสมัคร กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลของอาจารย์ โดยเฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน เสริมความเข้มข้นในระบบการดูแลนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หลายหน่วยงาน พบว่า การประสานแผนการท างาน ทิศทาง และนโยบาย ควรเพ่ิมการบูรณาการ การร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการประสานภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

4. แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิการบดีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยการร่างแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม มีการสร้างกลไกเพ่ือดูแลอาจารย์ใหม่ 
เช่น การสร้างระบบมิตราจารย์ มีกลไกสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือท าให้แผนการ
พัฒนาบุคลากรมีผลต่อการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยควรเร่งเสริม
โครงการที่เป็นรูปธรรมในการท าให้แผนดังกล่าวได้ประสบความส าเร็จโดยเร็ว 

5. ด้านความเป็นนานาชาติ ควรมีนโยบายด้านนานาชาติให้ชัดเจน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และควรถ่ายทอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่สอดประสานกันและเกิดพลังในการ
ผลักดันอย่างเต็มที ่
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ และมีกระบวนการการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระดับสถาบันสู่ทุกส่วนงานภายใน
ทีเ่ป็นรูปธรรม ครบทั้ง 5 พันธกิจ จนเกิดอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถาบัน และมีการด าเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ผลักดันอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

แม้จะเห็นกระบวนการ PDCA เห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมทั้งด้านการจัดท าแผนฯ และการรับฟัง
ความเห็น และเห็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น KM 
และงานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่า
กระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้นจะเกิดผลเฉพาะการ
ปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น แต่อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นดูเหมือนว่าจะเกิดจากการบริหาร
จัดการแบบ top-down เป็นหลัก หากสามารถสร้าง
กลไก bottom-up ที่มีประสิทธิภาพและเปิดกว้างมากขึ้น 
เพ่ือน ามาตั้งโจทย์และใช้งานวิจัยสถาบันในการหา
ค าตอบและน าสู่การปฏิบัติ น่าจะมีส่วนช่วยในการ
สร้างเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
และยังช่วยตอบข้อข้องใจพร้อมเสริมสร้างก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติ ตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจ เช่น การมี
ห้องพักอาจารย์อยู่ในห้องวิจัย ช่วยเพ่ิมศักยภาพใน
การวิจัยและศักยภาพของบัณฑิตได้จริงหรือไม่ เป็นต้น  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1.  หน่วยงานของมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่ยังไม่มี

แผนยุทธศาสตร์ ท าให้ไม่เกิดการขับเคลื่อนแบบมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจัง และขาดโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

ก าหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

2. เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและก าหนดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ที่ด าเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
แต่ยังไมส่มบูรณ ์เช่น ระบบการกรอก การ update 
และการ validate ข้อมูลด้านการวิจัยของ MIS 
และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ยั ง
ต้องการการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เพียงพอที่ จะให้ค าแนะน ากับหน่วยงาน อ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

สนับสนุน เร่งรัดและก าหนดแผนปฏิบัติงาน ด้าน
ก าลังคน งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการที่
ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสู ง  และมี
ศักยภาพในการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียน
การสอน 

2. ทุกหลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของบัณฑิต
ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริง 

3. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการเรียน
การสอน โดยจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา เช่น สถาน
พัฒนาคณาจารย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
เป็นต้น 

4. ผลผลิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นจ านวนมาก 

- 

จดุอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาและติดตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีระบบและกลไกในการวิเคราะห์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน 
3. ควรเพ่ิมบรรยากาศและโอกาสทางวิชาการให้แก่คณาจารย์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการมากข้ึนและยั่งยืน 
4. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง 
5. ควรมีระบบและกลไกในการติดตามช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

และกลุ่มเสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาให้ทั่วถึงอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม 
และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

6. ควรพัฒนานโยบายด้านนานาชาติให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันในระดับ
อาเซียน 

7. ควรพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการดึงดูดผู้เรียน และขยายฐานความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ และเป็นการรองรับงานของ
ผลผลิต 

8. ควรสร้างวัฒนธรรมการประเมินการท างานให้เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้เรียนทุกระดับ 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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5 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนวทาง 
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบ มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้ค าปรึกษา การจัด
กิจกรรมทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีปัญหา
ทางวิชาการและมีการจัดบริการสายด่วนเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ มีปัญหาวิกฤตและ
ต้องการความช่วยเหลือ 

ควรศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดบริการให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือหาแนวทางพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ควรศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรมทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ควรรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลปัญหาของนักศึกษา และควรรายงานต่อผู้บริหารและส านักวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามรายละเอียดผลการด าเนินงาน ควรวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้านที่มหาวิทยาลัยก าหนดกับมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ให้มีความชัดเจนเพ่ิม
มากขึ้น  
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6 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง กลไก และระบบสนับสนุน
งานวิจัยที่ดี  สามารถกระตุ้นให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยได้ออกมาจ านวนมาก
อย่างก้าวกระโดด 

2. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการท างาน
วิจัยอยู่จ านวนมาก 

3. มหาวิทยาลัยมีองค์กรที่ดูแลงานวิจัยที่เข้มแข็ง ที่
สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการวิจัยได้ดี 

 

1. มหาวิทยาลัยควรเร่งสร้างศักยภาพหลัก (core 
capability) ในการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เร่งการพัฒนาให้เป็นศูนย์ของความเป็นเลิศ และ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล (world class research)  

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกเฉพาะเพ่ือเร่งเสริม
งานวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของสั งคมและประ เทศชาติ 
โดยเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วน และงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึงทุกส านักวิชา และควรเร่งการขับเคลื่อนให้
เกิดการวิจัยในลักษณะ research cluster ที่เป็น 
targeted research อย่างจริงจัง 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ การ
ก าหนดภาระงานและเกณฑ์ขั้นต่ าของอาจารย์ที่
ต้องปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีเทคโนธานี
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 

ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมและมาตรการตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม มหาวิทยาลัยมีโครงการที่มีความร่วมมือกับ
ชุมชนและผู้ประกอบการ ที่มีผลการด าเนินงานที่มี
impact ค่อนข้างสูงหลายโครงการ เช่น โครงการ
เลี้ยงไก่เนื้อโคราช โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
(ระดับชุมชน) โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี ของ อุตสาหกรรมไทยเครื อข่ าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP)  โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ควรพัฒนาต่อยอดโครงการ การบริการวิชาการให้เป็น
นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การบูรณาการ ควรพัฒนาการบูรณางานบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าโครงงานหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการให้มีจ านวน มีความหลากหลาย เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ควรทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมี
แผนการติดตามให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

3. ควรวิเคราะห์ข้อมูลการบูรณาการการบริการวิชาการของทุกส านักวิชาเพ่ือสะท้อนให้เห็นผลการ
ด าเนินงานและน าผลการวิเคราะห์ไปขับเคลื่อนและเร่งรัดให้ส านักวิชามีผลการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีระบบ กลไก และการด าเนินการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมการ
มีส่วนร่วมที่ชัดเจน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี  

ส่งเสริมและก าหนดแผนงานเพ่ือเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการ
ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เช่น ในระดับ ASEAN เป็นต้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. เนื่องจากหน่วยงานไม่มีแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ขาด

โอกาสในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เช่น 
กิจกรรมการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว
ให้เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย เป็นต้น 

ก าหนดเป็นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในระดับ
หน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. สภามหาวิทยาลัยจั ดให้มี ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่สามารถรวมศูนย์
การท างานบางด้าน เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถระดมศักยภาพ
ของบุคลากรออกมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารที่ยืดหยุ่นและสั้น 
สามารถเปลี่ยนแปลงระบบและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดรับกับการด าเนินการในปัจจุบัน
และอนาคต 

2. มหาวิ ทยาลั ยควรมี ก า ร เ ร่ ง รั ด ให้ บุ คลากร
ด าเนินงานเรื่องการขอต าแหน่งตามทางก้าวหน้า
ในอาชีพโดยเร็ ว  โดยเฉพาะการส่ ง เสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3. ควรมีการน าผลการติดตาม ประเมินผลการจ้างเหมา
บริการและน าผลไปประกอบการตัดสินใจในการ
จ้างเหมาบริการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. ควรมีการประเมินผู้บริหารและประเมินตนเองโดย
กรรมการระดับส านักวิชา ศูนย์และสถาบัน 

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
(KM) ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

6. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

7. ควรพัฒนาการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามระบบบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
มีการจัดท า flow chart แสดงการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ระหว่างหน่วยงาน
ให้ชัดเจน 

8. ควรพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดข้อสังเกต
การด าเนินงานจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ให้น้อยลง 

9. ควรมีมาตรการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่
ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในและนอกสถาบัน  

2. มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้จากการลงทุน ผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ในระดับ
ผลตอบแทนที่สูง  

1. ควรจัดอบรมในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่การจัดท างบประมาณ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย
งบประมาณและการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน 
เพ่ือให้หน่วยงานตระหนักและน าผลไปใช้ประโยชน์
กับหน่วยงานของตนเองได้  

2. ควรจั ดท าแผนกลยุทธ์ ทางการเงิ นทั้ งระดับ
มหาวิทยาลั ยและหน่ วยงานที่ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะกลางและระยะยาว 
เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสะท้อนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

3. ควรพัฒนาการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไกการบริหาร การจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความ
ชัดเจนในแนวปฏิบัติทุกขั้นตอนที่ทุกหน่วยงาน
น าไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น การท าความเข้าใจในระบบการ
ด าเนินงาน ความหมายของตัวบ่งชี้ และหลักฐาน
แสดงผลการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน การพัฒนาตามผลการประเมิน เป็นต้น 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ เอาใจใส่ติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการท าหน้าที่เป็น facilitator ในการ
เชื่อมโยง ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ 

1. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ 
สมศ. จึ งน่าจะพิจารณาการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระบบที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
หน่ ว ย ง านที่ มี ศั ก ยภาพ  เ พ่ื อ เป็ นผู้ น า ก า ร
ด า เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน 

2. หาแนวปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ด าเนินการให้ได้ข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่ เป็นปัจจุบัน ตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. การเขียน SAR ของหน่วยงานควรให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน และการอ้างอิงของหลักฐานควร link ไปยัง 
website ให้ครบทุกหน่วยงาน 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรเขียนแนวปฏิบัติที่ดีในเชิงกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. การส่งเสริมสนับสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี แต่งตั้งคณะท างาน
มีส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2555  

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี กระทรวงศึกษาประกาศใช้
ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26



13 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ได้
ก าหนดไว้ในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนธานี
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์
แผนงาน และประสานงานกับส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Park) โครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (SUT UBi) ส านักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา (SUT-IPMO) โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่าย มทส. 
และศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ทรัพยากรที่รับผิดชอบ
และกฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. อาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยียั ง ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ า) 

ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมและมาตรการตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเฉพาะด้าน และการ
พัฒนา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด พบว่า การพัฒนา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด มีกิจกรรม/โครงการ
น้อยที่สุด (12.69%) ควรก าหนดแผนและเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มจ านวนโครงการและ
กิจกรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อาจารย์ประจ า) 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายค่อนข้างมาก (ตัวบ่งชี้ที่ 11.3) ควรพิจารณาปรับ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน (เป้าหมายเชิงท้าทาย) 
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