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บทสรุปผูบ้รหิาร 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเลือกกลุ่มเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดบับัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และในปีการศึกษา 2553  สกอ. ได้มีการปรับรายละเอียดตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินจากเดิมคะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input 
process และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพื่อให้ครอบคลุม input process และ output/outcome 
นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ โดยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่าง
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ ดังนี้  

1. องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  (3 ตัวบ่งช้ี) 
2. องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งช้ี) 
3. องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี) 
4. องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย (6 ตัวบ่งช้ี) 
5. องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งช้ี) 
6. องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งช้ี) 
7. องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งช้ี) 
8. องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งช้ี) 
9. องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งช้ี) 
10. องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งช้ี) 
11. องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งช้ี) 

 มหาวิทยาลัยได้ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และระดับ
ผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอยีดที่ปรากฏในบทที่ 3 สรุปได้ดังนี้   
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ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  
1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดด๎ังนี้ 

1) ตัวบํงชี้เฉพาะของ สกอ. ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.60% (บรรลุเปูาหมาย 20 ตัวบํงชี้ จาก 23 ตัวบํงชี้)  

2) ตัวบํงชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกับตัวบํงชี้ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพ
ระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 91.40% (บรรลุเปูาหมาย 36 
ตัวบํงชี้ จาก 47 ตัวบํงชี้) 

3) ตัวบํงชี้ของ สกอ. รวมกับ สมศ. ผลการด าเนินงานได๎คุณภาพระดับดีมาก คือ ได๎คะแนนเฉลี่ย 
4.80 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.00% (บรรลุเปูาหมาย 31 ตัวบํงชี้ จาก 37 ตัวบํงชี้)  

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบํงชี้ทั้งหมด 50 ตัวบํงชี้ (ไมํรวมตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 15) พบวํามีตัวบํงชี้ที่มีผล
การประเมินอยูํในระดับดีและดีมาก (ได ๎4 และ 5 คะแนน) หรือเป็นจุดเดํน จ านวน 46 ตัวบํงชี้  

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

  16.1 ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

3)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

4)  ตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
5)  ตัวบํงชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
6)  ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7)  ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
8)  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
9)  ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
10)  ตัวบํงชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับ

นักศึกษา 
11)  ตัวบํงชี้ 2.11*  คะแนนเฉลี่ยสะสมตํอปีของนักศึกษา 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
12)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
13)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพรํ 
14)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพรํ 
15)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
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16)  ตัวบํงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
17)  ตัวบํงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
18)  ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
19)  ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
20)  ตัวบํงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
21)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ   
22)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
23)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ 
24)  ตัวบํงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
25)  ตัวบํงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
26)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
27)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
28)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้น าและ/หรือแก๎ปัญหาสังคมในด๎านตําง ๆ ของสถาบัน 

  18.1 ผลการชี้น าปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
  18.2 ผลการชี้น าปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

29)  ตัวบํงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
30)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
31)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
32)  ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎น าของสภามหาวิทยาลัยและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 
33)  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎  
34)  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
35)  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
36)  ตัวบํงชี้ 7.5* ความพึงพอใจของผู๎รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ 

37)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
38)  ตัวบํงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 
39)  ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
40)  ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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41)  ตัวบํงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
42)  ตัวบํงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู๎เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู๎ เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)   
43)  ตัวบํงชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม

เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
44)  ตัวบํงชี้ 11.2* ร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่มีสํวนรํวมในการปรับแปลง ถํายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตํออาจารย์ประจ า 
45)  ตัวบํงชี้ 11.3*  ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตํออาจารย์ประจ า 
46)  ตัวบํงชี้ 11.4* ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 
   

ตัวบํงชี้ที่มีผลการประเมินอยูํในระดับควรปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน (ได๎ 2 คะแนน) หรือเป็นจุดอํอน 
จ านวน 3 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  
1) ตัวบํงชี้ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ    
2) ตัวบํงชี้ 2.9* ร๎อยละการพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาตํอรุํน 

ก. ระดับปริญญาตรี                   
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา            

3) ตัวบํงชี้ 2.10* ร๎อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรตํอรุํน              

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบํงช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบํงช้ีของ สกอ. 
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3. จากผลการประเมินคุณภาพตามตัวบํงชี้ที่ควรปรับปรุง เมื่อน ามาจัดตามมุมมองด๎านการบริหาร
จัดการแบบ Balanced Scorecard (BSC) แล๎วจะแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ดังนี้ 
3.1 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านนักศึกษาและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มี 2 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  

1) ตัวบํงชี้ 2.9* ร๎อยละการพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาตํอรุํน 
ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

2) ตัวบํงชี้ 2.10* ร๎อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรตํอรุํน 

 
   หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวบํงช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบํงช้ีของ สกอ. 
 

มหาวิทยาลัยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนดีขึ้น ได๎แกํ การมีจ านวนนักศึกษาที่พ๎นสถานภาพลดลง และจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรให๎มากขึ้น โดยมีมาตรการด๎านปัจจัยน าเข๎าและด๎าน
กระบวนการดังนี้  

มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า เชํน  
- ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพรํขําวสารของศิษย์เกํา และนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลรวมถึง

ข๎อมูลตําง ๆ ที่แสดงจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เป็นภาพลักษณ์ในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์สูํสังคมภายนอก ผํานหลากหลายชํองทาง เชํน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทาง 
website ทางรายการวิทยุและโทรทัศน์และเข๎าถึงทุกสํวนของสังคมให๎มากขึ้น เพ่ือเป็น
การเผยแพรํชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักเรียน/
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให๎เข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

มาตรการด้านกระบวนการ เชํน  
- มหาวิทยาลัยโดยฝุายวิชาการและส านักวิชาควรด าเนินการแก๎ปัญหาการที่นักศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํอปีอยูํ ในระดับต่ ากวําเปูาหมาย (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36 : 
เปูาหมาย ≥ 2.50) การพ๎นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตํอรุํนสูงกวําเปูาหมาย (ร๎อยละ 13.13 : เปูาหมาย ‹ ร๎อยละ 5) การพ๎น
สถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตํอรุํนสูงกวํา
เปูาหมาย (ร๎อยละ 2.69 : เปูาหมาย ‹ ร๎อยละ 1) และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรตํอรุํนในระดับต่ า (ร๎อยละ 45.75) โดยมีระบบและ
กลไกในการติดตามชํวยเหลือนักศึกษากลุํมเสี่ยงตํอการพ๎นสถานภาพนักศึกษา และกลุํมที่
มีคะแนนเสี่ยงตํอการไมํส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลา เพ่ือติดตามผลและแก๎ปัญหา
ทางการเรียนของนักศึกษาอยํางสม่ าเสมอ เชํน การจัดคํายเตรียมความพร๎อมด๎านความรู๎
พ้ืนฐาน และจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 เป็นต๎น และด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาดังกลําวอยํางเป็นรูปธรรม  โดย
โครงการวิจัยสถาบัน  
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3.2 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านบุคลากร การเรียนรู๎ และนวัตกรรม มี 1 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
1) ตัวบํงชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

   
  มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ในเรื่องความก๎าวหน๎าของอาชีพอาจารย์ และวางแผนสํงเสริมการพัฒนาคณาจารย์แบบมีสํวนรํวมระหวําง
สาขาวิชาและส านักวิชา และมีการติดตามอยํางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม   

 
3.3 กลุํมตัวบํงชี้ด๎านกระบวนการภายใน มี 1 ตัวบํงชี้ ได๎แก ํตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร ซึ่งมี 14 หลักสูตร ที่เกินรอบการประเมิน ซึ่งขณะนี้อยูํในระหวําง
กระบวนการปรับปรุงเพ่ือให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
(TQF : HEd) คือ 

1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร ได๎แกํ  
(1)  สาขาวิชาชีวเคมี ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
(2)  สาขาวิชาเคมี ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(3)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได๎แกํ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปริญญาโท

และปริญญาเอก) 
(4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 1 หลักสูตร  ได๎แกํ 
(1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ปริญญาโท) 

3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร ได๎แกํ  
(1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
(2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
ซึ่งทั้ง 14 หลักสูตร ได๎จัดท าหลักสูตรใหมํให๎สอดคล๎องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

แล๎วเสร็จ และน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ด๎วยแล๎ว  
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ผลสัมฤทธิ์จากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2553-2555)   

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการตําง ๆ สอดคล๎องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ  
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบตํอความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปอุดมศึกษา รอบ 2 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งงานประจ าและงานโครงการ โดยได๎มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบด๎านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษา ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มี
ศักยภาพให๎สูงขึ้น  และวิเคราะห์ผลกระทบด๎านประชาคมอาเซียนเพ่ือการเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยได๎จัดท าโครงการสรรหาและดึงดูดนักเรียนผู๎มีศักยภาพให๎เข๎ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้นและโครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีการ
จัดสรรทุนให๎นักศึกษาอยํางเพียงพอ นอกจากนั้นแล๎วมหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยเทคนิคเดลฟาย (delphi technique) ทุกปีงบประมาณ เพ่ือน าผลมาใช๎ในการปรับปรุงแผนและ
โครงการกิจกรรมทุกปีงบประมาณ 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในระดับหนํวยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช๎อยําง
เป็นรูปธรรม และชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามการใช๎จํายงบประมาณและเรํงรัดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งด าเนินการทุกไตรมาส และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
โดยสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี การติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา การตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี โดยน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ SWOT มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง และมีการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน 1 ครั้ง/ป ี

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร๎อมทั้งน าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
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2. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หาสาเหตุและแนวทางการแก๎ไข 
(http://web.sut.ac.th/dpn/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2011-
02-08-09-26-49&catid=3:2010-07-22-13-46-44&Itemid=49) เชํน การสร๎างแบบจ าลองการ
สอนกลุํมใหญํ  (large-classroom learning) ปัจจัยที่มีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มทส. การ
เปรียบเทียบปัจจัยในการเรียนของนักศึกษาที่ใช๎เวลาในการศึกษาไมํเกิน 4 ปี และมากกวํา 4 ปี และ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข๎าศึกษาใหมํ รุํนปีการศึกษา 2549 มทส. เป็นต๎น 
รวมทั้งบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร๎างการคงอยูํของนักศึกษา มทส.” และเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหวํางผลการเรียนระดับมธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา และ
คะแนนสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา มทส. รุํนปีการศึกษา 2540-2543” 

3. มหาวิทยาลัยได๎พัฒนาหลักสูตรให๎มีความทันสมัย ได๎มาตรฐาน โดยมีการเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหา
ทันสมัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับบัณฑิตศึกษาจะมีวิชา selected topics ซึ่งสามารถน าเนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบัน ทันตํอเหตุการณ์ มาสอนในแตํละภาคการศึกษา และมีการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร
อยํางเครํงครัด เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางสม่ าเสมอ โดยเน๎นให๎ทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวมในการด าเนินการ และเน๎นความรํวมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรม  

4. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น เชํน การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแกํโรงเรียนเปูาหมายในพ้ืนที่ และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให๎ถึงกลุํมเปูาหมาย เป็นต๎น 

5. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยความต๎องการของหลักสูตรที่มีแผนเปิดใหมํ มีการประชาพิจารณ์หลักสูตร และ
มีการประเมินหลักสูตรที่ได๎เปิดสอนไปแล๎วเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเหมาะสม 
กับการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ และมรีะบบสหกิจศึกษา อันเป็นผลให๎บัณฑิต มทส. มี
อัตราการได๎งานท าและเงินเดือนสูงขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ 
ได๎รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารของสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 
Cooperative Education หรือ WACE) ในการเป็นส านักงานสาขา (satellite office) ในภมูิภาคเอเชีย  

6. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้น โดยคงมาตรฐานการรับคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง 
มีการทดสอบการสอน การประเมินการสอน (http://fda.sut.ac.th) การประเมินผลปฏิบัติงาน 
(http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx) อยํางเป็นรูปธรรม มีการสํงเสริมคนดีและคนเกํง
ให๎เป็นตัวอยําง เชํน มีการให๎รางวัลการสอนดีเดนํ วิจัยดีเดํน และนวัตกรรมดีเดํน เป็นต๎น 

7. มหาวิทยาลัยมีการเรํงรัด/สนับสนุนให๎คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทให๎ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
ทั้งการให๎ทุนภายในและการจดัหาทุนภายนอกรวมทั้งสนับสนุนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ 

8. สถานพัฒนาคณาจารย์ (http://fda.sut.ac.th) ได๎มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนตําง ๆ แกํคณาจารย์
เพ่ือให๎นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการสอนของคณาจารย์ เชํน การเรียนรู๎ที่มีผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(student-centered learning)  การเรียนการสอนห๎องเรียนใหญํ (large-classroom learning)  
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การเรียนรู๎ตลอดชีวิต (life-long learning) และการเรียนรู๎แบบเจาะลึกและการเรียนรู๎แบบ
กระตือรือร๎น (deep and active learning) เพ่ือให๎คณาจารย์มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

9. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให๎คณาจารย์มีต าแหนํงทางวิชาการสูงขึ้น เชํน สนับสนุนคณาจารย์ผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน การปรับเงินคําต าแหนํงทางวิชาการ  การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานในตํางประเทศ และการสนับสนุนการพิมพ์ต าราและเอกสารค าสอน 

10. มหาวิทยาลัยมีระบบมิตราจารย์และระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
11. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการจัด

คํายเตรียมความพร๎อมด๎านความรู๎พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาใหมํ ระดับปริญญาตรี เพ่ือให๎
ปรับตัวเข๎ากับระบบการเรียนที่ต๎องพ่ึงพาตนเองเป็นหลักจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาสูํ
มหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/das/) อีกทั้งยังมีการจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ไมํเข๎าใจบทเรียนที่มีการสอนในห๎องเรียนโดยนักศึกษาบัณฑิตหรือผู๎ชํวยสอน  

12. มหาวิทยาลัยมีมาตรการดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน และจัดให๎มีทุนการศึกษา ได๎แกํ  
1) ทุนเรียนดีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
3) ทุนส าหรับนักเรียนที่ผํานการเข๎าคํายโอลิมปิกวิชาการ คํายสํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด๎าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนตามโครงการพิเศษตําง ๆ  
4) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก๎าวหน๎า 
5) ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
6) ทุนโควตาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
7) ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย  
8) ทุนโควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
9) ทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนให๎กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10) ทุนการศึกษาส าหรับผู๎ที่มีผลการเรียนดีเดํนที่สมัครเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
11) ทุนการศึกษาส าหรับผู๎มีศักยภาพเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
12) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 30,000 บาท และปริญญาเอก 50,000 บาท) และ

ทุนน าเสนอผลงาน (3,000 บาท/คน/ปี)  
13) ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษาส าหรับคณาจารย์ที่ได๎รับโครงการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก  
14) ทุนที่คณาจารย์ได๎รับทุนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมมากขึ้น โดยมีการก าหนด
ชํวงเวลาบํายวันศุกร์ไมใํห๎มีการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมจ านวน
มากและหลากหลายท าให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจสูง และสังคมได๎รับ
ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเดํน เพ่ือ
เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษาอ่ืน ๆ  เชํน ให๎ทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเดํน และรางวัล
นักกีฬาดีเดํน 

3. มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับศิษย์เกํา โดยสาขาวิชาตําง ๆ จัดให๎มีงานศิษย์เกําสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง
ทั้งจัดที่มหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ นอกจากนั้น ศิษย์เกําหลายสาขาวิชาได๎ด าเนินการจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษา เชํน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ฯลฯ เพ่ือชํวยเหลือรุํนน๎องที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยได๎รับคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุใน
การกํอตั้งน๎อยที่สุดแสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการที่ก๎าวกระโดดในชํวงเวลาอันสั้น 

2. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นและของประเทศ
มากขึ้น และน าไปสูํการปฏิบัติที่เครํงครัด มีระบบการวิจัยเป็นกลุํมเครือขําย เชํน การจัดตั้งกลุํมวิจัย 
และศูนย์วิจัย เพ่ือเป็นการรํวมกันท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยมีการสร๎างแรงจูงใจให๎อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติให๎
มากขึ้น ผํานมาตรการตําง ๆ เชํน เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได๎รับเงินอุดหนุนจากแหลํงทุนภายนอก 
(matching fund) และการพัฒนาหรือสนับสนุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน (infrastructure) ด๎านการวิจัยที่
เป็นจุดเน๎น มีแหลํงสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในหลายแหลํง เชํน กองทุนวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
เน๎นงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและน าไปสูํนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีมาตรฐานภาระงานอาจารย์/
นักวิจัยขึ้นใหมํ โดยให๎มีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได๎ เพ่ือลดภาระงานสอนลง ถ๎าอาจารย์มี
ภาระงานวิจัยมาก    

4. มหาวิทยาลัยมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และจัดสรรทุนคณาจารย์นักวิจัยรุํนใหมํ 100 ,000 บาท/อาจารย์
ใหมํ 1 ทําน พร๎อมทั้งจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะเรื่องงานวิจัยที่อยูํในทิศทางการพัฒนาประเทศให๎แกํ
คณาจารย์  

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หลายด๎าน เชํน เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟ การวิจัยและพัฒนาต๎นแบบระบบก าจัดขยะติดเชื้อ โดยใช๎เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค  
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เครื่องต๎นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก ต๎นแบบการจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช๎เป็นพลังงาน
ทดแทนส าหรับรองรับปริมาณขยะ 3-5 ตัน/วัน การพัฒนาสายพันธุ์ ไกํเนื้อพ้ืนเมือง (ไกํเนื้อโคราช) 
โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ปลานิลแปลงเพศ สาหรํายเส๎นแก๎ว แคลอรี่ต่ า เส๎นใยสูง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหารจากแปูงต๎านทานจากข๎าวไทย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus และ Trichoderma ใน
การควบคุมโรคพืช  หัวเชื้อไรโซเบียมและพีจีพีอารช์นิดเหลวส าหรับการปลูกถ่ัวภายใต๎สภาวะโลกร๎อน
เทคโนโลยีกล๎าเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือลดระยะเวลาการหมักน้ าปลา การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรด
แลคติกชนิดแอลและดีจากแปูงมันส าปะหลัง การท าอาหารข๎นและการท า อาหารหมักส าหรับแพะ 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากวัสดุท๎องถิ่น  แบบหลํอทดสอบการบดอัดและก าลังเฉือน
แบบสามแหวน ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การระบุโครงสร๎างจุลภาคของวัสดุและวิจัยวัสดุใหมํ  
การพัฒนากระบวนการผลิตกรดอินทรีย์ และตัวท าละลายส าหรับใช๎ในระดับอุตสาหกรรม  กรรมวิธี
การผสมโคเอนโซม์คิวเทนในน้ ามันร าข๎าว  แบบจ าลองระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ  ผลิตภัณฑ์
งาด าผงกึ่งส าเร็จรูปชนิดชงดื่ม และการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด๎ไหมอีลี่พร๎อม
รับประทาน โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ เบดไทม์มิลด์ 
ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส าหรับประดิษฐ์วัสดุเส๎นใยนาโนและโครงสร๎างนาโน ไม๎เชิง
วิศวกรรมสมรรถนะสูง  บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับการบรรจุร๎อนและแชํเยือกแข็ง  สมุนไพร
ไทยส าหรับลดอาการหยํอนสมรรถภาพทางเพศในชาย ระบบผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC  ระบบ
รายงานต าแหนํงด๎วยเสียงพูด  ระบบรายงานพิกัดต าแหนํง GPS ผํานเครือขําย GPRS  ผลิตภัณฑ์ 
สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า  กรรมวิธีการผลิตน้ าส๎มและน้ ามะนาวผงด๎วยวิธีการพํนฝอยและแบบแชํ
เยือกแข็ง  เครื่องไลํค๎างคาวด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง  เครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนน  เมล็ด
ทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473  เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO-http://www.sp.sut.ac.th/ipmo/)  
ซึ่งน าไปสูํการด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เชํน กรรมวิธีการผลิตโปรตีนซิริซินจากรังไหม 
กระบวนการส าหรับการผลิตพาสต๎าจากข๎าว และชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC ขนาดเล็ก 
พร๎อมทั้งจัดท าระเบียบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

7. มหาวิทยาลัยให๎ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทั้งในและตํางประเทศ ท าให๎นักวิจัยและ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู๎จักและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติ  ดังเห็นได๎จากการมีคณาจารย์/นักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยได๎รับเชิญให๎เป็นวิทยากรรับเชิญ (invited speaker) หรือองค์ปาฐก (keynote 
speaker) เพ่ิมมากขึ้น หรือมีบทบาท เป็นผู๎รํวมจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ตํางประเทศและการ
เป็นเจ๎าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในมหาวิทยาลัย  

8. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให๎คณาจารย์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  
โดยมีการจํายคําตอบแทนแกํคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยทุกประเภทตามคุณภาพ
ของบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํปรากฏในฐานข๎อมูลสากลจนถึง
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคําดัชนีผลกระทบ (journal impact factor โดยยึดถือตามข๎อมูล 
Journal Citation Report) สูง โดยหากผู๎ประพันธ์หลัก (corresponding author) ของผลงานตีพิมพ์
ดังกลําวมีมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานต๎นสังกัด มหาวิทยาลัยจะสมทบคําตอบแทนเพ่ิมให๎อีก ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะจํายคําตอบแทนในการตีพิมพ์แบบอัตราก๎าวหน๎า ตั้งแตํ 4,000 - 40,000 บาท นอกจากนี้ 
ยังมกีารจํายคําลงพิมพ์ผลงานวิจัยค๎นคว๎าทางวิชาการของคณาจารย์ตามคุณภาพของผลงานและวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์ ในวงเงินไมํเกิน 80,000 บาทตํอคนตํอปี อีกด๎วย  

 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดให๎บริการวิชาการแกํชุมชนและสังคมจ านวนมากผํานทางเทคโนธานี หนํวย
บริการวิชาการสูํชุมชน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (http://csu.sut.ac.th/) ส านักวิชา ศูนย์/
สถาบัน และสํวนงานตําง ๆ รวมถึงมีความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให๎บริการ 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง เชํน บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
(one stop service)  โดยผู๎ใช๎บริการตําง ๆ มีความพึงพอใจในการใช๎บริการสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภายในจังหวัดนครราชสีมา
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ โดยผลักดันในเชิงนโยบายทั้งในระดับผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนให๎มีการประสานและเข๎าถึงชุมชนเพ่ือสร๎างพลังพัฒนาชุมชน เชํน การเป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย การเป็นเจ๎าภาพรํวมในการจัดการแขํงขันกีฬา SEA 
Games งานลอยกระทง เครือขํายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง การรํวมจัดงานท๎าว
สุรนารี โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๏อกเตอร์ โครงการสํงเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ศูนย์ มทส.) คํายวิชาการและคํายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาระบบคุณภาพและการ
จัดการของสถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการเกษตร และการบริการทางห๎องปฏิบัติการ  
 

องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ถึงแม๎วํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เน๎นทางด๎านเทคโนโลยี แตํยังคงให๎
ความส าคัญตํอการด าเนินงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยํางมาก เชํน การจัดกิจกรรมไหว๎ครู จัด
ประเพณีลอยกระทง งานพาแลง งานบายศรีสูํขวัญ งานรดน้ าด าหัว ประเพณีสงกรานต์ งานลอยกระทง งาน
ทอดกฐินและทอดผ๎าปุา การจัดการแขํงขันวําวไทยพ้ืนบ๎าน การจัดงบประมาณวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน บ๎านไทย 
hi-tech ห๎องไทยศึกษานิทัศน์ ซึ่งเป็นแหลํงรวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎ทางวิชาการด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ซึ่งแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณไว๎มากมายหลายหลากนับพันชิ้น สามารถใช๎ศึกษาหาความรู๎ กํอเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค๎นตํอยอด
ความรู๎ในอดีต  และเครือขํายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งบริการ
สารสนเทศภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มีการจัดหลักสูตรอบรมผู๎บริหารมหาวิทยาลัยรุํนใหมํเพ่ือให๎ทราบกระบวนการและแนวทางในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในด๎านตําง ๆ โดยการเรียนรู๎จากผู๎บริหารที่มีประสบการณ์สูงทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา teamwork ในหมูํผู๎บริหารรุํนใหมํให๎มีความสัมพันธ์ที่แนํน
แฟูนท าให๎บรรเทาปัญหาในด๎านการประสานงานระหวํางกัน 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยให๎ใช๎งานได๎อยํางตํอเนื่อง 
โดยเน๎นการพัฒนาระบบด๎วยตนเองเพ่ือความยั่งยืนและมีหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ สถาน
สํงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) พร๎อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให๎
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช๎ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให๎มากขึ้น  

3. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานข๎อมูลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพให๎สามารถ
น ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและทันตํอความต๎องการใช๎งานให๎มากขึ้น โดยสถานสํงเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) รํวมกับฝุายวิชาการได๎พัฒนาสารสนเทศรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ออนไลน์ ส าหรับหนํวยงานและสถาบัน เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานและระดับสถาบันบันทึก
ข๎อมูลรายงานการประเมินตนเองของหนํวยงาน ซึ่งระบบนี้ชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังจาก สกอ. และ สมศ. สามารถค๎นหาหลักฐานตามผลการ
ด าเนินงานในแตํละเกณฑ์การประเมินของตัวบํงชี้ ซึ่งผู๎บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดูรายละเอียดผล
การด าเนินงานและผลการประเมินของทุกหนํวยงานได๎ตลอดเวลา โดยทุกหนํวยงานเริ่มด า เนินการ
บันทึกข๎อมูลผํานระบบ ตั้งแตํปีการศึกษา 2555 เป็นต๎นไป   

 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยได๎ปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” และมีแผนการใช๎ทรัพยากรรํวมกันทั้งในและนอกสถาบัน 

2. มีการน าข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์กรอยํางตํอเนื่อง คือ  
1) คําใช๎จํายทั้งหมดตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา 
2) สินทรัพย์ถาวรตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา 
3) ร๎อยละของเงินเหลือจํายสุทธิตํองบด าเนินการ 

          เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการรํวมพิจารณาการท างานตามแผนและตัดสินใจการใช๎จํายเงินเพ่ือให๎
มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางการเงิน (SWOT Analysis) เพ่ือให๎การจัดสรรงบประมาณ
สะท๎อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีระบบการตรวจสอบและประเมินระดับสถาบันและระดับหนํวยงาน 
โดยผู๎ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

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

3. มีการเผยแพรํการระบบประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่องผํานทางเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa/) 
4. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา (ฝุายกิจการนักศึกษา

รํวมกับฝุายวิชาการ) 
5. มีระบบสํงเสริมการสร๎างเครือขํายด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยูํภายใต๎ระบบบริหารงาน
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังรํวมด าเนินการเครือขํายด๎านประกัน
คุณภาพกับสถาบันตําง ๆ ในรูปของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง 13 แหํง และ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 17 แหํง ในรูปของคณะท างานด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการด๎านการพัฒนาการเรียนการสอนของเครือขําย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางอีกด๎วย นอกจากนี้มีการจัดตั้งเครือขําย C-เชิง
ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือขํายอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง เพ่ือให๎สถาบันสมาชิกในเครือขํายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บูรณาการความรํวมมือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งรํวมกัน และ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษารํวมกันระหวํางสถาบันสมาชิกในเครือขําย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง รวมทั้งหนํวยงานที่รับผิดชอบงานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการใช๎ทรัพยากรรํวมกันและสํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เป็นการสร๎างเครือขํายการพัฒนาคุณภาพภายในและ
ระหวํางสถาบันให๎เกิดความเข๎มแข็ง  

6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได๎จัดโครงการน ารํองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือใช๎
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให๎ก๎าวไปสูํความเป็นเลิศ โดย สกอ. ได๎เชิญ
มหาวิทยาลัยตําง ๆ เข๎ารํวมโครงการดังกลําว ซึ่งจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข๎ารํวมโครงการ จ าแนก
เป็นกลุํมสถาบันที่ได๎รับประกาศเกียรติคุณจากการประกวดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา กลุํมที่ผํานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ในระดับดีมาก กลุํมสถาบันที่เข๎า
รํวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ 9 แหํง และสถาบันที่มีประสบการณ์การน าเกณฑ์ไปใช๎และ
สนใจเข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 82 แหํง โดยในสํวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคมได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 15 แหํง ให๎เข๎ารํวมโครงการน ารํองฯ ดังกลําว ซึ่ง
สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการฯ ต๎องด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน 
2553 - ธันวาคม 2554 ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได๎รับคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 18 แหํง ให๎เข๎ารํวม
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โครงการตํอยอดคุณภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ (fast track) นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่ไปรํวม 
observe ที ่สกอ. จัดให๎มีกิจกรรมการแบํงปันความรู๎ (sharing lessons learning) เป็นระยะ ๆ และ
สมัครเข๎ารํวมโครงการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน/หนํวยงาน ที่จะอยูํในโครงการฯ ตํอไป พิจารณา
จากคุณภาพของโครงรํางองค์กร (Organization Profile : OP) ที่สํง และการสํง OP ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมผํานการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการตํอยอดคุณภาพการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศรุํนที่ 2 โดยมี 7 สถาบันที่ ได๎รับคัดเลือก ดังนี้ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

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

 มหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎ฝุายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษานโยบายในการเป็นสถานศึกษา 
3 ดี (3D) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยได๎มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่อง แตํงตั้งคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 
2553 มีหน๎าที่ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาตามตัวบํงชี้ มีการจัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมด๎าน
ประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และด๎านภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งจาก
ส านักวิชาและจากชมรมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยมุํงเน๎นการจัดกิจกรรม/โครงการที่พัฒนานักศึกษา 
ให๎มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง 3 ด๎าน อันได๎แกํ 

1. ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและตํอต๎าน 
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง เชํน มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหาร สภานักศึกษาการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการชมรม กรรมการหอพัก มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสตําง ๆ  

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY)  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม 
รู๎จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพ เชํน มี
การจัดกิจกรรม/โครงการที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม เชํน การท าบุญตักบาตร  
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม แตํงกายชุดไทย รํวมงานตามประเพณีไทย เชํน วันสงกรานต์ วันลอยกระทง  
เป็นต๎น 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข๎าใจ รู๎จักพิษภัยของยาเสพติด
และรู๎จักการหลีกเลี่ยง เชํนการจัดกิจกรรม/โครงการ ให๎ความรู๎และรณรงค์ให๎นักศึกษาเข๎าใจและ
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด๎านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และบุคลากรผู๎ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได๎จัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมด๎านประชาธิปไตย 3 กิจกรรม ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม 55 กิจกรรม และด๎านภูมิค๎ุมกันภัยจากยาเสพติด 10 กิจกรรม  
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องค์ประกอบที่ 11 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยมีเทคโนธานีเป็นเจ๎าภาพ โดยสนับสนุนให๎คณาจารย์น าความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ใน
การบริการวชิาการ ในด๎านกิจกรรม/โครงการการปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีโครงการสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือขําย มทส. (iTAP : Industrial Technology Assistance 
Program) โครงการหนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI : Suranaree University of Technology 
Business Incubator)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (SUTSP : Suranaree University of Technology 
Science Park)  ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ ์(ด๎านการเพ่ิมผลผลิต) (RCaP : Research Center for 
Cassava and Products)  เครือขํายคลินิกเทคโนโลยี มทส.  ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-
IPMO : Suranaree University of Technology Intellectual Property Management Office) และ
โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๏อกเตอร์ เป็นต๎น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค๎น และ
นวัตกรรมตําง ๆ ที่น าไปใช๎ในการพัฒนาประเทศและชํวยแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม เชํน 

1. เครื่องก าจัดลุกน้ ายุง ชุดกรองน้ าดื่มพลังแสงอาทิตย์ เรือน้ าใจปีบทอง และการก าจัดขยะจาก
สถานการณ์น้ าทํวมแบบครบวงจร เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบมหาอุทกภัย 

2. การพัฒนาสายพันธุ์ไกํ มทส. (ไกํเนื้อโคราช) โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว การลดระยะเวลาการหมัก
น้ าปลาโดยเทคโนโลยีกล๎าเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ซูริมิปลาน้ าจืด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร
จากแปูงต๎านทานจากข๎าวไทย สาหรํายเส๎นแก๎ว การพัฒนาข๎าวขึ้นรูปกึ่งส าเร็จรูปส าหรับเป็น
อาหารเพ่ือสุขภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแตํงบรรยากาศและท านายอายุการเก็บรั กษา
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎สด เพ่ือการเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร  การปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน
ส าหรับผักและผลไม๎ การท าอาหารข๎นและการท าอาหารหมักส าหรับแพะ การเพาะเห็ดและการ
แปรรูปเห็ด ปุุยและดินส าหรับปลูกมันส าปะหลัง การแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของโรคสเตรปโต 
คอคโคซีสในปลานิล การจัดท าบํอแก๏สชีวภาพ การผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เทคนิคการ
ใช๎แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข๎าวต๎นเดี่ยวระบบ มทส.  

3. พลาสติกยํอยสลายได๎ทางชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจากแปูงมันส าปะหลัง เครื่อง
ผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด๎วยคลื่นไมโครเวฟผํานการน าความร๎อนด๎วยอลูมิเนียมฟอยล์จาก
กลํอง UHT เตาเผาขยะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง การจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช๎เป็นพลังงาน
ทดแทนแบบครบวงจร ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบประสานสัญญาณไฟโดยใช๎ฐานเวลา
จากจีพีเอส เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 

4. เฟจแอนติบอดี้ส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา การผลิตสเปรย์เอนไซม์เพ่ือก าจัด
กลิ่น การใช๎แสงซินโครตรอนยืนยันการพัฒนาสเต็มเซลล์สูํเซลล์ตับ ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือชํวย
ในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์น าไปใช๎ในห๎องรังสีของโรงพยาบาล โปรแกรมส าหรับ
ค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ แบบกํอสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวก
มาตรฐานส าหรับผู๎สูงอายุในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเพื่อสุขภาพ 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได๎ให๎ความส าคัญกับบทบาทในด๎านการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม 
(University Social Responsibility : USR)  ดังนี้ 

1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มทส. รํวมใจชํวยผู๎ประสบอุทภัย จ.ปราจีนบุรี  และ จ.ลพบุรี  
โครงการพี่ชํวยน๎อง ครั้งท่ี 3 (Back to School III) ปลูกปุาเศรษฐกิจ ธนาคารวัสดุรีไซเคิลคืนชีวิต
สูํวิถีรักษ์โลก คํายวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือชุมชนท๎องถิ่น สืบสานต านานหมี่โคราช บ๎านกุดจิก 
มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์น๎อย โรงเรียนพอเพียง...พํอเพียงพอใจ สํงตํอความรู๎ พร๎อมสูํอาเซียน 
สนามบาสฝัน สานตํอหมํอนไหมก๎าวไกลยั่งยืน มทส. คัดกรองเฝูาระวังภาวะติดเชื้อไข๎หวัด 2009 
ตุ๏กตาเพ่ือน๎อง น๎องฮัก Library และสืบสานต านานเมืองยําโม ไชยะไชโยกับเพลงโคราช เป็นต๎น 

2. ด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เชํน  มทส. รํวมถวายผ๎าปุามหากุศลในงาน “วิสาขบูชา พุทธ
บารมี ประจ าปี 2555” ทอดกฐินสังฆประชาสามัคคี คําย MT เข๎าวัดปฏิบัติธรรม และรวมพลัง
จิตอาสา มทส. พัฒนาลานปฏิบัติธรรม เป็นต๎น 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชํน สอนน๎องล๎างมือ การแขํงขันแบดมินตันเชื่อม
ความสัมพันธ์เครือขํายสุรนารี ครั้งที่ 1 โครงการสร๎างเสริมสุขภาพ “ฟันสวยสดใส พัฒนาสมวัย มี
สุขภาพอนามัยที่ดี การดูแลสุขอนามัยโรคปากเท๎าเปื่อย เสริมสร๎างสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 
และผู๎สูงอาย ุคํายแหํงการเรียนรู๎ โรงทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนี ออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่  
การศึกษาความชุกของยีน APOE4 และรูปแบบของ FTIR spectra ในผู๎ปุวยอัลไซเมอร์ เป็นต๎น 

4. ด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เชํน การจัดท าตู๎แดงอิเล็กทรอนิกส์ การจัดนิทรรศการ 
22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคูํเคียงสังคม การลงพ้ืนที่ให๎บริการและให๎ค าปรึกษาบริการ
วิชาการแกํชุมชนในเรื่องตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชน เชํน ระบบน้ าหยดในการปลูกมัน
ส าปะหลัง การปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท าบํอแก๏สชีวภาพ การ
เพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด เป็นต๎น 

5. ด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม เชํน การจัดคําย NECTEC eCamp ให๎แกํนักเรียน การ
ฝึกอบรม E-learning และพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นฯ การฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง การ
อบรมและการลงพ้ืนที่บริการวิชาการให๎แกํชุมชนตําง ๆ ในหัวข๎อที่ชุมชนสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ตํอไปได ๎รวมถึงการสํงเสริมบทบาทบุคลากรและนักศึกษารับผิดชอบตํอสังคม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2555 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นคะแนนตามประเภทของตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี คะแนน ระดับของผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.83 คะแนน ระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) 4.77 คะแนน ระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส.  
(6 ตัวบ่งชี้ + 4 ตัวบ่งชี้ย่อย) 

3.71 คะแนน ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. + มทส. 
(43 ตัวบ่งชี้ + 4 ตัวบ่งชี้ย่อย) 

4.57 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 35 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้ย่อย คิดเป็นร้อยละ 
76.60 
ไมบ่รรลุเป้าหมาย 8 ตัวบ่งชี้ + 3 ตัวบ่งชี้ย่อย คิดเป็นร้อยละ 
23.40 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี ้สกอ. + สมศ.  
(37 ตัวบ่งช้ี) 

4.80 คะแนน ระดับดีมาก 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม ที่คิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเอง
มีผลดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ดี และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีถัดไป ท าให้
เกิดผลในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดีมาก ตามผลการประเมินของ องค์ประกอบที่ 1 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็มีการบริหาร 
การพัฒนาบัณฑิต และการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ดีมากเช่นกัน ตามผลการประเมิน
ของตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 16.2 และ 17 

การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้สร้างกลไกในการผลิตบัณฑิตที่ดี ทั้งกระบวนการเรียนของนักศึกษา การสอน
ของอาจารย์ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับทุกพันธกิจ รวมถึงระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี นักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยจ านวนมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 2 และ 3 ที่มีผลการประเมินดีมาก 

แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษา ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และคะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาของนักศึกษา มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม
ผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.9 - 2.11 ในองค์ประกอบที่ 2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น และมีผลการประเมิน
พอใช้ 

มหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์สาเหตุและหาระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหา เช่น กระบวนการติดตามนักศึกษา
รายบุคคล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และองค์กรเพ่ือบริหารจัดการ ก ากับนโยบายทางด้านการวิจัย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย องค์กรและคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นสามารถก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณ และ
ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการท าวิจัยและสร้างผลงานได้เป็น
อย่างมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 ที่มีผลการประเมินดีมาก 
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เนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยอาศัยแหล่งทุนจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ท าให้ระบบงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านวิจัยอาจไม่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยควรหากลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ในการหาแหล่งทุนจากภายนอกในระยะยาว นอกจากนี้น่าจะมีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะ
เครือข่ายที่บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้มากขึ้น 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยมีกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การก าหนด
แผนงาน การมีการด าเนินงานตามแผนงานให้บรรลุผลที่ดี ผลงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้สร้างประโยชน์
แก่สังคม จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัด และท้องถิ่น จากประชาชนและผู้ ประกอบการ เป็นอย่างมาก ตามผล
การประเมินขององค์ประกอบที่ 5 ที่มีผลการประเมินดีมาก   

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามขั้นตอนของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดี ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 6 ที่มีผลการประเมินดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
เพ่ือขอความเห็นของนักศึกษา มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นการสร้างเสริมบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม 

การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ  ในการบริหารของมหาวิทยาลัย         
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น าที่เด่นชัด มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง 
และการบรรลุผลของการด าเนินงาน เป็นที่พึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง และการด าเนินงานที่เป็นระบบ ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 7 และ 9 ที่มีผล
การประเมินดีมาก ส าหรับผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณนั้น มีผลการด าเนินงานที่ดี แต่ยังขาดการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 8 ที่มีผลการประเมินดี 

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคมจ านวนมาก และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ตามผล
การประเมินขององค์ประกอบที่ 11 ที่มีผลการประเมินดีมาก  

มหาวิทยาลัยเปิดให้มีช่องทางการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรจัด
ให้มีเวทีร่วมระดมความคิดเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา แผนแม่บท หรือน าโครงการย่อย ๆ ที่มีอยู่จ านวนมากผนวกรวม
ให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจากการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและมีการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน และการให้ความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ จะ
สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงานที่ดี โดยมีคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นท าหน้าที่ 
พร้อมมีคู่มือการท างาน 

2. มีการท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานเป็นเอกสารออกมาอย่างชัดเจน ตามตัวบ่งชี้ 
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมการประเมินผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยควรวางเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ในการ
บรรลุวสิยัทัศน์ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของ
สังคม และควรก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญในการพัฒนาทุกพันธกิจ

และมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. สภาวิชาการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลด้าน

วิชาการ มีการใช้การวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่  

3. บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
ส่วนใหญ่มีคุณภาพ ทุ่มเทให้กับการท างาน และรัก
องค์กร 

4. มีระบบไอทีที่ รองรับทุกพันธกิจ  และสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ (MIS) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมี
ประโยชน์ในการน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
วางแผน และพัฒนาองค์กร 

5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีความเป็นอาจารย์มืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
ตั้งแต่เริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ ตลอดจนกระบวนการ
แนะน า ส่งเสริมการท าวิจัย การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 

6. มีกระบวนการจัดการความรู้ในด้านความเป็นอาจารย์
มืออาชีพ และเผยแพร่ออกสู่ภายนอก 

7. มีระบบสนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษาและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. มหา วิ ท ย าลั ย มี น โ ยบ าย ใ นก า ร ผลั ก ดั น ด้ า น 
Internationalization และมีการด าเนินงานหลายด้าน 
เช่น สนับสนุนให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก 9 
ประเทศอาเซียน เป็นต้น 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการศึกษาหรือวิจัยสถาบัน
เพิ่มเติม อาทิ การศึกษาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในการ
ดูแลนักศึกษา การเข้าถึงและความสามารถในการ
น าไปใช้ประโยชน์ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ผลกระทบของการใช้สื่อการสอนออนไลน์  
ทั้ งนี้  เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ควรบูรณาการวิจัยสถาบันให้เป็นเครื่องมือส าคัญอย่าง
เป็นระบบในการพัฒนาวิชาการ เช่น การเปิด-การปิด-
การปรับปรุงหลักสูตร หรือการรับนักศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยให้สภาวิชาการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ 
Generative Duty Mode และ Strategic Duty Mode 
ได้มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น 
Internationalization อย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ (ต่อ) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กระบวนการในการติดตามและพัฒนานักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมยังไม่ชัดเจน 
2. การสื่อสารและความเชื่อมโยง ตลอดจนความ

ต่อเนื่องในการด าเนินงานระหว่างส านักวิชา ศูนย์ 
สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ยังไม่ชัดเจน 

3. รายวิชาที่เป็นสหสาขาวิชายังไม่มีคณะกรรมการ
ประจ ารายวิชา เพื่อร่วมกันวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล 

4. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในระบบ MIS และไม่มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์
เพื่อน าผลไปวางแผน พัฒนาหน่วยงานและพันธกิจ
ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 

 

1.  ควรมีกระบวนการในการติดตามและพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม (Monitor นักศึกษาเป็นรายบุคคล) 
ตลอดจนใช้นโยบายเชิงรุกในการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา
ได้ทันเวลา 

2. ควรเพิ่มการสื่อสาร/ ความเช่ือมโยงและความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ระหว่างส านักวิชา ศูนย์ 
สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อลดปัญหาบางงาน
ที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ (ให้เกิด seamless) เช่น 
ส านักวิชาและศูนย์กิจการนานาชาติ ส านักวิชาและ
ศูนย์บริการการศึกษา ส านักวิชา/ศูนย์และส่วนการเจ้าหน้าที่ 
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) กับหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 

3. รายวิชาที่เป็นสหสาขาวชิาต้องมีคณะกรรมการประจ า
รายวิชาที่ประกอบด้วยคณาจารย์ของส านักวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น รายวิชาปรีคลินิกของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  รายวิชาของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์และส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

4. ควรมีระบบและกลไกในการกระตุ้นให้หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ 
MIS และควรมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อน าผลไป
วางแผน พัฒนาหน่วยงานและพันธกิจต่าง ๆ ของ
องค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ (ต่อ) 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. พบว่าอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษายังมีจ านวนมาก (ระดับปริญญาตรี 491 คน หรือร้อยละ 23.45 โดย
มีสาเหตุมาจากผลการเรียน 275 คน หรือร้อยละ 13.13 ลาออก 156 คน หรือร้อยละ 7.45 อื่น ๆ ได้แก่ 
นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบียนเรียน/เสียชีวิต 60 คน หรือร้อยละ 2.87 ระดับบัณฑิตศึกษา 116 คน หรือ
ร้อยละ 26.01 โดยมีสาเหตุมาจากผลการเรียน 12 คน หรือร้อยละ 2.69 ลาออก 62 คน หรือร้อยละ 13.90 
อื่น ๆ ได้แก่ นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบียนเรียน/ครบระยะเวลาศึกษา 42 คน หรือร้อยละ 9.42) ผลการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวม 2.36 ซึ่งสะท้อนว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่บรรลุผล 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย คือ 1:32  

2. นโยบายในการให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตาโดยไม่มีการสอบ ซึ่งอาจมีความรู้
พื้นฐานหรือความพร้อมในการศึกษาต่อไม่เท่าเทียมกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง โดย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนดังกล่าวโดยการจัดการเรียนการสอนเสริม อย่างไรก็ตาม
แนวทางส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการหลังจากการคัดเลือกและรับเข้าเป็นนักศึกษาของ มทส. แล้ว มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณากลยุทธ์ที่หลากหลายในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อาท ิ

 การฟูมฟักนักเรียนในระยะยาวโดยการคัดเลือกก่อนเวลา (early recruitment)  

 ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถผลิตนักเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ 

 ร่วมพัฒนาครูมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและเข้มแข็งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษามี engagement กับการพัฒนานักศึกษา 

ท าให้นักศึกษามีการวางระบบด้วยตนเอง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยให้ authority กับองค์การนักศึกษาและ 
สภานักศึกษาในการบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างโปร่งใส  มีลักษณะของกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม  

2. กิจกรรมของสหกิจศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ นักศึกษาได้ประโยชน์จากการประมวลความรู้
จากรายวิชาต่าง ๆ สู่การท างาน ซึ่งเป็นการสาธิตการ
ท างานจริง และมีระบบเสริมความเข้มแข็งทักษะของ
นักศึกษาจากการสาธิตในชีวิตจริง และเป็นระบบที่มี
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

3. มีการจัดท าคู่มือบันทึกปัญหาและกิจกรรมของ
นักศึกษา (บันทึกสู่...ความส าเร็จ) และ มีกระบวนการ
ให้นักศึกษาใช้คู่มือดังกล่าว 

4. มีการจัดกิจกรรมที่ เป็นลักษณะจิตสาธารณะให้
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม 

1. ควรน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคู่มือบันทึก
ปัญหาและกิจกรรมของนักศึกษาที่มีการวางแผน 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว มาติดตามนักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ลักษณะจิตสาธารณะมากขึ้น โดยอาจจะสนับสนุนให้
นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดในการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินการชมรมต่าง ๆ  

3. ควรหากลยุทธก์ระตุ้นนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างจิตสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
(ข้อมูลจากศิษย์เก่า) นักศึกษาปัจจุบันแตกต่างจาก
นักศึกษาในช่วง 10 ปีแรกของการเปิดมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีพลังของนักศึกษาของการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มแข็งมากกว่าในปัจจุบัน   

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาไม่มีการ

วางเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 

 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายการประเมินที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละประเภท เช่น การตั้ ง
วัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา ควรมีการ
ประเมินว่าสุขภาพหรือผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น
หรือไม่ หลังจากการเล่นกีฬา เป็นต้น 

2. การอธิบายเกณฑ์ข้อ 6 ตามตัวบ่งชี้ 3.2 มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น ไม่ชัดเจน (ควรน าเสนอ
ตัวอย่างการน าบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการ) 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
1. ภาพลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยควรน าไปสู่การพัฒนา ด้านการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้นักเรียนเลือกเรียนที่ มทส. 

โดยนักศึกษาสะท้อนว่า ส่วนใหญ่เข้ามาไม่ได้เป็นทางเลือกแรก ๆ ของนักเรียน โดยนักเรียนรับรู้ว่ามหาวิทยาลัย
อยู่ห่างไกล ไม่สะดวก และเป็นป่ามัน ร้อน การไม่มีการสอบคัดเลือกท าให้ไม่มีความภูมิใจในการเป็นนักศึกษา
ของ มทส. เข้าง่าย แต่อาจเรียนไม่จบ  

2. ภาพลักษณ์ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่มีการตัดสินใจจากความพร้อมของเทคโนโลยีและ
การเรียนการสอน อาจารย์มีคุณวุฒิสูง เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและคณะกรรมการกลางท า

หน้าที่ดูแลนโยบายที่ เข้มแข็งสามารถกระตุ้นให้
เกิดผลงานวิจัยได้เป็นจ านวนมาก 

2. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 
3. มีกลไกการพัฒนางานวิจัยพร้อมทั้งมีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. เนื่องจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ า ศั ย แ ห ล่ ง ทุ น จ า ก ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท าให้ระบบงบประมาณที่
สนับสนุนด้านวิจัยอาจไม่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยควรหา
กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งในการหาแหล่งทุน
จากภายนอกในระยะยาว นอกจากนี้น่าจะมีกลไกใน
การขับเคลื่อนให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะเครือข่าย
ที่บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการ

ครบตามกระบวนการ PDCA และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก 
(รายงานประจ าปี 2555 p.124-136) ครอบคลุมทั้ง
ท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยเฉพาะใน
พื้นที่นครชัยบุรินทร์ เช่น การร่วมแก้ปัญหาเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังและโครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ 
ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม 
โดยใช้การรวมบริการประสานภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการวิจัย การ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และ
บริการวิชาการแก่สังคม เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เทคโนธานี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และส านักวิชา ควรมีเวทีในการก าหนดประเด็นปัญหา
ส าคัญในการบูรณาการพันธกิจเข้าด้วยกันในลักษณะ 
initiative mode เช่นกรณีของศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ านวนมาก จึง
ควรจัดท าแผนงานบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการรองรับ เพื่อใช้งานที่
คุ้มค่า และผลักดันผลงานทั้งสามพันธกิจดังกล่าวให้มี
สัมฤทธิผลแบบก้าวกระโดดต่อไป 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการให้โควตานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

กีฬา  
1. ควรหามาตรการกระตุ้นเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา

ศึกษาตามโควตาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและกีฬา 
ให้ได้ตามเป้า 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. นักศึกษาโควตาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

กีฬา มีปัญหาด้านการเรียน  
2. นักศึกษาทั่วไปได้สัมผัสหรือมีบทบาทในกิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่มากนัก 

 
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยควรทุ่มเททรัพยากรมากขึ้นในการดูแล
นักศึกษาโควตาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
กีฬา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

2. ควรจะสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ในวาระที่มีงานรื่นเริง มีการแต่งกาย
ท้องถิ่น เล่นกีฬาพื้นบ้าน (มวยไทย, ฟันดาบ) ซึ่งจะ
ได้ผลคุ้มค่าการรับนักศึกษาระบบโควตาพิเศษ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและกีฬา (ข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพสูง 

มีการประชุมร่วม 4 สภา ได้แก่  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ,  มหาวิทยาลัยวลั ยลักษณ์ , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการ 

2. ระบบสารสน เทศ เพื่ อการจั ดการ  (MIS) ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูง 

3. มีบางหน่วยงานที่มีการบริหารอย่างเป็นระบบชัดเจน 
มีการน าเครื่องมือการบริหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะระบบคุณภาพ EdPEx การสร้าง Employee 
Engagement และ Student Engagement ซึ่งสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีได ้

1. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ MIS อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การท าให้ได้ข้อมูล real time เป็นต้น 

2. ควรมีแนวทางในการขยายผลเพื่อให้หน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย และน าตัวอย  างที่ดีไปใช ้
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. บางหน่วยงานไม่มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของหน่วยงาน 
2. การตลาดและการสร้างแบรนด์ยังไม่เข้มข้น 
3. ระบบการประเมินบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ 

และการพิจารณาความดีความชอบ ยังไม่สะท้อนถึง
การปฏิบัติการจริง 
 
 
 

 
 
 

 

1. ทุกหน่วยงานควรมีการก าหนดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจและอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ เช่น กลุ่ม
อาจารย์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคคลภายนอก เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ 

2. ส่วนประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานสนับสนุนที่ส าคัญ ควร
มีการจัดท าแผนแม่บท เพื่อสร้าง Visibility ของมหาวิทยาลัย 
หรือก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ในเชิงรุกไม่เพียงพอ 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลให้ชัดเจนโดยเฉพาะ
ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 

3. ควรหาแนวทางระบบและกลไกในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ และ
การพิจารณาความดีความชอบ ที่ สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติการจริง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีข้อมูลทางการเงินที่ดีสามารถน าไปวิ เคราะห์

ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอยู่ในระดับที่มี
ประสิทธิภาพ คือ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบด าเนินการ 

3. ได้งบประมาณ DPL เป็นเงิน 769 ล้านบาท 

ไม่ม ี

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่แล้วเสร็จ 
2. มหาวิทยาลัยต้องมีเงินสมทบการก่อสร้าง โดยเฉพาะ

โครงการใหญ่ ๆ  
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายตัวมาก โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมีพื้นที่มาก 
ควรทบทวนแผนการใช้พื้นที่ร่วมกับแผนธุรกิจเพื่อ
สร้างรายได้ระยะยาว 

2. มีแผนและแนวทางการหารายได้ให้เพียงพอเพราะ
กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีการก าหนดสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้แก่ กรณีที่มีมาตรฐานวิชาชีพ จะท าให้
มีค่าใช้จ่ายสูง 

2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูง ควรมีมาตรการประหยัดอย่างจริงจัง และมีโอกาสที่จะขาดน้ าใช้ในอนาคต 
ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและมีแผนค่อนข้างชัดเจนในการแก้ปัญหาในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หน่วยงานสายสนับสนุนหลายแห่งมีวัฒนธรรม

คุณภาพตามวงจร PDCA ในการปฏิบัติภารกิจ มีการ
วางแผนเพื่อน าไปปฏิบัติและประเมินผล รวมทั้งปรับแผน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน เช่น EdPEx หรือ TQA 
มาใช้งาน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกให้ส านักวิชามีผล
การประเมินในระดับดีมากทุกส านักวิชา 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรมส านักวิชาส่วนหนึ่งไปปรากฏในหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบ KPIs แต่ไม่ถูกนับในส านักวิชาทั้งที่เป็น
งานร่วมระหว่างหน่วยงานหลักและส านักวิชา 

2. ผลการประเมินของบางส านักวิชาได้รับคะแนนต่ า 1-2 
คะแนน มาต่อเนื่องหลายปี และมีความเป็นไปได้ที่จะ
ต่ าตลอดไป เพราะส านักวิชาเห็นว่าไม่ไช่พันธกิจที่
มุ่งเน้น  

1. หน่วยงานหลักควรส่ง KPIs และกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ส านักวิชาก่อนการประเมินภายในของทุกป ี

2. มีการตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและส านักวิชาให้
ชัดเจนเพื่อยกเลิกพันธกิจนั้น ๆ หรือตกลงลดค่า
เป้าหมายที่ไม่ไช่พันธกิจมุ่งเน้นนั้น ๆ และถ้าส านักวิชา
ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมายก็ให้ได้คะแนนสูงขึ้น  

   พร้อมกันนั้น ควรตกลงก าหนดค่าเป้าหมาย
ส าหรับพันธกิจที่ส านักวิชามุ่งเน้นให้สูงขึ้นและให้
คะแนนประเมินตามค่าเป้าหมายของส านักวิชา 
แทนที่จะให้คะแนนตามค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง ในพื้นที่ จั งหวัด  เช่น  มีการ
ประสานงานและขอความร่วมมือจากสถานีต ารวจ
โพธิ์กลาง และหน่วยงานระดับจังหวัด ในการ
แก้ปัญหา 3D (Drug) โดยเฉพาะสถานบันเทิงและ
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 

2. ในระยะปีแรกรับเข้ามีการประเมินปัญหาของ
นักศึกษาแต่ละรุ่น 

1. ควรมีโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการ
ลด ละ เลิก การใช้บุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

2. ในระยะปีแรกรับเข้าควรระบุกลุ่มปัญหาของนักเรียน
ที่มีความเสี่ยงเพื่อจัดทรัพยากรเฉพาะเพื่อแก้ปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การรณรงค์ในเรื่อง 3D จากองค์การนักศึกษา ยังมีจิตอาสา

ไม่มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง นักศึกษา “ยังไม่ถูก
ปลุกพลัง” การเรียนไตรภาคอาจท าให้ไม่มีเวลาพอในเรื่อง
การท ากิจกรรม  

1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด าเนินงาน
สถานศึกษา 3D 

2. ระยะก่อนออกสหกิจศึกษาควรมีการประเมิน
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้บุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อวางแผนปรับพฤติกรรม
และวิถีชีวิตระหว่างการท างานร่วมกับนักศึกษา ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกสหกิจศึกษา
และรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่น าลงสู่การปฏิบัติจ านวนมาก
และเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม (รายงานประจ าปี 2555 
p.137-148) ทั้งระดับท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และ
ประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีการประเมินภาพรวม
ในรอบการด าเนินการในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีการ
ก าหนดพันธกิจหลักใหม่ที่มุ่งเน้นงานนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์หลังจากทีมงานด้านการบริการเริ่มอยู่ตัว 

1. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีควรจัดเวทีระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกในการวิ เคราะห์
ประเด็นการปรับแปลง ถ่ ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่ท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
ต้องการ เพื่อให้คณาจารย์ส านักวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้
เกิดการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ เกิดโครงการ
ใหม่ ๆ หรือรวมโครงการขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก
ให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่สูงขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. สิทธิบัตรซึ่งมีการจดร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ  ยังไม่ถูก

น ามานับรวมในการประเมินและน ามาผลักดันและ
น าไปใช้ประโยชนจ์ริง 

2. บางส านักวิชายังไม่มีงานการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

1. ควรประสานและรวบรวมสิทธิบัตรร่วมต่าง ๆ กับ
แหล่งทุนภายนอก เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของ
มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2. เทคโนธานี ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ควรจะมีส่วนช่วยส านักวิชาที่ยังไม่มี
ผลงาน เช่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับส านักวิชาที่มี
ผลงานมาก เป็นต้น 
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