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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยทีม่ีฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนซึ่งท าหน้าที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ส านักวิชา (คณะวิชา) 
เพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 6 ส านักวิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
ศูนย์บริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 สถาบัน และหน่วยวิสาหกิจ 
เพ่ือประสานจัดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นหน่วยงานจัดหารายได้และด าเนินการเชิงธุรกิจหรือ
แบบพ่ึงตนเองอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีบุคลากร 1,214 คน จ าแนกเป็นสายบริหารวิชาการ 3 คน 
สายวิชาการ 388 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 743 คน และลูกจ้างประจ า 80 คน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนโดยใช้ระบบไตรภาคและใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดรายวิชาใน
หลักสูตรการศึกษา ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 13 สัปดาห์ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เวลาเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้สามารถจัดสหกิจศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เต็มที่ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเปิดการ
เรียนการสอน 108 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 35 หลักสูตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 
38 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 35 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 13,728 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 12,086 คน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,642 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 1,033 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 609 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,142 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1,826 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
316 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท 258 คน และระดับปริญญาเอก 58 คน 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัยได้
พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองตามภารกิจการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งก าหนดตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา โดยเลือกอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก” ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าและปัจจัยกระบวนการ และ
ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) จ านวน 18 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 
49 ตัวบ่งชี้ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนาของ สกอ. รอบใหม่ ซึ่งด าเนินการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน  
 ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก” โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัว จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 8 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วนทั้ง
ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 
21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1. องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต (8 ตัวบ่งชี้) 
2. องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้) 
3. องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้) 
4. องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) 
5. องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 
6. องค์ประกอบที่ 6   การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลตามองค์ประกอบคุณภาพ
และตัวบ่งชี้และแสดงเป็นตาราง ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้    

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต (8 ตัวบ่งชี้)         3.47 พอใช้ 
ตัวบ่งชีท่ี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.73 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท่ี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.50 พอใช้ 
ตัวบ่งชีท่ี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ร้อยละการพ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น   

ก. ระดับปริญญาตรี 2.86 พอใช้ 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 2.58 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 2.00 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา   

ก. ระดับปริญญาตรี 3.00 พอใช้ 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้) 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)  4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ 
     เอกลักษณ์ของสถาบัน 

4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของส านักวิชา  4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและส านักวิชา  4.00  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 4.00  ดี 
องค์ประกอบท่ี 6  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้)             4.25 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัย 
5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  

2.00 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                  
ท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า   

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  5.00  ดีมาก 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) 4.40 ดี 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ มทส. (8 ตัวบ่งชี้) 3.54 ดี 
คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มทส. (21 ตัวบ่งชี้) 4.03 ดี 

หมายเหตุ : 1.   หมายถึง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ สกอ.  
2.  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 าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
การด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบสามปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2555-2557)   

องค์ประกอบที่ 1 : 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 ๆ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือ 
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นักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ า/ตก และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน” ตลอดจนมี
การจัดติวที่ศูนย์การเรียนรู้ หอพักนักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา อีกทั้งได้มีการสอนเสริมส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เข้าใจบทเรียนที่มีการสอนในห้องเรียนโดยนักศึกษาบัณฑิตหรือผู้ช่วยสอน 
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จะมีการปรับการจัดค่ายอบรมพ้ืนฐานความรู้วิชาการให้แก่
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1) โดยเป็นการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแทน  

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้งน าผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

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”    

8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

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
มาสอนได้   
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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 

3) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ) 
นอกจากนี้ สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยได้รับการคัดเลือกให้

เป็นส านักงานสาขา (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 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ 
รับทราบ/พัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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 าแหน่งทางวิชาการ  
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในต่างประเทศ และการสนับสนุนการพิมพ์ต าราและเอกสารค าสอน  
ฯลฯ 
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14. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือ 
จากการเรียนในห้องเรียน โดยมีชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม/
โครงการที่พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่  1) ความรู้  2) ทักษะการคิด  3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ 5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะต้องเรียนรู้และมี
คุณลักษณะในปัจจัยต่าง ๆ 4 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และประสบ

ความส าเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎกติกา
ของสังคม 

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                                               

15. มีการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community-AC) อาทิ จัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของนักศึกษา 
โครงการภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่ายจิตอาสานานาชาติและค่ายผู้น า
เยาวชนอาเซียน และจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

16. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีและท ากิจกรรม ผลงานทางกีฬาเด่น เพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาอ่ืน ๆ  เช่น ให้ทุนการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น และรางวัล
นักกีฬาดีเด่น          
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17. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า โดยสาขาวิชาต่าง ๆ จัดให้มีงานศิษย์เก่าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งจัดที่มหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ นอกจากนั้น ศิษย์เก่าหลายสาขาวิชาได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุน 
การศึกษา เพ่ือช่วยเหลือรุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฯลฯ  

 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุใน
การก่อตั้งน้อยที่สุดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในช่วงเวลาอันสั้น  

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 ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ - ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส าหรับประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโน

และโครงสร้างนาโนระดับห้องปฏิบัติการวิจัย การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแลคติกชนิด
แอลและดีจากแป้งมันส าปะหลัง การระบุโครงสร้างจุลภาคของวัสดุและวิจัยวัสดุใหม่  นมช่วย
นอนหลับสนิท (bedtime milk)  

2) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร - 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
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หมักส าหรับแพะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากวัสดุท้องถิ่น กรรมวิธีการผสมโคเอน
โซม์คิวเทนในน้ ามันร าข้าว ผลิตภัณฑ์งาด าผงกึ่งส าเร็จรูปชนิดชงดื่ม และการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอีลี่พร้อมรับประทาน กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการ
พ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง สมุนไพรไทยส าหรับลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย 
เมล็ดทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดอินทรีย์และตัวท าละลาย
ส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม นมช่วยนอนหลับสนิท (bedtime milk) เครื่องต้นแบบการแยก
เอทานอลควบคู่ไปกับกระบวนการหมักด้วยเทคนิคการกลั่นล าดับส่วนแบบสุญญากาศ   

3) ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ - เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ีสูง เครื่องไล่ค้างคาวด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC การ
พัฒนาไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง การผลิตบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับการบรรจุร้อน
และแช่เยือกแข็ง เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ การวิจัยและพัฒนา
ต้นแบบระบบก าจัดขยะติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล 
ขนาดเล็ก ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนส าหรับรองรับปริมาณขยะ 3-
5 ตัน/วัน แบบหล่อทดสอบการบดอัดและก าลังเฉือนแบบสามแหวน ระบบสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะแบบจ าลอง ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ระบบรายงานพิกัดต าแหน่ง GPS ผ่าน
เครือข่าย GPRS ระบบรายงานต าแหน่งด้วยเสียงพูด เครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนน 
ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิต่ า อากาศยานอัตโนมัติหลายใบพัด เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจการณ์   
ต้นแบบการผลิตน้ ามันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก โดยกระบวนการไพโรไลซีส สุคนธบ าบัด
เฟอร์นิเจอร์เส้นหวายประดิษฐ์ “ไอยรา คลัสเตอร์” ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงาน ส าหรับ 
Big Data ตัวแรกของไทย        

4) ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ - โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ   
4. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและประสานกับเทคโนธานี  เพ่ือผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย น าไปสู่การด าเนินการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น กรรมวิธีการผลิตโปรตีนซิริซินจากรังไหม สูตรและกรรมวิธีการผลิตสารเพ่ิมฟองส าหรับผลิต
คอนกรีตมวลเบาระบบ CLC เตาย่างไร้ควัน การพัฒนาไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง แป้งต้านทานการ
ทนย่อยเอนม์ไซด์ นมช่วยนอนหลับสนิท (bedtime milk) เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้นักวิจัยและ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ดังเห็นได้จากการมี
คณาจารย์/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรรับเชิญ ( invited speaker) หรือองค์ปาฐก 
(keynote speaker) เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการที่ส านักวิชา/มหาวิทยาลัยมีบทบาทเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ/
ผู้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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6. มหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสาร
ระดับชาติและนานาชาติตามคุณภาพของผลงาน และการสนับสนุนค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยตามคุณภาพ
ของผลงานและคุณภาพของวารสารที่ลงตีพิมพ์ เป็นต้น  

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

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
นานาชาติ โดยน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การใช้งานจริง ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า สู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาค
ประชาชน ชุมชน และสังคม เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด๊อกเตอร์ มทส. โครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
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 และ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นต้น 
 
 

10



บทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

                                                    Z:\ประกันคุณภาพ\แปลภาษารายงาน QA\แปลภาษา QA57\บทสรปุผูบ้รหิาร-ไทย\2 - 1-- การด าเนินงาน 

qa 3 ปี.docx หน้า 8 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 : 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 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของชาติในระดับอาเซียน ASEAN week@library   

2. การให้บริการแก่ชุมชนภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย - ห้องไทยศึกษำนิทัศน์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีไทยโบรำณซึ่งแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทยโบราณไว้มากมายหลายหลากนับพันชิ้น สามารถ
ใช้ศึกษาหาความรู้ ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นต่อยอดความรู้ในอดีต ห้องสำรสนเทศท้องถิ่น
นครรำชสีมำซึ่งรวบรวม collection ของสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา และเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา (NARINET) ซึ่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดนครราชสีมา   

3. มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ผลงำน “ระหัดวิดน  ำล ำ
ตะคอง” ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ได้รับการจัดพิมพ์ในหนังสือภูมิรู้สู้วิกฤต (หน้า 53-55) เทศกาล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นักศึกษำปริญญำตรี ส ำนักวิชำ
แพทย์ศำสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ปี
การศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา 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
มหาวิทยาลัยมากขึ้นและโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีการจัดสรร
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ทุนให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
การรับนักศึกษาต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
ประชาคมอาเซียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

2) มหาวิทยาลัยได้น าเทคนิคเดลฟายมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดท าแบบประเมินความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่ส าคัญตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ในรูปแบบ online โดยประเมินความส าคัญในระดับแนวทางตามยุทธศาสตร์ 5 
ด้าน โดยมีการประเมินทุกปีงบประมาณ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนและโครงการกิจกรรมทุกปีงบประมาณ 
นอกจากนี้ในการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย ได้เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น และได้มีการร่วม
พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
มีการร่วมจัดท าและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน และมีการถ่ายทอดเชื่อมโยงลงไปสู่
หน่วยงาน 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 มีการติดตามและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา มีการตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT และมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงซ่ึงตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง/ปี 

3. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และมหาวิทยาลัยมีการน าผลการ
ประเมินและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มี ส าหรับใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

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
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร ให้เกิดความรักในงานที่ท า และมีความรักความผูกพันที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

6. 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  

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

8. 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 าเนินงานในการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการติดตามเป็นระยะ ๆ ให้แก่อธิการบดี 

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

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

11. 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 
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2) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สกอ. ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (2013-2014) รุ่นที่ 3   

 
 องค์ประกอบท่ี 6 : 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 านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-IPMO : Suranaree University of Technology 

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

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

แสงอาทิตย์ เรือน้ าใจปีบทอง การก 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 อากาศยานอัตโนมัติหลายใบพัด 
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                                                    Z:\ประกันคุณภาพ\แปลภาษารายงาน QA\แปลภาษา QA57\บทสรปุผูบ้รหิาร-ไทย\2 - 1-- การด าเนินงาน 

qa 3 ปี.docx หน้า 12 
 

 

เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจการณ์ เครื่องต้นแบบการแยกเอทานอลควบคู่ไปกับกระบวนการหมักด้วย
เทคนิคการกลั่นล าดับส่วนแบบสุญญากาศ ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง         

3) ตัวอย่างผลงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิด
พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจากแป้งมันส าปะหลัง เครื่องผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟผ่านการน าความร้อนด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จากกล่อง UHT เตาเผาขยะขนาดเล็ก
ประสิทธิภาพสูง การจัดการขยะชุมชนเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ระบบสัญญาณ
ไฟจราจรอัจฉริยะแบบประสานสัญญาณไฟโดยใช้ฐานเวลาจากจีพีเอส ต้นแบบการผลิตน้ ามัน
จากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก โดยกระบวนการไพโรไลซีส “ไอยรา คลัสเตอร์” ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ประหยัดพลังงาน ส าหรับ Big Data ตัวแรกของไทย ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง      

4) ตัวอย่างผลงานวิจัยเพ่ือสุขภาพ - เฟจแอนติบอดี้ส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 
การผลิตสเปรย์เอนไซม์เพ่ือก าจัดกลิ่น การใช้แสงซินโครตรอนยืนยันการพัฒนาสเต็มเซลล์สู่เซลล์ตับ 
ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์น าไปใช้ในห้องรังสีของ
โรงพยาบาล โปรแกรมส าหรับค านวณอายุครรภ์และก าหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ แบบ
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกมาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุในสถานที่สาธารณะ สุคนธบ าบัด
เฟอร์นิเจอร์เส้นหวายประดิษฐ์   

3. ผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาและน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
1) โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 2.0 
2) ระบบเมืองอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0        
3) สูตรน้ านมข้าวกล้องงอก     
4) นมช่วยนอนหลับสนิท (bedtime milk)      
5) โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบภาพเพ่ือวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย์ 
6) กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า 
7) เตาย่างไร้ควัน  
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคริองส าอางจากโปรตีนไหมซิริซินและไพโบรอินที่ผ่านการแปรรูปแล้ว 
9) แป้งต้านทานการทนย่อยเอนไซม ์
10) สูตรและกรรมวิธีการผลิตสารเพ่ิมฟองส าหรับผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC 
11) เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus Sp. สายพันธุ์ CaSUT007 และ Trichodermavirens สายพันธุ์ SUT : TV 10          
12) วัสดุผนังเบาไม้วิศวกรรมแบบสอดไส้โฟมพีวีซี 
13) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ARM ประหยัดพลังงาน 
14) ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง      
15) เครื่องก าจัดลูกน้ ายุงโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

 
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2557 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่

ในระดับดี คิดเป็นคะแนนและระดับผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.40  
(13 ตัวบ่งชี้) 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส.  3.54  
(8 ตัวบ่งชี้) 

ปีนี้มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการประเมิน โดยรวมองค์ประกอบที่มีลักษณะคล้ายกัน
เข้าด้วยกัน และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ท าให้ผลของการประเมินโดยภาพรวมมีคะแนนน้อยลง 
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเองมีผลดังต่อไปนี้ 

การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง ด้านคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้มี
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาให้เป็นเบญจภูมิ (ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิฐาน และภูมิใจ) ท าให้บัณฑิตเป็นที่ 
ชื่นชอบของผู้ใช้บัณฑิต ในด้านความรู้ ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความอ่อนน้อม ส่งผลให้อัตราการได้งาน
ท าของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูง มหาวิทยาลัยยังเป็นผู้น าด้านสหกิจศึกษานานาชาติ และมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ  

ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้ 3.85 คะแนน
อยู่ในระดับดี และตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มทส. ได้ 3.37 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  

การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งองค์กรและคณะกรรมการ เพ่ือบริหารจัดการ ก ากับนโยบายทางด้าน
การวิจัยในภาพรวม องค์กรและคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นสามารถก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณ และ
ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการท าวิ จัยและสร้าง
ผลงานได้เป็นอย่างมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 2 ได้ 5 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์สูง คือ 587,350 บาท/คน 
ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภายนอก 340,344 บาท/คน และจากภายใน 247,006 บาท/คน ท าให้มีผลงานทาง
วิชาการสูงมากและได้รับรางวัลดีเด่นด้านการวิจัยหลายรางวัล ประกอบกับการมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้เกิดศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (SUT-Center of Excellence, SUT-CoE) ในอนาคต  
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การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดภาระงานคณาจารย์ด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน 

ที่สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญด้านการบริการวิชาการ ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงด้านการ

ให้บริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านพลังงาน ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 3 ได้ 5 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมาก 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามข้ันตอนของการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดี มีการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 ได้ 5 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างครบถ้วน มีการก ากับติดตามผลการบริหารของส านักวิชา ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
ส านักวิชา ตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่ได้ผลออกมาตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลของการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 ได้ 4 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคมจ านวนมาก เป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้น า
ท้องถิ่น และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเสริมสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่โดย
การใช้รูปแบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators: UBI) ผลของการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 6 ได้ 4.25 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

เพ่ือท าให้ระบบบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ให้เหมาะสมทั้งด้านจ านวนและ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือลดปัญหาจ านวนนักศึกษามากเกินศักยภาพของ

สาขาวิชา และปัญหาการพ้นสถานภาพ และมีผลต่อความทั่วถึงของการดูแลนักศึกษา รวมถึงความไม่

เพียงพอของทรัพยากร และภาระงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เช่น 

จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น 
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บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

 
 

 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลักดันงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งขึ้นตามเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ง (สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูง และผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)  

2. ควรจัดท าฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยสร้างการเชื่อมต่อเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์และ

วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านนโยบาย 

3. ประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยควรค านึงถึงปัจจัยจากภายนอกที่จะมีผลกระทบกับการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ผลกระทบทางด้านการจัดการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายทางด้านภารกิจและทรัพยากรมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการหาแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การ

บริหารจัดการพัสดุ เครื่องมือ และการดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงมาก ควรวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 

ท้าทายมากขึ้น และควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจาก
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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