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  บทสรุปผู้บริหาร 
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยทีม่ีฐานะเป็น 

“มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมีระบบการ

บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” อยู่ภายใต้

การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษาและได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2541 ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัยได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองตามภารกิจการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง

ก าหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยเลือกอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง

เป็นปัจจัยน าเข้าและปัจจัยกระบวนการ และตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 49 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจัดกลุ่มตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพได้ 10 

องค์ประกอบ ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัย

ผลผลิต/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. องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 
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 ปีการการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก” ใช้องค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี้ (รายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ปรากฏในบทที่ 2 และรายละเอียดผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปรากฏในบทที่ 3) มีผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดยสรุป ดังนี้     
 

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  
1) การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.)  

คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 97.40%  
(บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวบ่งชี้ จาก 23 ตัวบ่งชี้)  
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

2) การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก และ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย) 
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 93.00%  
(บรรลุเป้าหมาย 39 ตัวบ่งชี้ จาก 45 ตัวบ่งชี้)  
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

3) การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก  
(ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และตัวบ่งชี้ของ สมศ.) 
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 97.00%  
(บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวบ่งชี้ จาก 37 ตัวบ่งชี้)  
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก”  

  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18 (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้) น ามาใช้ในการประเมิน แต่
          ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของแต่ละสถาบัน
          ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน  
 

2. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามคะแนนประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้  
1) จากคะแนนประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงานที่เป็น “จุดเด่น” จ านวน 45 ตัวบ่งชี้ 

(ตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือมีผลการด าเนินงานที่ได้
มาตรฐาน (ได้คะแนน 4 ขึ้นไป))  

2) จากคะแนนประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงานที่เป็น “จุดอ่อน” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ได้คะแนนน้อยกว่า 3)) ซ่ึงทั้ง
สองตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก ่ 
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(1)  ตัวบ่งชี้ 2.9  ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

ก. ระดับปริญญาตรี 

(2)  ตัวบ่งชี้ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ 

 หลักสูตรต่อรุ่น 
 

3. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced 
Scorecard) ซึ่งแบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน  กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านการเงิน  และกลุ่มตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสองตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ 
1)  ตัวบ่งชี้ 2.9  ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

ก. ระดับปริญญาตรี 

2)  ตัวบ่งชี้ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ 

หลักสูตรต่อรุ่น 
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      สรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)         5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน     

- ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ *   5 ดีมาก 
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ *  4.24 ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน * 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 4.19 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รศ. ขึ้นไป) 3.11 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น   

ก. ระดับปริญญาตรี 2.53  พอใช้ 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 3.62 ดี 

ตัวบ่งชีท่ี้ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา   

ก. ระดับปริญญาตรี 3 พอใช้ 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 4  ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.31  ดี 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.20 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 4.56  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)  4.97 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  4.79 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 5 ดีมาก 

หมายเหตุ : 1.   *  หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่ได้น าไปใช้ในการค านวณ  
2.   หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
3.  คะแนนประเมินเฉลี่ย 0.00 - 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน, 1.51 - 2.50 = ต้องปรับปรุง, 2.51-3.50 = พอใช้,  
 3.51 - 4.50 = ดี และ 4.51 - 5.00 = ดีมาก 
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       สรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแก่สังคม (4 ตัวบ่งชี้)  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
5  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ    
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 * 5  ดีมาก 
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 * 5  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)  4.77 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 4  ดี 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 4.90  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.48  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9  การประกันคุณภาพการศึกษา (1 ตัวบ่งชี้) 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด *   4.87 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้)             5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1  มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัย  
5  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

5  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                  
ท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

5  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5  ดีมาก 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.87 ดีมาก 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) 4.82 ดีมาก 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ มทส. (8 ตัวบ่งชี้) 3.92 ด ี
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มทส. (45 ตัวบ่งชี้) 4.65 ดีมาก 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) 4.85 ดีมาก 

หมายเหตุ : 1.   *  หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่ได้น าไปใช้ในการค านวณ  
2.   หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
3.  คะแนนประเมินเฉลี่ย 0.00 - 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน, 1.51 - 2.50 = ต้องปรับปรุง, 2.51-3.50 = พอใช้,  
 3.51 - 4.50 = ดี และ 4.51 - 5.00 = ดีมาก 
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การด าเนินการพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 

นักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จึงมี

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น จากการพิจารณา

ข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี คุณภาพนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรีที่พ้นสถานภาพ

เนื่องจากผลการเรียนมีอัตราลดลง คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

และนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ทบทวน พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมา

ตลอดเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีตัวอย่างดังนี้ 

  มาตรการด้านปัจจัยน าเข้า 

1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงจุดแข็งและภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้น เช่น การเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย นักศึกษา/บุคลากรที่ท าคุณประโยชน์แก่

สังคมในด้านต่าง ๆ หรือ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย

ของนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร ฯลฯ โดยด าเนินการผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อสังคมออนไลน์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

2. การด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์เป็นแกนกลางในการด าเนินการ ท าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง จัดค่ายทั้งที่ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้จัก

มหาวิทยาลัยในมุมมองที่ถูกต้อง และเพ่ือดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้เข้ามาศึกษา

ในมหาวิทยาลัย 
3. การด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

และศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความส าเร็จในการเรียน เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่
นักเรียนที่ก าลังตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา เพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพ 

4. การให้ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพ เช่น การให้ทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พสวท.) เพ่ือ
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า การให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แก่
นักเรียนที่มีศักยภาพที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น 

   

  



 
 

7 

 มาตรการด้านกระบวนการ  
มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และส านักวิชาได้ร่วมกันด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนของ
นักศึกษา เช่น ปัญหาการที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย (คะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.41 : เป้าหมาย ≥ 2.50) การพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 12.42 : เป้าหมาย ‹ ร้อยละ 5) การพ้น ส ถ า น ภ า พ
เนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 1.72 : 
เป้าหมาย ‹ ร้อยละ 1) และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรต่อรุ่นอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 46.06) ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพ

นักศึกษา และกลุ่มที่มีคะแนนเสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลา  เพ่ือติดตามผล
และแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาดังกล่าวในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น เช่น 
1) การเพิ่มบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต 
2) การด าเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ หาระบบและกลไกในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุดมากขึ้น เช่น โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยส านักวิชาแพทยศาสตร์  

2. การจัดระบบและกลไกการช่วยเหลือนักศึกษาตามระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแบบรวม
บริการ ประสานภารกิจ โดยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักวิชา 
ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา เป็นต้น และก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ส านักวิชา/มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1) กิจกรรมการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียน  

2) การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ชั ้นปีที่ 1 
เพื่อปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ให้แก่นักศึกษา
ทุกกลุ่มสาขาวิชาทั้งประเภทโควตา (quota) และระบบรับกลาง (admissions) 

3) โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 1 โดยน าคะแนนสอบวัดความรู้
พ้ืนฐานฟิสิกส์หลังการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมไปใช้ในการจัดกลุ่มเรียนวิชาฟิสิกส์ 1  
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4) โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า ด าเนินการโดยส่วน
กิจการนักศึกษาและส านักวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดติวในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ าโดยส านักวิชา หรือ ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง และการจัดติวที่หอพักนักศึกษา  

5) การเปิดรายวิชาซ้ ามากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษา ส าหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาสอบตก 
จ านวนมาก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ซึ่งอาจท าให้ส าเร็จ
การศึกษาได้เร็วขึ้น 

6) การแบ่งกลุ่มการเรียนให้มากขึ้นส าหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีจ านวนลดลงและเพ่ิมสัมฤทธิผลในการเรียน 
 

คณาจารย์  
 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพของคณาจารย์ทั้งทางด้านการสอนและด้านการวิจัย เช่น  

1. การพัฒนาการสร้างระบบมิตราจารย์ที่เสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการให้กับคณาจารย์ใหม่ โดย
สถานพัฒนาคณาจารย์ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
คณาจารย์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอน 

3. การก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในเรื่องความก้าวหน้า
ของอาชีพอาจารย์และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยสาขาวิชาและส านักวิชา  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาและส านักวิชามีระบบเกื้อหนุนให้คณาจารย์มีการท าวิจัยร่วมกันเป็นหมู่
คณะซึ่งน าไปสู่การผลิตผลงานวิจัยและผลผลิตทางวิชาการลักษณะอ่ืน ๆ ที่มากขึ้นผ่านการ
สนับสนุนทุนต่าง ๆ เช่น การจัดสรรเงินสนับสนุน ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (1 ทุนวิจัย 1 
บัณฑิตศึกษา : OROG) เป็นต้น  

5. สถานพัฒนาคณาจารย์และส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
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ผลสัมฤทธิ์จากการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบสามปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2554-2556)   

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
อุดมศึกษา รอบ 2 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
1) มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 

10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งงานประจ าและงานโครงการ  
เช่น มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการสรรหาและดึงดูดนักเรียนผู้มีศักยภาพให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้นและโครงการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีการ
จัดสรรทุนให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการรับนักศึกษาต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง  และวิเคราะห์
ผลกระทบด้านประชาคมอาเซียนเพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

2) มหาว ิทยาล ัย ได ้น า เทคนิค เดลฟายมาประย ุกต ์ใช ้ในการออกแบบจัดท าแบบประเม ิน
ความส าคัญของยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่ส าคัญตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในรูปแบบ online โดยประเมินความส าคัญในระดับแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมีการประเมินทุกปีงบประมาณ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประเมิน 
ได้แก่ ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนและโครงการกิจกรรมทุก
ปีงบประมาณ นอกจากนี้ในการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย ได้เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น 
และได้มีการร่วมพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิส ัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีการร่วมจัดท าและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน และมีการ
ถ่ายทอดเชื่อมโยงลงไปสู่หน่วยงาน โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช้
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 4 ครั้ง/ปี มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยสภา
มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี มีการติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 
มีการตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT และมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
ตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง/ปี 

  

http://www.oag.go.th/
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องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนเป้าหมายในพ้ืนที่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดท าสื่อสังคม
ออนไลน์ ฯลฯ แล้ว มหาวิทยาลัยได้มีโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยมีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นแกนกลางในการด าเนินการ ท าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตาม
โรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดค่ายทั้งที่โรงเรียนและ มทส. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และให้นักเรียนรู้จัก 
มทส. ในมมุที่ถูกต้องมากขึ้น  

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเพ่ือให้เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น โดยจัดให้มีทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ทุนเรียนดีส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
(Honors Program) การให้ทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สอวน.) เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ทุนใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนโควตาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย ทุนโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนให้กับ
นักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 30 ,000 บาท และปริญญาเอก 
50,000 บาท) และทุนน าเสนอผลงาน (3 ,000 บาท/คน/ปี) ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษาส าหรับ
คณาจารย์ที่ได้รับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนเพ่ือผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาและการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์แกน่ักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เพ่ือช่วยนักศึกษาในการปรับตัวสู่การ
เรียนในระดับอุดมศึกษาและปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี และ
ชีววิทยา แก่นักศึกษาทุกกลุ่มสาขาวิชา คะแนนสอบวัดความรู้พ้ืนฐานฟิสิกส์ได้น าไปใช้ในการจัดกลุ่ม
เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เพ่ือแบ่งกลุ่มการเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้ส านักวิชา 
ต่าง ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ า/ตก และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน” ตลอดจนมี
การจัดติวที่ศูนย์การเรียนรู้ หอพักนักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา อีกทั้งได้มีการสอนเสริมส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เข้าใจบทเรียนที่มีการสอนในห้องเรียนโดยนักศึกษาบัณฑิตหรือผู้ช่วยสอน  

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้งน าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
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5. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  
1) การสร้างแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่ (large-classroom learning)  
2) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
3) สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทส.  
4) การเปรียบเทียบปัจจัยในการเรียนของนักศึกษาที่ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปี และมากกว่า 4 ปี 
5) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 มทส.  
6) ภาพลักษณ์ของ มทส. ในสายตาประชาคม มทส. ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน  
7) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่ของนักศึกษา มทส.” และเรื่อง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา 
และคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา มทส. รุ่นปีการศึกษา 
2540-2543”    

6. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ “รู้ลึก รู้รอบ และปฏิบัติได้จริง” โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือและเผชิญสถานการณ์จริงมากที่สุด มีหลักสูตรให้มีความทันสมัย ได้
มาตรฐาน โดยมีการเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย เน้นการน าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้เกิดทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ตามคุณสมบัติบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มุ่งเน้นการ
เพ่ิมศักยภาพในตลาดแรงงานระดับสากล เพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน  
เช่น การบรรจุวิชาสหกิจศึกษาไว้ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี การริเริ่มให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การมีรายวิชาหัวข้อที่เลือกสรร (Selected Topics) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเปิดให้แต่ละหลักสูตรสามารถน าเนื้อหาเฉพาะทางของสาขาวิชานั้น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์
มาสอนได ้

7. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยและประเมินความต้องการของตลาดแรงงานก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ทุก
หลักสูตร รวมทั้งมีการประชาพิจารณ์หลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรที่ได้เปิดสอนไปแล้วเพ่ือท า
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ  

8. มหาวิทยาลัยมีระบบสหกิจศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
บัณฑิต มทส. มีอัตราการได้งานท าและเงินเดือนสูงขึ้น การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้  
1) สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2553 จากส านักงาน

คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2) ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี) 

ประจ าปี 2553-2554 จากส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย 
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3) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ) 
นอกจากนี้ สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยได้รับการคัดเลือกให้

เป็นส านั กงานสาขา (satellite office) ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 
Cooperative Education หรือ WACE) ในภูมิภาคเอเชีย 

9. มหาวิทยาลัยมีระบบมิตราจารย์และระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
10. สถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดอบรมเทคนิคการสอนต่าง ๆ แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

เช่น การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered learning) การเรียนการสอนห้องเรียนใหญ่ 
(large-classroom learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) และการเรียนรู้แบบเจาะลึก 
และการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (deep and active learning) เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้รับทราบ/พัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

11. มหาวิทยาลัยมีการเร่งรัด/สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ทั้งการให้ทุนภายในและการจัดหาทุนภายนอกรวมทั้งสนับสนุนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

12. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้น โดยคงมาตรฐานการรับคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง 
มีการทดสอบการสอน การประเมินการสอน และการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้เป็นตัวอย่าง เช่น มีการให้รางวัลการสอนดีเด่น วิจัยดีเด่น และนวัตกรรม
ดีเด่น เป็นต้น    

13. มหาวิทยาลัยสนับสนุนคณาจารย์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เช่น โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน การปรับเงินค่าต าแหน่งทาง
วิชาการ  การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในต่างประเทศ และการสนับสนุนการพิมพ์ต าราและเอกสาร
ค าสอน ฯลฯ 

 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยจัดเป็นแผนงานประจ าปีและให้งบประมาณผ่านส านักวิชาและสาขาวิชา  

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย และมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรม/โครงการ ทีพั่ฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่  1) ความรู้  2) ทักษะการคิด  3) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ 5) การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่จะต้องเรียนรู้และมีคุณลักษณะในปัจจัยต่าง ๆ 4 ปัจจัย คือ  
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1) ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และ
ประสบความส าเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎ
กติกาของสังคม 

2) ปัจจัยองค์การ (Orgaware) ความเป็นผู้น าสามารถบริหารจัดการได้ สามารถน าองค์กร และหมู่
คณะไปสู่เป้าหมายในการท างานได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม
ได้ดี รู้จักการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลได้ 

3) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการเรียนรู้ ค้นหา และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ดี 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้ได้รับรู้ข่าวสารได้มาก เร็ว และถูกต้องย่อม
ได้เปรียบ  

4) ปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) ความเป็นผู้รู้จริงในวิชาชีพที่ตนเองศึกษามา มีความเป็น
นักวิชาการ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ 

 โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวย ความสะดวก และบุคลากรผู้
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มีการประเมินผลภายหลังจากที่สิ้นสุดกิจกรรม เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินกิจกรรมครั้งถัดไป                                               

3. มีการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community-AC) อาทิ จัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของนักศึกษา โครงการภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่ายจิตอาสานานาชาติและค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน และ
จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือต่างประเทศ เป็นต้น 

4. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเด่น เพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาอ่ืน ๆ  เช่น ให้ทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น และรางวัล
นักกีฬาดีเด่น          

5. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า โดยสาขาวิชาต่าง ๆ จัดให้มีงานศิษย์เก่าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งจัดที่มหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ นอกจากนั้น ศิษย์เก่าหลายสาขาวิชาได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุน 
การศึกษา เพ่ือช่วยเหลือรุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฯลฯ  

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุใน
การก่อตั้งน้อยที่สุดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในช่วงเวลาอันสั้น  
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2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติให้
มากขึ้น ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
(matching fund) และการพัฒนาหรือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ด้านการวิจัยที่
เป็นจุดเน้น มีแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในหลายแหล่ง เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
เน้นงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและน าไปสู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีมาตรฐานภาระงานอาจารย์/
นักวิจัยขึ้นใหม่ โดยให้มีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได้ เพ่ือลดภาระงานสอนลง ถ้าอาจารย์มี
ภาระงานวิจัยมาก นอกจากนี้ยังมีระบบเกื้อหนุนให้คณาจารย์มีการท าวิจัยร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งมี
ส่วนเกื้อหนุนในการสร้างผลงานวิชาการและส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น ผ่าน
การสนับสนุนทุนต่าง ๆ เช่น การจัดสรรเงินสนับสนุน ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (1 ทุนวิจัย 1 บัณฑิตศึกษา : 
OROG) เป็นต้น  

3. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งมีหัวหน้าโครงการเป็นคณาจารย์จากส านักวิชาต่าง ๆ เช่น  
1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ - ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส าหรับประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโน

และโครงสร้างนาโนระดับห้องปฏิบัติการวิจัย การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแลคติกชนิด
แอลและดีจากแป้งมันส าปะหลัง การระบุโครงสร้างจุลภาคของวัสดุและวิจัยวัสดุใหม่  สมุนไพร
ไทยส าหรับลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ มทส. และไก่เนื้อโคราช การพัฒนาโค
เนื้อพันธุ์โคราชวากิว การใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์สร้างภูมิต้านทานมันส าปะหลังต้านทาน
โรคใบไหม้ปลานิลแปลงเพศ สาหร่ายเส้นแก้วแคลอรี่ต่ าเส้นใยสูง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร
จากแป้งต้านทานจากข้าวไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus และ Trichoderma ในการควบคุม
โรคพืช หัวเชื้อไรโซเบียมและพีจีพีอาร์ชนิดเหลวส าหรับการปลูกถั่วภายใต้สภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยีกล้าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ าปลา การท าอาหารข้นและการท าอาหาร
หมักส าหรับแพะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากวัสดุท้องถิ่น กรรมวิธีการผสมโคเอน
โซม์คิวเทนในน้ ามันร าข้าว ผลิตภัณฑ์งาด าผงกึ่งส าเร็จรูปชนิดชงดื่ม และการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอีลี่พร้อมรับประทาน กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วย
วิธีการพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง เมล็ดทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473  นมช่วยนอนหลับสนิท 
(bedtime milk) การพัฒนากระบวนการผลิตกรดอินทรีย์และตัวท าละลายส าหรับใช้ในระดับ
อุตสาหกรรม 

3) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ีสูง เครื่องไล่ค้างคาวด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC การ
พัฒนาไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง การผลิตบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับการบรรจุร้อน
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และแช่เยือกแข็ง เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ การวิจัยและพัฒนา
ต้นแบบระบบก าจัดขยะติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล 
ขนาดเล็ก ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนส าหรับรองรับปริมาณขยะ 3-
5 ตัน/วันแบบหล่อทดสอบการบดอัดและก าลังเฉือนแบบสามแหวน  ระบบสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะแบบจ าลอง ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ระบบรายงานพิกัดต าแหน่ง GPS ผ่าน
เครือข่าย GPRS ระบบรายงานต าแหน่งด้วยเสียงพูด เครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนน 
ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า 

4) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  - โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบน
โทรศัพท์มือถือ  

4. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและประสานกับเทคโนธานี  เพ่ือผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย น าไปสู่การด าเนินการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น กรรมวิธีการผลิตโปรตีนซิริซินจากรังไหม ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบา ระบบ CLC ขนาดเล็ก การ
พัฒนาไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง นมช่วยนอนหลับสนิท (bedtime milk) เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้นักวิจัยและ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ดังเห็นได้จากการมี
คณาจารย์/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรรับเชิญ ( invited speaker) หรือองค์ปาฐก 
(keynote speaker) เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการที่ส านักวิชา/มหาวิทยาลัยมีบทบาทเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ/
ผู้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

6. มหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสาร
ระดับชาติและนานาชาติตามคุณภาพของผลงาน และการสนับสนุนค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยตามคุณภาพ
ของผลงานและคุณภาพของวารสารที่ลงตีพิมพ์ เป็นต้น  

 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการมีพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Engagement) 
และด าเนินภารกิจการบริการวิชาการสู่สังคมผ่านเทคโนธานี โดยน างานวิจัยและนวัตกรรมของ
คณาจารย์และนักศึกษาไปสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility : USR)   

2. เทคโนธานีได้ด าเนินการการบริการวิชาการเชิงรุกในลักษณะ “การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
(one stop service)” โดยมีการเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ
ส านักวิชาต่าง ๆ โดยโครงการที่ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ โครงการที่ปรึกษาไทย ที่ให้บริการ
ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ ในฐานะ
มหาวิทยาลัยของชุมชน มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยระดับชาติ และมหาวิทยาลัยระดับ
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นานาชาติ โดยน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การใช้งานจริง ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า สู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาค
ประชาชน ชุมชนและสังคม เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ มทส. โครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ มทส.) ค่ายวิชาการและค่ายวิทยาศาสตร์ การ
พัฒนาระบบคุณภาพและการจัดการของสถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และการบริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัย เครือข่ายคลินิก
เทคโนโลยี มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัยมัน
ส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มทส. นอกจากนี้ยังมีการผลักดันในเชิงนโยบายทั้งในระดับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีการประสานและเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างพลังพัฒนาชุมชน 
โดยจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภายในจังหวัดนครราชสีมาอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การเป็น
เจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา SEA Games และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 6 : การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมและการให้บริการ
หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอก เช่น  

1. การจัดกิจกรรมภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย - กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม การจัดประเพณีลอยกระทง การร่วม
จัดงานท้าวสุรนารี งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ งานรดน้ าด าหัวตามประเพณีสงกรานต์ งาน
ทอดกฐินและทอดผ้าป่า การจัดการแข่งขันว่าวไทยพ้ืนบ้าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในระดับอาเซียน ASEAN week@library   

2. การให้บริการแก่ชุมชนภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย - ห้องไทยศึกษานิทัศน์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีไทยโบราณซึ่งแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทยโบราณไว้มากมายหลายหลากนับพันชิ้น สามารถ
ใช้ศึกษาหาความรู้ ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นต่อยอดความรู้ในอดีต ห้องสารสนเทศท้องถิ่น
นครราชสีมาซึ่งรวบรวม collection ของสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา และเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา (NARINET) ซึ่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดนครราชสีมา 

3. มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ผลงาน “ระหัดวิดน้ าล า
ตะคอง” ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ได้รับการจัดพิมพ์ในหนังสือภูมิรู้สู้วิกฤต (หน้า 53-55) เทศกาล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นักศึกษาปริญญาตรี ส านักวิชา
แพทย์ศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ปี
การศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างการบริหารโดยก าหนดให้มีรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กร
ชุมชน เพ่ือด าเนินภารกิจพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ในการประสาน และส่งเสริม
การด าเนิน/พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม
ที่ประเมินได้ เพ่ือเป็นการการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมตามบทบาทที่ก าหนดตนเองเป็น
สถาบันคู่เคียงสังคม และก าหนดให้มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ด าเนินภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการสอนของคณาจารย์ การน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งการสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

2. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และมหาวิทยาลัยมีการน าผลการ
ประเมินและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มี ส าหรับใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบด้วยตนเองเพ่ือความยั่งยืนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คือ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มากขึ้น  

4. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
โดยพัฒนาสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์ (SAR online) เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของตนเองได้อย่างเป็นระบบ และช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
ดูรายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการประเมินของทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลา โดยทุกหน่วยงาน
เริ่มด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   

5. มีการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ในกลุ่ม 4 สภา
มหาวิทยาลัย (มสธ. มทส. มวล. มรท.) และการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร ให้เกิดความรักในงานที่ท า และมีความรักความผูกพันที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี มทส. (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้บรรลุและสะท้อนวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนบริหารสินทรัพย์เพ่ือก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร ทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ในการบริหารจัดการด้วยความคล่องตัว 

3. มหาวิทยาลัยมีการน าข้อมูลทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ ฯลฯ 
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กร  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการท างานตามแผนและการตัดสินใจใช้จ่ายเงินและเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีสถานะ
ทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

4. มหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลงและเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีระบบการตรวจสอบและประเมินระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดย   
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน หน่วยงานจะไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตาม
มาตรการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้น หรือจัดท า
แผนในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป และมีการน าผลการประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดท าแผนของมหาวิทยาลัย และมีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานในการแก้ไขปญัหา และรายงานผลการติดตามเป็นระยะ ๆ ให้แก่อธิการบดี 

3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่การระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
เว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa/) 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา    
5. มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ภายใต้
ระบบบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย
ด้านประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน เช่น คณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุม
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  กลุ่มเสวนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ และเครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นต้น  

6. การเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้รับการคัดเลือกจาก สกอ. ให้เข้าร่วมโครงการน าร่องการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (2009-2010) และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอด
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (fast track) รุ่นที่ 2 

2) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สกอ. ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (2013-2014) รุ่นที่ 3   

 
 องค์ประกอบท่ี 11 : การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี  

1. มหาวิทยาลัยมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น  
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่าย มทส. (iTAP : Industrial 

Technology Assistance Program) 
2) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส.  (SUTBI : Suranaree University of Technology 

Business Incubator)   
3) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (SUTSP : Suranaree University of Technology Science 

Park)   
4) ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพ่ิมผลผลิต) (RCaP : Research Center for 

Cassava and Products)   
5) เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทส.  
6) ส านั ก งานจั ดการทรั พย์ สิ นทางปัญญา  มทส .  (SUT-IPMO : Suranaree University of 

Technology Intellectual Property Management Office) 
7) โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ มทส. เป็นต้น  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการน าผลงานวิชาการออกสู่สังคม จ านวน 15 เครือข่าย เช่น ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 6 คลัสเตอร์มันโคราช เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อโคราช สหกรณ์การเกษตร
ล าพระเพลิง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร เป็นต้น  
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3. มหาวิทยาลัยให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ในลักษณะการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา และการให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ 
จ านวน 211 กิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม หลักสูตร I.C. CAMP หัวข้อ 
“การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์” 
การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาและติดตามผลโครงการ 30 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ มทส. เพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ชุมชน (การใช้ยิปซั่มปรับปรุงดิน/การลี้ยงสุกร/การจัดการระบบน้ าหยดในพืช) การอบรม “การส่งเสริม
การเลี้ยงไก่เนื้อโคราช และการจัดการฟาร์ม รุ่น 1” โครงการการผลิตเตาผลิตแก๊สชีวมวลขนาด 250 
กิโลวัตต์ และการจัดประชุมการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวให้กับเกษตรกรลูกค้าธนาคาร
เพ่ือการเกษตร จ. นครราชสีมา เป็นต้น  

4. สังคมยอมรับมหาวิทยาลัยมากขึ้น และมีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์  โครงการ
รณรงค์ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โครงการรณรงค์การใช้พลังงาน
ทดแทนเอทานอล E85 และโครงการสวนครัวน้ าหยดเพ่ือน้อง (ถ่ายทอดเทคโนโลยี) เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
1) ตัวอย่างผลงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย - เครื่องก าจัดลุกน้ ายุง ชุดกรองน้ าดื่มพลัง

แสงอาทิตย์ เรือน้ าใจปีบทอง และการก าจัดขยะจากสถานการณ์น้ าท่วมแบบครบวงจร  
2) ตัวอย่างผลงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร - การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ มทส. และไก่

เนื้อโคราช การพัฒนาโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว การลดระยะเวลาการหมักน้ าปลาโดยเทคโนโลยีกล้า
เชื้อจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ซูริมิปลาน้ าจืด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารจากแป้งต้านทานจากข้าวไทย 
สาหร่ายเส้นแก้ว การพัฒนาข้าวขึ้นรูปกึ่งส าเร็จรูปส าหรับเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศและท านายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด เพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินส าหรับผักและผลไม้ การท าอาหารข้น
และการท าอาหารหมักส าหรับแพะ การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ปุ๋ยและดินส าหรับปลูกมัน
ส าปะหลัง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล การจัดท าบ่อ
แก๊สชีวภาพ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เทคนิคการใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ในการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส. เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ีสูง การใช้เชื้อแบคทีเรียที่
มีประโยชน์สร้างภูมิต้านทานมันส าปะหลังต้านทานโรคใบไหม้ 

3) ตัวอย่างผลงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิด
พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจากแป้งมันส าปะหลัง เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟผ่านการน าความร้อนด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จากกล่อง UHT เตาเผาขยะขนาดเล็ก
ประสิทธิภาพสูง การจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ระบบสัญญาณ
ไฟจราจรอัจฉริยะแบบประสานสัญญาณไฟโดยใช้ฐานเวลาจากจีพีเอส  
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4) ตัวอย่างผลงานวิจัยเพ่ือสุขภาพ - เฟจแอนติบอดี้ส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 
การผลิตสเปรย์เอนไซม์เพ่ือก าจัดกลิ่น การใช้แสงซินโครตรอนยืนยันการพัฒนาสเต็มเซลล์สู่เซลล์
ตับ ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์น าไปใช้ในห้องรังสี
ของโรงพยาบาล โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ แบบ
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกมาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุในสถานที่สาธารณะ  

6. ผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาและน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
1) โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 2.0 
2) ระบบเมืองอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 
3) ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย์ 
4) สูตรน้ านมข้าวกล้องงอก 
5) การพัฒนาไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง 
6) การผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC     
7) นมช่วยนอนหลับสนิท (bedtime milk)    
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บทสรุปผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 

 
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2556 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนและระดับผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.83 คะแนน 4.87 คะแนน ดีมาก (ดีขึ้น) 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) 4.77 คะแนน 4.82 คะแนน ดีมาก (ดีขึ้น) 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส.  
(6 ตัวบ่งชี้ + 4 ตัวบ่งชี้ย่อย) 

3.71 คะแนน 3.92 คะแนน ดี (ดีขึ้น) 

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

4.57 คะแนน 4.65 คะแนน ดีมาก (ดีขึ้น) 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี ้สกอ. + สมศ.  
(37 ตัวบ่งช้ี) 

4.80 คะแนน 4.85 คะแนน 
 

ดีมาก (ดีขึ้น) 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวมที่คิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเอง
มีผลดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ดี และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไป ท าให้เกิดผลในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดีมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 5 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยตามกรอบ สกอ. และ สมศ. ในระยะหลายปีที่ผ่านมามี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมากมาตลอด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
สากล ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือไปสู่เป้าหมายดังกล่าว พร้อมทั้งปรับระบบการประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ 

การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมี
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมถึงระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยจ านวนมาก ตามผลการประเมินของ
องค์ประกอบที่ 2 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มทส. ได้คะแนน 4.19 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับด ีและองค์ประกอบที่ 3  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้คะแนน 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดกรอบในการรับนักศึกษาใหม่ให้ชัดเจนทั้งด้านจ านวนและ
คุณสมบัติของผู้จะเข้ารับการศึกษา เพ่ือลดปัญหาจ านวนนักศึกษามากเกินศักยภาพของสาขาวิชา และปัญหาการพ้น
สถานภาพ เนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น ซึ่งจะมีผลต่อความทั่วถึงของการดูแลนักศึกษา ความไม่
เพียงพอของทรัพยากร และภาระงานของบุคลากรที่หนักมาก 

การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และองค์กรเพ่ือบริหารจัดการ ก ากับนโยบายทางด้านการวิจัย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย องค์กรและคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นสามารถก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณ และ
ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการท าวิจัยและสร้างผลงานได้เป็น
อย่างมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ได้คะแนน 
4.97 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายงานวิจัยที่พัฒนาระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานในระดับสากลให้มากขึ้น
และเป็นรูปธรรม โดยธ ารงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ในการเป็นที่พ่ึงของสังคม พร้อมเสริมกระบวนการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือ
ชดเชยนักวิจัยที่ก าลังจะเกษียณอายุ และควรสร้างระบบที่ให้นักวิจัยเกษียณอายุที่ยังมีศักยภาพสูงให้สามารถ พัฒนา
งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถท าวิจัยระยะยาวขึ้น  

การบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมีกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีกระบวนการบริการ
วิชาการที่เป็นระบบ เริ่มจากมีการส ารวจความต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เทคโนธานี 
สถานวิจัย ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้บริการบนพ้ืนฐานของ
ความต้องการจริง มีการด าเนินงานตามแผนงานให้บรรลุผลที่ดี ผลงานด้านการบริการทางวิชาการได้สร้างประโยชน์แก่
สังคม จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัด และท้องถิ่น จากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ตามผลการ
ประเมินขององค์ประกอบที่ 5 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ได้คะแนน 5 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก   

มหาวิทยาลัยควรมีการน าระบบการจัดการความรู้ด้านการให้บริการวิชาการมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่ าง
หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่าง ๆ เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนเมืองมากขึ้น เช่น โครงการจัดตั้งโรงงานก าจัดขยะเพ่ือน าไปผลิตพลังงาน เป็นต้น  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามขั้นตอนของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดี ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 6 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ได้
คะแนน 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 
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การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ ในการบริหารของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น าที่เด่นชัด มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง และการบรรลุผล
ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นที่พึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้  มหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง และการด าเนินงานที่เป็นระบบ 

มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Learning Organization ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน โดยน าประสบการณ์มาวิจัย ถอดบทเรียน ประมวลองค์ความรู้ เช่น การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาที่สามารถ
พัฒนาเป็นวิทยาการใหม่และน าไปจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิตและสหกิจศึกษาดุษฎีบัณฑิต และมีระบบ IT 
เพ่ือการเรียนการสอนที่ครอบคลุมใน Value Chain ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา โดยใช้ IT เป็นเครื่องมือ 

ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 7 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มทส. ได้
คะแนน 4.77 และผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 8 และ 9 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้คะแนน 5 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก  

เพ่ือท าให้ระบบบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขยายตัวและเติบโตค่อนข้างรวดเร็วของ
มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้าน Generation Gap ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ที่เกิดจากการมีกฎระเบียบภาครัฐที่เข้มงวด
มากขึ้น และความเสี่ยงจากบรรยากาศการแข่งขันในภาคอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจท าให้สูญเสียบุคลากรและ
การสรรหาผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง 

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคมจ านวนมาก เป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและผู้น าท้องถิ่น และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 11 มีคะแนนการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ มทส. ได้คะแนน 5.00 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์  โดยเฉพาะ
หน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินลงสู่หน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจากการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการเยี่ยมชม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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