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คำนำ
รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนิ น งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of the University
Presidents of Thailand Quality Assurance: CUPT QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความหมายหรือบูรณาการกับการ
พัฒ นาตามเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:
EdPEx) ในรอบปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560) เสนอต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่ วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลั ยได้ดาเนิ น การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร สานักวิชา และ
สถาบั น ตามระบบ CUPT QA ตั้งแต่ปี การศึ กษา 2558 มีระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา
ที่สอดคล้องกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย โดยได้เลือกจุดเน้นเป็นสถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญ ญาเอก ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME)
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสานักวิชาแพทยศาสตร์ มุ่งสู่การดาเนินการตามแนวทาง EdPEx ส่วนหน่วยงาน
สนั บสนุ น (ศู นย์ /สถาบั น/หน่ วยงานส านั กงานอธิการบดี ) ด าเนิ นการประกั นคุ ณภาพตามเกณฑ์ การประเมิ น
ที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด ประกอบด้ วย 2 องค์ ประกอบ คื อ องค์ ประกอบการบริ ห ารจั ดการ ซึ่ งเป็ นตั วบ่ งชี้
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหน่วยงานกาหนดเป็นตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และองค์ประกอบภารกิจของหน่วยงาน
(หน่วยงานกาหนดตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงาน) โดยมหาวิทยาลัยกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะบางหน่วยงาน
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ ตั วบ่ งชี้ ระดั บ หลั กสู ตร ระดั บ ส านั กวิ ช า และระดั บ สถาบั น ซึ่ งในปี การศึ กษา 2559
มี 3 หน่ วยงาน ที่ ใช้ ระบบบริ หารคุณภาพอื่น ดังนี้ ศูนย์ บริการการศึ กษา (ISO 9001 : 2015) ศู นย์เครื่องมื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISO /IEC 17025 : 2005) และ เทคโนธานี (TQA)
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับระดับหลักสูตร วันที่ 16 สิงหาคม 25 กัน ยายน 2560 ระดับสานักวิชา วันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 และระดับหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ 10-18 สิงหาคม 2560 และการประเมินระดับสถาบัน วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ย ได้ จัดให้ มี เวที ส รุ ปผลการประกัน คุณ ภาพการศึกษา (QA Forum)
เป็นประจาทุกปี เพื่อสรุปภาพรวมประเด็นสาคัญที่เป็นปัญหาของแต่ละหน่วยงาน สิ่งสนับสนุนที่หน่วยงาน
ต้องการจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไข รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
และความตระหนั กร่วมกัน ของทุกส่วนงานในการใช้ประโยชน์จากกระบวนการประกันคุณ ภาพการศึกษา
จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นาผลการประเมินไปใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อ
เสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นาผลการประเมินตนเองและผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการทางานและพัฒนามหาวิทยาลัย อันนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด จนกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559...…………………………………..........................
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559………………………………………......................
จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามหน่วยงาน............................................
จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ...
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ.........................
กฎระเบียบข้อบังคับ......................................................................................................
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..................................................................
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ....................................................................................................
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์.................................................................................................................
การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร...................
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร.......
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร........................
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร.....................................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) จาแนกตาม
หลักสูตร........................................................................................................................
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร.....................................................................................................
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร.....................................................................................................
การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร......................................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร......................................................................................................
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร......................................................................................................
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร......................................................................................................
ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการ
สาเร็จการศึกษาของนักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
และ 2559 (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2) ……………………………………………….
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
C.2-1-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558)......................................................................................
C.2-1-2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทา จาแนกตามประเภทงาน
และการได้งานตรงหลักสูตร..........................................................................................
C.2-2-1 ระยะเวลาที่บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2558 ได้งานทา...........................
C.2-3-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทา
ของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จาแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 (AUN QA 11.3)............................................................................
C.3-1-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี)...........................................
C.3-1-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท)...........................................
C.3-1-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก).........................................
C.3-2-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี)..............
C.3-2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท)..............
C.3-2-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก)............
เอกสารประกอบที่ C.3-3
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต...............................................................
เอกสารประกอบที่ C.3-4
การจาแนกรายข้อคาถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ........
เอกสารประกอบที่ C.3-5
การจาแนกรายข้อคาถามตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.........................................
เอกสารประกอบที่ C.3-6
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา.................................................
C.3-3-1 การประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพของบัณฑิต
จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN QA 10.6, 11.5)
C.4-2-1 ร้อยละของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2559
C.4-3-1 ร้อยละของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2559
C.4-4-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของ
ผู้เรียน จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN QA 11.4)
C.5-1-1 จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ
จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2559.............................................................
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
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จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557-2559............................................
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2559.....
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจา จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2559.....
ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN QA 6.2, 6.4)
C.6-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามหลักสูตร
ปีปฏิทิน 2558-2559........................................................................................................
C-6.1-1-1 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา ปีปฏิทิน 2549-2559....................................................................
C-6.1-1-2 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา ปีปฏิทิน 2549-2559..........................
C.6-3-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามระดับการศึกษาและระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN QA 6.7, 11.4)...............................................................
C.7-2-1 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA
ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสานักวิชา..........................................................................
C.7-2-2 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์ AUN-QA
ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสานักวิชา..........................................................................
C.7-2-3 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์ AUN-QA
ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสานักวิชา..........................................................................
C.8.1-1 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559………………..….
C.8.1-2 ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559.........................
เอกสารประกอบที่ C.8.2-1
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)................................................
เอกสารประกอบที่ C.8.2-2
ผลการดาเนินงานของอธิการบดีตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตาแหน่ง...........................................................................
เอกสารประกอบที่ C.8.2-3
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย........
เอกสารประกอบที่ C.8.2-4
ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการดาเนินงานของอธิการบดี.................................................
เอกสารประกอบที่ C.10-1-1
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามแผนงานโครงการ
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ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2559................................................................. ผ C.10-1
สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
-

เอกสารประกอบที่ C.10-1-2
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน.......................................
เอกสารประกอบที่ C.10-1-3
รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปที่ได้ชานาญการ
ปีการศึกษา 2558-2559....................................................................................................
C.10-1-4 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
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1-1

บทที่ 1 : โครงร่างองค์การ
P1. ลักษณะองค์การ
ช่ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 รัฐ บาลมี น โยบายในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นทั้งการปรับปรุงการผลิตและพัฒ นา
กาลั งคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพและความเสมอภาคของระบบ
การศึกษา ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่ในส่วน
ภู มิ ภ าคอี ก 5 แห่ ง คื อ ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในส่ ว นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ให้จัดตั้งวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสุรนารี” ต่อมารัฐบาล
ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวัณ เป็ น นายกรัฐ มนตรี ได้ เล็ งเห็ น ความจาเป็ น ในการเร่ งรัด จั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะสนองความต้องการของการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 จึงมีมติให้ยกฐานะ
วิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
“มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกล่าว
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มดาเนินการรับ
นักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ในสานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาได้จัดตั้งสานักวิชาแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษา
รุ่นปี การศึกษา 2549) สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งแยกจากสานักวิช าแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษารุ่น
ปีการศึกษา 2552) สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558) และจัดตั้งสานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เมือ่ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 โดยแยกจากสานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (มทส.) มี ฐ านะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการ
(มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ) แห่งแรกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการเรียนการสอน
และการวิ จั ย ทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของสภามหาวิท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารและการจัดการแบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ ” ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ โดยมหาวิทยาลัย
สามารถกาหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้ตามความเหมาะสม
กับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันจะมีเพียงหน่วยเดียว ทาให้เกิดความ
คล่องตัว สามารถใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี เป็ น มหาวิทยาลั ยแห่ งการให้ โอกาส “ถ้าเรียนได้ ต้องได้เรียน” โดย
สนับสนุนทรัพยากรและสรรพกาลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์ ไ ด้ เ ต็ ม ที่ ใ นทุ ก ภารกิ จ และการระดมทุ น เพื่ อ ประกั น โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุ น
ทรัพย์สามารถเรียนได้
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ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
(1) หลักสูตร และบริการ
1.1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบไตรภาคโดยมีสานักวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในหนึ่งปีการศึกษา
แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร
ต่าง ๆ จานวน 93 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตร (มี 1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนนอกเวลา) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 29 หลักสูตร (มี 3 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
นอกเวลา) และระดับปริ ญญาเอก 27 หลั กสู ตร (มี 3 หลั กสู ตรที่ มี การจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลา) โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้นาระบบสหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพมาใช้ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร และขยายผลไปยังระดับบัณ ฑิตศึกษาในบางหลักสูตร เพื่อ ผสมผสานการเรียนใน
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จาก
การทางานจริงในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เกิดทักษะการทางาน
มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความพร้อมด้านงานอาชีพ และมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตารางที่ 1 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสานักวิชา
ระดับการศึกษา
สานักวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. วิทยาศาสตร์
5
10
10
2. เทคโนโลยีสังคม
2
5
4
3. เทคโนโลยีการเกษตร
3
4
4
4. วิศวกรรมศาสตร์
22
9
9
5. แพทยศาสตร์
3
1
6. พยาบาลศาสตร์
1
7. ทันตแพทยศาสตร์
1
รวม
37
29
27

รวม
25
11
11
40
4
1
1
93

คณะกรรมการประจาสานักวิชาทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางและเกณฑ์ตามที่กาหนด หากหลักสูตรใดไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดแรงงาน และ/
หรือมีผู้สมัครเรียนน้อย หรือองค์ความรู้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สานักวิชาจะนาเสนอเรื่องการปิด
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตร แล้วแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ตามแนวปฏิบั ติที่ สกอ. กาหนด ซึ่งในปั จจุบั นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่เคยมีการปิดหลักสูตรใดเลย
เนื่องเพราะหลักสูตรที่เปิดสอนยังคงเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตารางที่ 2 จานวนหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสานักวิชา
สานักวิชา

หลักสูตร/ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. คณิตศาสตร์ (Honors Program) 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
3. ฟิสิกส์ (Honors Program)
2. ฟิสิกส์
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
4. เคมี (Honors Program)
4. เคมี
5. ชีววิทยา (Honors Program) 5. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6. ชีวเคมี
7. เทคโนโลยีเลเซอร์
8. จุลชีววิทยา
9. ภูมิสารสนเทศ
10. ชีวเวชศาสตร์
10 หลักสูตร
รวมสานักวิชาวิทยาศาสตร์
5 หลักสูตร
2. เทคโนโลยีสังคม
1. วิทยาการสารสนเทศ
1. วิทยาการสารสนเทศ
2. การจัดการ
2. การจัดการ
3. ภาษาอังกฤษศึกษา
4. สหกิจศึกษา
5. การประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
และการออกแบบธุรกิจ
5 หลักสูตร
รวมสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 หลักสูตร
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
1. พืชศาสตร์
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีอาหาร
3. เทคโนโลยีอาหาร
4. เทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตร
รวมสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 หลักสูตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
1. วิศวกรรมการผลิต
1. วิศวกรรมเครื่องกลและ
ระบบกระบวนการ
2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
3. วิศวกรรมเคมี
4. วิศวกรรมเครื่องกล
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมโทรคมนาคม
7. วิศวกรรมเซรามิก
3. วิศวกรรมวัสดุ
8. วิศวกรรมพอลิเมอร์
9. วิศวกรรมโลหการ
10. วิศวกรรมไฟฟ้า
4. วิศวกรรมไฟฟ้า
11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
12. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และ
ทรัพยากรธรณี
13. วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
14. วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี
15. วิศวกรรมธรณี

ปริญญาเอก

รวมหลักสูตร
ทั้งหมด

1. วิทยาศาสตร์
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1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. ฟิสิกส์
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
4. เคมี
5. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6. ชีวเคมี
7. เทคโนโลยีเลเซอร์
8. จุลชีววิทยา
9. ภูมิสารสนเทศ
10. ชีวเวชศาสตร์
10 หลักสูตร
1. วิทยาการสารสนเทศ
2. การจัดการ
3. ภาษาอังกฤษศึกษา
4. สหกิจศึกษา

4 หลักสูตร
1. พืชศาสตร์
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีอาหาร
4. เทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตร
1. วิศวกรรมเครื่องกลและ
ระบบกระบวนการ

2. วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์
3. วิศวกรรมวัสดุ

4. วิศวกรรมไฟฟ้า
5. วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และ
ทรัพยากรธรณี

25 หลักสูตร

11 หลักสูตร

11 หลักสูตร
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หลักสูตร/ระดับการศึกษา

สานักวิชา

รวมสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์

รวมสานักวิชาแพทยศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
รวมสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์
รวมสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
รวมหลักสูตรทั้งหมด

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

16. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม
17. วิศวกรรมอุตสาหการ
และสิ่งแวดล้อม
18. วิศวกรรมยานยนต์
19. วิศวกรรมอากาศยาน
20. วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
21. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ * 7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ *
22. วิศวกรรมเครื่องมือ
8. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน *
9. การบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค *
22 หลักสูตร
9 หลักสูตร
1. แพทยศาสตร์
1. มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1. พยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตร
1. ทันตแพทยศาสตร์
1 หลักสูตร
37 หลักสูตร
29 หลักสูตร

หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรนอกเวลา
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ปริญญาเอก

รวมหลักสูตร
ทั้งหมด

6. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม

7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ *
8. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน *
9. การบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค *
9 หลักสูตร
40 หลักสูตร

-

4 หลักสูตร

-

1 หลักสูตร

27 หลักสูตร

1 หลักสูตร
93 หลักสูตร
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- นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้ งหมด จานวน 17,147 คน จาแนกเป็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 15,535 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1,612 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 952 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 660 คน
ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
หน่วย : คน
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ *
- กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ *
ทันตแพทยศาสตร์ *
รวม

จานวนนักศึกษา**
ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

134
60
97
644
17

206
98
121
235
-

460
1,571
1,332
10,352
1,472
457
1,015
277
71
15,535
(90.60%)

17
-

รวมทั้งสิ้น
รวม
340
158
218
879
17

-

800
1,729
1,550
11,231
1,489
17

952

660

1,612

(59.06%)

(40.94%)

(9.40%)

457
1,032
277
71
17,147

ที่มา : รายงานประจาปี 2559
หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ยังไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

2. ** ข้อมูลจานวนนักศึกษา จากรายงานประจาปี 2559

ตารางที่ 4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
รวม
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา

ปริญญาตรี
96
274
194
1,467
56
167
46
2,300

55/24

หน่วย : คน
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
18
27
141
12
12
298
22
15
231
145
23
1,635
56
167
46
197
77
2,574
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
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1.2 บริการอื่น
พันธกิจการวิจัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ในการดาเนินการประสานงาน
วิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย การวางแผน จัดหา และระดมเงินทุนวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย
รวมทั้งประสานงาน และดาเนินการร่วมกับ สถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของสานักวิชาต่าง ๆ
เพื่อให้ การวิจัย และการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณ ฑิตศึกษา ดาเนินควบคู่กันไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็น สื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์การและหน่วยงานภายนอก
พันธกิจการบริการทางวิชาการแก่สังคมมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลั ก โดยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้ถูกสั่งสมจากคณาจารย์ นั กวิจัย และผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย
ออกบริ ก ารสู่ สั งคม โดยเน้ น การบริ การวิ ช าการที่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาและสนองตอบความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมพัฒนา
ในรูปแบบการอบรม สัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งรูปแบบเฉพาะกลุ่มและทั่วไป
พันธกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นพันธกิจเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย
มี เทคโนธานี เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทั้ งภายนอกและภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ในการบู รณาการ การปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อ แก้ไขปัญ หาและตอบสนอง
ความต้องการของสั งคม โดยดาเนิ น งานในรูป แบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ บริการคาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเชิงลึกหรือเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาปรับแปลงการวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมการ
รับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีส่วนบริหารสินทรัพย์เป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและประสานกั บ เทคโนธานี เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การน า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย มาปรับแปลง ถ่ายทอดสู่ชุมชน และนาไปสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่มีรูปแบบการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ได้แก่
1. สุ ร สั ม มนาคารเป็ น การด าเนิ น งานแบบธุรกิจ เพื่ อ หาเลี้ ยงตัว เองให้ อยู่ได้ โดยไม่ ขอรับ เงินงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยให้บริการด้านที่พัก ห้องประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยง รองรับกิจกรรมทาง
วิช าการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการที่เอื้อและตอบสนองต่อกิจกรรมบริการ
วิช าการของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง และสอดคล้ องกั บแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินงานเพื่อรองรับการ
เรีย นการสอน การวิจั ย การบริการวิชาการ และดาเนินงานเชิงวิสาหกิจ โดยการบริการด้านจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น การติดตามผลแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร และการจาหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดบริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถให้บริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมถึงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกเหนือจาก
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การให้บริการทางสุขภาพแล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีพันธกิจสาคัญในการร่วมผลิต
บัณฑิตและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา
แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และยังเป็นหน่วยรองรับ
และให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
4. โรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา และเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนและเชื่อมรอยต่อทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมุ่งสู่ความเป็น
นักวิชาการ วิชาชีพตามที่นักเรียนมความถนัดและสนใจ โครงสร้างทางกายภาพของสถานที่เรียนมีลักษณะ
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทางวิชาการ (Academic Planning) เพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การปฏิบัติการ
และการทากิจกรรม
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และสมรรถนะหลัก
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน
200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่าง
แท้จริง”
2.2 พันธกิจ (Missions)
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนาผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 ค่านิยม (Core Values)
ASIE
A : Accountability - Achievement, Responsibility
S : Self Good Governance - Integrity, Transparency, Unity
I : Innovation - Modernization, Internationalization
E: Excellence - Quality, Leadership, Adaptive Capacity
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A : Accountability (เป็นผู้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสานึก) ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสานึก ซื่อตรง มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ต่าง ๆ มีความภักดีและเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อร่วมกันผลักดันองค์การสู่ วิสัยทัศน์ ชี้นา เป็นที่พึ่งสังคม (Responsibility) ความ
มุ่งมั่น ในการปฏิบั ติงานให้ ส าเร็จ ตามเป้ าหมายหรือเกินมาตรฐานที่มี อยู่ (Achievement) รู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์ขององค์การ รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
S : Self Good Governance (ธรรมั ต ตาภิ บ าล) คื อ การบริ ห ารงานที่ มี ธ รรมมาภิ บ าล
ภายใต้บริบทของตนเองและองค์กร
ธรรมัตตาภิบาล มาจากคาว่า “ธรรมาภิบาล + อัตตาภิบาล” หมายถึง
หลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นใน 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 6 (Integrity) หลัก
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม
(Unity) หลักอัตตาภิบาลมุ่งเน้นใน 3 หลักการ คือ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
I : Innovation (การสร้างสรรค์นวัตกรรม) เป็นการทาในสิ่งใหม่ อันเป็นผลมาจากการสร้าง
พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือ ประยุกต์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้ง 5 ประการ มีความทันสมัยตามการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก (Modernization) มี ก ารด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ความเป็ น สากลและมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น
นานาชาติอย่างแท้จริง (Internationalization)
E : Excellence (มุ่งสู่ความเป็นเลิศ) มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ (Quality) ภายใต้การนาอย่างมีวิสัยทัศน์ (Leadership) ที่จะทาให้มี
ความสามารถปรับการบริหารและการปฏิบัติงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที (Adaptive
Capacity)
2.4 วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส.
2.5 เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. การบริหารงานนาสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ
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2.6 สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
1. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารีเป็ น มหาวิท ยาลั ย เฉพาะทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ทีม่ ีความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
2. มีระบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่โดดเด่น
3. มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” (Centralized Services and
Coordinated Missions)
4. มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) ตามแนวคิด “คนสาราญ
งานสาเร็จ” พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ “พอใจ ผูกพัน และภักดี ” บุคลากรทุกคนมีความรู้และทักษะการ
ทางานตรงตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสมเทียบเท่าบุคลากรในสถาบันการศึกษาอื่น ในปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมีบุคลากร 1,315 คน จาแนกเป็นสายบริหารวิชาการ จานวน 3 คน สายวิชาการ จานวน 427 คน
(อายุ เฉลี่ ย 43 ปี และอายุ การท างานเฉลี่ ย 11.6 ปี ) โดยมีอ าจารย์วุฒิ ป ริญ ญาเอก 85.48% อาจารย์วุ ฒิ
ปริญ ญาโท 14.52% โดยมหาวิท ยาลั ย ไม่มีนโยบายรับอาจารย์วุฒิ ปริญ ญาตรี สายปฏิบัติการวิช าชีพและ
บริหารงานทั่วไป จานวน 792 คน และลูกจ้างประจา จานวน 73 คน (อายุเฉลี่ย 43 ปี และอายุการทางาน
เฉลี่ย 17.4 ปี) รายละเอียดจาแนกตามหน่วยงานแสดงในตารางที่ 5 โดยในจานวนอาจารย์ทั้งหมด 427 คน
(ไม่รวมสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา) คิดเป็นจานวนอาจารย์ประจา จาแนก
ตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ได้ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

บริหาร วิชาการ
วิชาการ
1
1. สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนส่งเสริมวิชาการ
- ส่วนสารบรรณและนิติการ
- ส่วนการเจ้าหน้าที่
- ส่วนการเงินและบัญชี
- ส่วนอาคารสถานที่
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนแผนงาน
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- ส่วนประชาสัมพันธ์
- ส่วนบริหารสินทรัพย์
- สถานกีฬาและสุขภาพ
- สถานพัฒนาคณาจารย์
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
- โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักศึกษา
20
- สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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สายงาน
ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ
4
9
25
18
28
66
28
17
60
11
4
19
5
8
3
7
4

หน่วย : คน
ลูกจ้าง
ประจา
2
43
-

รวม
5
9
27
18
28
109
28
17
60
11
4
19
5
8
3
27
4
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สายงาน

หน่วยงาน

บริหาร วิชาการ
วิชาการ
86
43
40
162
1
39
16
28
1
13
3
447

- หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สานักวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
8. สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
11. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. ศูนย์บริการการศึกษา
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์
14. ศูนย์กิจการนานาชาติ
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
16. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
17. เทคโนธานี (มีระบบบริหารจัดการเบ็ดเสร็จแยกต่างหาก)
18. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
19. สุรสัมมนาคาร
20. หน่วยประสานงาน มทส. - กทม.
รวม
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกจ้าง
รวม
ประจา
7
99
54
51
185
95
19
32
17
13
5
52
20
161
28
1
32
5
37
15
1
23
3
1
5
73 1,315

ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ
7
13
11
11
23
55
3
4
3
13
47
141
28
31
5
37
15
22
3
4
792

ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
รวม

จานวนอาจารย์ประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สานักวิชา
1
12
20
5

85
31
40
142
50

หน่วย : คน

รวม ศาสตราจารย์

86
43
40
162
55

9
4
3
-

รอง
ผู้ช่วย
อาจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

20
4
12
28
2

27
12
16
62
14

รวม
86
43
40
162
55

30
27
8
69
39

-

39

39

-

1

8

30

39

5

11

16

-

1

6

9

16

14
14
28
10
3
13
62
365
427
(14.52%) (85.48%)

1
17
(3.98%)

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่
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66
(15.46%)

7
21
28
12
13
427
138
206
(32.32%) (48.24%)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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(4) สินทรัพย์
4.1 งบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)
โดยได้รับงบประมาณทั้งหมดในต้นปีงบประมาณ จึงสามารถนาเงินที่ยังไม่ถึงคราวจ่าย หรือเงินรอจ่าย หรือเงิน
สะสมของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์จากสถาบันการเงินของรัฐ/เอกชนที่มีฐานะมั่นคง เช่น การนาฝาก
ธนาคารพาณิชย์ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น ซึ่งในการบริหารงบประมาณได้จัดให้มีการ
รายงานการเงินและการตรวจสอบภายหลัง (Post Audit)
ในปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลั ยมีงบประมาณรายรับ ทั้งสิ้ น 3,559.48 ล้ านบาท เป็ น
งบประมาณแผ่ นดิน 2,161.27 ล้านบาท เงินรายรับประจาปี 863.66 ล้านบาท รายรับจากแหล่งทุนภายนอก
446.14 บาท และเงินสะสมที่มหาวิทยาลัยนามาสมทบ 88.47 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดแยกเป็น
งบดาเนินการ 2,313.41 ล้านบาท งบลงทุน 1,206.13 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 40.00 ล้านบาท
4.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
อาคารสถานที่

ห้องสมุด

- กลุ่มอาคารที่ทาการ จานวน 26 หลัง ประกอบด้วย อาคารบริหาร/อาคารสานักงานส่วน
อาคารสถานที่ /อาคารวิชาการ 1-2/ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1-2/อาคาร
วิ จั ย /อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1-6/อาคารขนส่ ง /อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา/อาคาร
เอนกประสงค์ 1-2/ อาคารศูน ย์วิจัย มัน สาปะหลั ง /อาคารงานรักษาความปลอดภัย 1-2/
อาคารงานภู มิ ทั ศน์ /อาคารงานประปาและสิ่ งแวดล้ อม/อาคารสวนพฤษศาสตร์/ อาคาร
ปฏิบัติการวิจัยรังษีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 60,845.57 ตร.ม.
- กลุ่มอาคารเรียนรวม 1-2 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 24,308 ตร.ม.
- กลุ่มอาคารปฏิบัติการ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 13 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย
รวม 63,868 ตร.ม.
- กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 18 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 126,730.40 ตร.ม.
- กลุ่มอาคารเรือนพักบุคลากร 8 หลัง และบ้านพักบุคลากร มีพื้นที่ใช้ใช้สอยรวม 47,063 ตร.ม.
กลุ่มอาคารกีฬาและสุขภาพ 6 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 10,845.26 ตร.ม.
- โรงอาหาร 5 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 8,901.30 ตร.ม.
- กลุ่มอาคารฟาร์มมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ใช้สอยรวม 11,191.83 ตร.ม.
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 23,543 ตร.ม.
- หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็นหนังสือฉบับพิมพ์ 126,564 เล่ม หนังสือฉบับ
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ 19,204 เล่ ม วารสารภาษาไทยฉบั บพิ มพ์ 137 ชื่ อ เรื่ อ ง วารสาร
ภาษาต่างประเทศ ฉบับพิมพ์ 120 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 4,814
ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4,436 รายการ
- ฐานข้อมูลออนไลน์ 23 ฐานข้อมูล โดยสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network - VPN)
- บริการสืบค้นสารสนเทศจาก Internet
1111/24

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์
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- บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ด้ ว ย Wireless Network และแบบ Local Area Network
(LAN) ครอบคลุมทุกชั้นทั่วพื้นที่อาคารห้องสมุด
- พื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล แบ่งเป็น ห้องค้นคว้าเดี่ยว
32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จานวน 12 ห้อง ห้อง Silent Zone จานวน 3 ห้อง, ห้อง Bookstore
จาหน่ายเอกสารประกอบการเรียน ฯลฯ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในภารกิจสนับสนุนและเครื่องคอมพิวเตอร์บริการในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง, ห้องเรียน 93 ห้อง, ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง) รวม 942 เครื่อง โดยเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุก 3 ปี
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SUTnet ความเร็วสูง 10 Gigabits ครอบคลุมทุกอาคาร รวมทั้ง
ระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT-Wifi) มีสัญญาณครอบคลุมหอพักนักศึกษาทุกหอพัก ปัจจุบันมี
จุดให้บริการ SUT-Wifi รวมทั้งสิ้น 750 จุด
- ระบบบริการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- สื่อการเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุน SUT e-Learning, SUT MOOC, SUT e-Classroom
สื่อการศึกษารูปแบบ Mobile Content และ Mobile Application, สื่อการเรียนการสอน
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอนโดยใช้ simulation, SUT Virtual Training
- เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้งเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง มากกว่า 20,000 รายการ
- เครื่องมือห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
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(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน
การบริหารจัดการ

-

ด้านการศึกษา/วิชาชีพ

-

ด้ า น ก า ร เงิ น / พั ส ดุ / วิสาหกิจ
ด้านการวิจัย

-

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

-
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
พระราชบัญ ญั ติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี พ.ศ.
2533
ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ออกตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
2545 และ พ.ศ. 2553
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. งบประมาณ
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประจาสถาบัน (ระบบ NECAST)
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองใน
มนุษย์ พ.ศ. 2555
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน
OECD
มาตรฐานงานควบคุมพลังงานและมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. 2554
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

(1) โครงสร้างองค์การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสภามหาวิทยาลัยเป็น องค์การสูงสุด มีคณะกรรมการประจาของ
สภามหาวิทยาลัย จานวน 5 คณะ เพื่อทาหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่มอบหมาย หรือพิจารณา
กลั่นกรอง หรือสนับ สนุ นการทาหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ช่วยกากับและกลั่นกรองด้านการเงินและทรัพย์สิน 2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ช่วยกากับ
และกลั่นกรองด้านการบริหารงานบุคคล 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ช่วยกากับ
และกลั่ น กรอง ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลงาน และการตรวจสอบภายใน 4) คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ช่วยกากับและกลั่นกรองด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ 5) คณะกรรมการ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ส่วนด้านวิชาการ มีสภาวิชาการช่วยกากับและกลั่นกรองด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี มีการบริห ารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ”
ประกอบด้วย สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการ มีสานักวิชาทั้งหมด 8 สานักวิชา
(คณะวิ ช า) เพื่ อ บริ ห ารจั ดการด้ านวิช าการ และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ งในระดั บ ปริญญาตรีและบั ณฑิ ตศึ กษา
มีศูนย์บริการเพื่อการศึกษาและวิชาการ 7 ศูนย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 สถาบัน และมีหน่วยวิสาหกิจ เพื่อ
ประสานจัดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นหน่วยงานจัดหารายได้และดาเนินการเชิงธุรกิจหรือแบบ
พึ่งตนเองอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย (อยู่ภายใต้การดูแลของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อยู่ภายใต้การดูแลของสานักวิชา
แพทยศาสตร์) โครงสร้างการจัดองค์การของมหาวิทยาลัย สามารถเขียนเป็นแผนผังโครงสร้างการจัดองค์การ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
อธิการบดี

สานักงาน
อธิการบดี

สานักวิชา

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1. วิทยาศาสตร์
2. ส่วนสารบรรณ
2. เทคโนโลยีสังคม
และนิติการ
3. เทคโนโลยีการเกษตร
3. ส่วนการเจ้าหน้าที่
- ฟาร์มมหาวิทยาลัย
4. ส่วนการเงินและบัญชี
(ส่วนการเรียนการสอน)
5. ส่วนอาคารสถานที่ 4. วิศวกรรมศาสตร์
6. ส่วนพัสดุ
5. แพทยศาสตร์
7. ส่วนแผนงาน
6. พยาบาลศาสตร์
8. ส่วนกิจการนักศึกษา 7. ทันตแพทยศาสตร์
9. ส่วนประชาสัมพันธ์ 8. สาธารณสุขศาสตร์
10. สถานกีฬาและสุขภาพ (จัดตั้ง 18 มิ.ย. 60)
11. หน่วยประสานงาน
มทส.-กทม.
12. สถานพัฒนาคณาจารย์
13. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
14. ส่วนบริหารสินทรัพย์
15. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
16. หน่วยตรวจสอบภายใน
17. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจยั รังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
18. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการสาหรับนักศึกษา
19. สถานศึกษาและค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา

ศูนย์

-

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

สถาบัน

1. วิจัยและพัฒนา
1. บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. บริการการศึกษา
4. คอมพิวเตอร์
5. กิจการนานาชาติ
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
7. สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
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หน่วย
วิสาหกิจ
1. เทคโนธานี
2. สุรสัมมนาคาร
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริการ
หลักสูตร

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นักศึกษาไทย

- - นักศึกษาต่างชาติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ปกครอง

- ผู้ใช้บัณฑิต

- ศิษย์เก่า

- อาจารย์

งานวิจยั

- แหล่งทุนวิจัย
- ผู้ใช้ผลงานวิจัย
(เช่นหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน)

ความต้องการและความคาดหวัง
- มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียน
- มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย
- คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
- สาเร็จการศึกษาตรงตามเวลา
- มีงานทาตรงสาขาวิชา เงินเดือนสูง มีโอกาสศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้หลังสาเร็จการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียน
- มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของ
ชาวต่างชาติ
- คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
- สาเร็จการศึกษาตรงตามเวลา
- มีงานทาตรงสาขาวิชา เงินเดือนสูง มีโอกาสศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้หลังสาเร็จการศึกษา
- หลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
- สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
- สาเร็จการศึกษาตรงตามเวลา
- บุตรหลานมีงานทา มีอาชีพที่ดี
- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพพร้อมทางาน
- บัณฑิตมีความสามารถหลากหลาย มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนาเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษ
และการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นทีย่ อมรับ และตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
- การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- คณาจารย์จานวนเพียงพอ และสอดคล้องกับจานวนนักศึกษา
- สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียน การสอน และการค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง
- การปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาและเงื่อนไข
- ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
- ผลงานวิจัยสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
- ระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยทีส่ มบูรณ์ ทันสมัย
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บริการ

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อาจารย์และนักศึกษา

การบริการวิชาการ - ชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐ
การปรับแปลง
หน่วยงานภาคเอกชน
ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี

1-17

ความต้องการและความคาดหวัง
- ทุนวิจัย สารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เครื่องมือวิจัย
- ผลการวิจัยนาไปสูน่ วัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
- ผลงานวิจัยได้การตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
- เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอก
- การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์/แก้ปญ
ั หา/ตอบสนองความต้องการ/นาไปต่อยอดธุรกิจ
- องค์ความรู้/นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
- หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ราคาเหมาะสม
- งบประมาณสนับสนุน
- ใบรับรอง/วุฒิบตั ร
- เครือข่ายความร่วมมือ ตลาด/คู่ค้าทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มรายได้
- การบริการ/ประสานงานที่ดี มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ทันสมัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อาจารย์และนักวิจัยร่วม - การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาดให้กับอาจารย์และ
(เช่น นักศึกษา เป็นต้น)
นักวิจัยเพื่อการนาผลงานลงสู่เชิงพาณิชย์
- เครือข่ายความร่วมมือ
- การบริการ/ประสานงานที่ดี มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว
- ระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ทันสมัย

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
บทบาท
การสื่อสาร
ผู้ส่งมอบ
- โรงเรียนมัธยม/
- การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้
- การติดต่อโดยตรง/
สถาบันการศึกษาอื่น
นักเรียน/นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การศึกษาขั้นถัดไป
- จดหมาย/เอกสาร
- การมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการพัฒนา ประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงหลักสูตร
- website/e-mail/social
media เช่น facebook เป็นต้น
1717/24
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
- บริษัทจ้างเหมาต่าง ๆ
ช่วยให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และลดต้นทุน

คู่ความร่วมมือ
- สานักวิชาในมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลที่เป็นแหล่ง
ฝึกงาน โรงงานที่เป็นแหล่ง
ฝึกสหกิจ
- แหล่งทุนวิจัย
- หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานภาคเอกชน
(ทั้งในและต่างประเทศ)

- สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

บทบาท
-

การสื่อสาร

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
- การติดต่อโดยตรง/
ให้บริการภูมิทัศน์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้บริการทาความสะอาด
- จดหมาย/เอกสาร
ให้บริการยานพาหนะ
ประชาสัมพันธ์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- website/e-mail/social
รับผิดชอบกระบวนการทางานที่มิใช่
media เช่น facebook เป็นต้น
กระบวนการทางานหลัก และมหาวิทยาลัยไม่มี
ความเชี่ยวชาญ

- การให้บริการด้านการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
- การให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน
- เป็นแหล่งการฝึก work integrated learning
และสหกิจศึกษากับนักศึกษา
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์พิเศษ
และวิทยากร
- กาหนดหัวข้อหรือโจทย์ปัญหาสาหรับงานวิจัย/
การบริการวิชาการ และการให้ทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร

- การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
- การดาเนินงานวิจัยร่วมกัน
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- การติดต่อโดยตรง/
การประชุมร่วมกัน
- จดหมาย/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
- การติดต่อโดยตรง/
การประชุมร่วมกัน
- จดหมาย/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
- การติดต่อโดยตรง/
การประชุมร่วมกัน/
การอบรมสัมมนา
- สหกิจศึกษา
- จดหมาย/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
- website/e-mail/social
media เช่น facebook เป็นต้น
- การติดต่อโดยตรง/
การประชุมร่วมกัน
- จดหมายทางการและ e-mail
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P2. สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีจากองค์การภายนอกและองค์การต่างประเทศ ดังนี้
1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกของ Times Higher Education World
University Rankings โดย Times Higher Education (THE)
- ปี 2018
มทส. เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ ในกลุ่มอันดับ 601-800
ของโลก
เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส.
อยู่ในอันดับ 2 ของไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปี 2016-2017
มทส. เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ ในกลุ่มอันดับ 191-200
ของเอเชีย และอยู่ในกลุ่มอันดับ 601-800 ของโลก
- ปี 2015-2016
มทส. เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ ในกลุ่มอันดับ 191-200
ของเอเชีย และอยู่ในกลุ่มอันดับ 601-800 ของโลก
2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับเอเชียของ QS University Rankings : Asia
โดย The Quacquarelli Symonds (QS)
- ปี 2018 มทส. อยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 301-350 ของเอเชีย
- โดย มทส. อยู่ในอันดับ 3 ของไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปี 2016 และ 2017 มทส. อยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 251-300
ของเอเชีย
รายละเอียดปรากฏที่ http://web.sut.ac.th/dpn/ranking/
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
- ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและเงินทุน
- คุณลักษณะและการดาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประชาคมโลก
- การขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้
ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
- นโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่งนาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand
- การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- การแข่งขันของสถาบันการศึกษาสูงมาก
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- จานวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาลดลง
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย 4.0 คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ
ให้ มี 21st century skill ซึ่ งน าไปสู่ การปรั บ หลั กสู ต ร การเรี ย นการสอนที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้
สอดคล้อง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
- นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย “Global Vision: Local Missions” มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น มหาวิท ยาลั ย
ระดับโลก ในขณะที่ดาเนินพันธกิจทางานคู่เคียงไปกับชุมชนและสังคม
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่ งข้อมูล เชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ /รายงานประจาปี /เว็บไซต์ของ
สานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์

1.
2.
3.
4.

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการเรียนการสอน 1. การพั ฒ นาหลั กสู ตร การจัด การเรีย นการสอน การ
และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเมินผล รวมถึงการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเป็นผู้นาด้านการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและ
ให้ ส อดคล้ อ งผลลั พ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ (Learning
พัฒนาอาชีพ
Outcome) สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
การมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงถึง ร้อยละ 86.11
บัณ ฑิ ตของ มทส. เป็น ไปตามมาตรฐานระดับสากล
(ปีการศึกษา 2559)
และตอบสนองต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศด้ า น
มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสามารถท างาน
และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial and
ในองค์กรระดับสากลได้
Innovation Capability)
2. การพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Modular Curriculum)
3. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Dual Mode University
รวมถึง Borderless Education
4. การจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้
แบบ Blended Learning System รวมทั้ งการมี living
and learning center
5. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
University) ในการเป็นสถานบ่มเพาะนักศึกษาและผลิต
บัณฑิตพร้อมใช้ที่มีทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการในภาคธุรกิจและภาคเอกชน
6. การเพิ่มจานวนอาจารย์นานาชาติ
7. การรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
8. การเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. การเพิม่ จานวนนักศึกษานานาชาติ
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2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
1. มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่ง 1. การสร้ า งรายได้ รูป แบบใหม่ เช่ น จากผลงานวิ จั ย
และโลจิ สติ กส์ ด้ านเกษตรและอาหาร ในภาคตะวั นออก
การบริการวิชาการ และนวัตกรรม รวมถึงการปกป้อง
เฉียงเหนือตอนล่าง จึงมีบทบาทในการสร้างทรัพยากรมนุษย์
ทรัพย์สินทางปัญญา
งานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2. การเพิ่มผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
2. มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CoE)
เป็น ที่ยอมรับทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้าน
การส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ใน
การวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ภาคการผลิตจริง
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มุ่งเน้น 3. การบูรณาการงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา
การทาวิจัย และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและ 4. การเพิ่มผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Impact Factor)
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งใน 5. การมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence:
ประเทศและต่างประเทศ โดยเน้ นการดาเนิน การอย่าง
CoE) ที่หลากหลายและมีจานวนมากขึ้น
เป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนาร่อง 5 ศูนย์
คื อ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศทางด้ านชี วมวล ศู น ย์ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางด้ า นวั ส ดุ ห น้ า ที่ พิ เศษขั้ น สู ง ศู น ย์ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างยั่งยืน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
และฟิ สิ กส์ ด าราศาสตร์ ศูน ย์ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
4. มีสถาบันวิจัยแสงซิน โครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งใน
บริเวณมหาวิทยาลัย ที่มีเครื่องมือระดับโลก ช่วยในด้าน
การวิจัย ซึ่งจะทาให้ได้ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
5. การมีนักวิจัยหลังปริญญา (Postdoc) ในสัดส่วนที่สูง
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารกาลั งคนในรูปแบบของหน่ วย 1. ความสามารถในการน าสิ น ทรั พ ย์ ม าใช้ ป ระโยชน์
วิ สาหกิ จ (เทคโนธานี ) ที่ ส่ งเสริม/สนั บสนุ นงานด้ านวิ จั ย
(Asset Utilization)
และบริการวิชาการของคณาจารย์
2. การจั ด หาการบริ ก ารวิ ช าการและการปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ที่ครบวงจรแก่กลุ่ม
ลู กค้า (Total Solution Approach) เพื่ อตอบโจทย์
ความต้องการของสถานประกอบการ
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบการทาวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการบูรณา
เชิงวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
การความรู้เพื่อการวิจัย
เช่น การใช้สมุนไพร การเกษตรชาวบ้าน Best Local
มีงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
Practices และจัดทาเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นต้น
5. การบริหารงานที่นาสมัยและเป็นธรรมและการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ
ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นระบบบริหาร 1. การใช้ระบบ Project-Based Management อย่างมี
จัดการที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ประสิทธิภาพ เพื่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มีบุคลากรผู้เชี่ ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มี
(Complete Smart Strategic Real Time Management
คุณภาพและมีศักยภาพสูง (Staff excellence)
System)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management
Information System Database) ที่เชื่อมโยงข้อมู ล
ของ แต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาข้อมูล
ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
3. การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน (Balanced
Financial Management for Sustainability)
4. การสร้างระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University System)
5. การธารงรักษา/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
และสร้างองค์การแห่งความสุข
6. การสรรหาและจัดสรรอัตรากาลังที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถของบุคลากรให้รองรับการทางานที่มุ่งสู่
สากล (Talent Management)
7. การสร้ า งความผู ก พั น กั บ นั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เก่ า
(Modern Alumni Management)

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิ การบดี เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นงาน สอบทานข้ อมู ลด้ านการตรวจสอบภายใน และ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ปี ล ะ 2 ครั้ ง (กลางปี และปลายปี งบประมาณ) โดยคณะกรรมการฯ ด าเนิ นการติ ดตามผลการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลั ยใน 3 ส่ วน คื อ การพั ฒนาองค์การ การดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติการประจาปี งบประมาณ และ
การดาเนินงานตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(SUT Scorecard)
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มหาวิทยาลั ยด าเนิ นการประกันคุ ณภาพภายในทุ กปี การศึ กษาในทุ กหน่ วยงานของมหาวิทยาลั ย และ
ได้ติดตามการดาเนินงานปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินฯ
ทุกปี โดยผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ซึ่งแสดงในบทที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สานักวิชา และสถาบัน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่
ประชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย (The Council of the University Presidents of Thailand Quality
Assurance : CUPT QA) ส่ วนหน่ วยงานสนั บ สนุน (ศูน ย์/สถาบั น/หน่ ว ยงานส านัก งานอธิการบดี) โดยใช้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอิงตามระบบ CUPT QA โดยปรับคะแนนเป็น 7 ระดับ ประกอบด้วย
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบการบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
ทุ กหน่ ว ยงานกาหนดเป็ น ตั ว บ่ งชี้ ของหน่ ว ยงาน และองค์ ป ระกอบภารกิ จของหน่ ว ยงาน (หน่ ว ยงานเป็ น
ผู้กาหนดตัวบ่งชี้เองเพื่อแสดงถึงคุณภาพของหน่วยงาน) โดยมหาวิทยาลัยกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะบางหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน ภายหลังสิ้นสุดการประเมิน
คุณภาพภายในประจาปี มหาวิทยาลัยจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA forum)
ซึ่งมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน และผู้บริหารทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง โดยให้แต่ละหน่วยงานนาเสนอผล
การประเมิ น ที่ เป็ น โอกาสในการพั ฒ นา กรอบระยะเวลาเพื่ อ การพั ฒ นา/แก้ ไขปั ญ หา อัน ดั บ ความส าคั ญ
ที่จะต้องพัฒ นา และความต้องการสิ่งสนั บสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหา/พัฒ นาหน่วยงานต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหน่วยงานจะได้นาผลการประเมินตนเองไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นการติดตามอย่างเป็นระบบ เมื่อพบว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่วางไว้ จะนามาวิเคราะห์และปรับแนวทางการดาเนินงานให้สามารถดาเนินงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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C.1-1

บทที่ 2 : ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ C.1

:

ผลการดาเนินงาน

:

การรับและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60)
(AUN-QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)

มหาวิทยาลัยเริ่มดาเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปี การศึกษา 2536 เป็นต้นมา ในสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ต่อมาได้จัดตั้งสานักวิชาแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2549) สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
แยกจากส านั กวิช าแพทยศาสตร์ (เปิ ดรับนักศึกษารุ่นปีการศึ กษา 2552) ส านัก วิช าทันตแพทยศาสตร์
(เปิดรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558) และจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560
โดยแยกจากสานักวิชาแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จานวน 93 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 37 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโท 29 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญาเอก 27 หลั ก สู ตร
มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ตามภาคผนวก
หน้า ผ C.1-1 ถึง ผ C.1-12, ผ C.1-34 ถึง ผ C.1-40 และ ผ C.1-59 ถึง ผ C.1-65 ตามลาดับ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส “ถ้าเรียนได้ ต้องได้เรียน”
โดยสนับสนุนทรัพยากรและสรรพกาลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถเรียนได้ โดยมีผลการดาเนินการจาแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ก. ระดับปริญญาตรี :
เป้าหมายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียด
1) การรับเข้าของนักศึกษา
2) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ตามกาหนดเวลา (ภายใน 4 ปี)
3) - ร้อยละของการพ้นสถานภาพทุกสาเหตุ
- ร้อยละของการพ้นสถานภาพ
เนื่องจากผลการเรียน
4) คะแนนเฉลีย่ สะสมของนักศึกษา (GPAX)
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เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับแผนที่สาขาวิชากาหนดไว้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
น้อยกว่าร้อยละ 20
น้อยกว่าร้อยละ 5
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
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C.1-2

1. การรับเข้า อัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ประเภทโควตา ประกอบด้วย โควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ โควตาผู้มีความสามารถ
พิเศษ (โควตานั กกีฬา โควตาดนตรี และนาฏศิลป์ โควตาเด็กดีมีคุณธรรม และโควตาผู้ มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2) ประเภท Admissions กลาง ดาเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(สมาคม ทปอ.)
3) ประเภทอื่น ๆ ประกอบด้วย
3.1 การรับตรง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2 อื่น ๆ ได้แก่ โควตาผู้พิการ นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต
นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา (วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์) นักศึกษารับโอนจากสถาบันอื่น และนักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอน
และแนวปฏิบั ติ ในส่ว นที่ฝ่ ายรับ นั กศึกษา ศูนย์บริการการศึกษารับผิดชอบหลัก ๆ คือ การรับนักศึกษา
ประเภทโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ มีขั้นตอนดังนี้
1) จานวนรับนักศึกษาของแต่ละสานักวิชา จะมีก ารกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
ทั้งหมด โดยสานักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอ
สภาวิ ช าการเพื่ อขอความเห็ นชอบก่ อนด าเนิ นการประกาศรั บนั กศึ กษาในแต่ ละปี
การศึกษา
2) คุณสมบั ติผู้ มีสิ ทธิ์ส มัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
ที่ เหมาะสม จะก าหนดโดยคณะกรรมการพิ จารณาการรั บนั กศึ กษา และได้ รั บความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ
3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
สมัครนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูล
และยืนยันการสมัครเสร็จเรี ยบร้อย แล้วนาผลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เช่น ผู้สมัคร
แจ้ งว่ าเว็ บไซต์ รั บสมั ครหายาก ฝ่ ายรั บนั กศึ กษาจึ งได้ ด าเนิ นการประสานขอให้ ส่ วน
ประชาสัมพันธ์ทาเมนูเฉพาะสาหรับการสมัครเข้าศึกษา ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
แบบถาวร และให้สามารถมองเห็นได้ง่าย
4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ
และเกณฑ์การรับนักศึกษา ดาเนินการภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลื อก
นั กศึ กษาประเภทโควตา/โควตาวิ ช าสามั ญ ซึ่ งประกอบด้ วย คณะกรรมการฝ่ า ย
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ รายละเอียดตามคาสั่งฯ ที่ 1105/2558
และคาสั่งฯ ที่ 1628/2558
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C.1-3

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะดาเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/สานั กวิชา
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษา
ในสาขาวิชา/สานักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามคาสั่งฯ ที่ 1643/2558 และคาสั่งฯ ที่ 316/2559
6) หลังการดาเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน
ผลจ านวนนั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ช า/ส านั ก วิ ช าเที ย บกั บ แผนการรั บ
นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
รวมถึงเพื่อสาขาวิชา/สานักวิชา จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
จากตารางที่ C.1-1 พบว่า ข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่ รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 มีสัดส่ว น
จานวนผู้สมัครต่อจานวนที่ประกาศรับ อยู่ระหว่าง 5:1 ถึง 8:1 โดยมีจานวนนักศึกษาทีร่ ับเข้าบรรลุเป้าหมาย
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตารางที่ C.1-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สัดส่วน จานวน
จานวน ทีจ่ปานวน
ระกาศ จานวน ผู้มีสิทธิ
ปีการ ผู้สมัคร รับตาม ผู้สมัคร เข้าศึกษา
แผน ต่อจานวน (No.
ศึกษา (No.
Applied)

2559
2558
2557
2556
2555
2554

22,077
17,101
20,293
24,033
13,968
15,304

(No. ที่ประกาศ Admitted)
Offered) รับ
(1)

นักศึกษาที่ลงทะเบียน
จาแนกตามประเภทการรับ
Admissions อื่น ๆ**
โควตา*
จานวน
(2)

รวม

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในชั้นปีที่ 1
***จาแนกตามประเภทการรับ
โควตา* Admissions อื่น ๆ**

รวม

ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(2/5)
(5=
(5/1) (6) (6/2) (7) (7/3) (8) (8/4) (9= (9/5)
(3) (3/5) (4) (4/5)
*100
*100
*100 2+3+4) *100
*100
*100
*100 6+7+8) *100

3,170 7 : 1 3,991
3,110 5 : 1 4,329
3,000 7 : 1 3,865
2,908 8 : 1 3,553
2,768 5 : 1 3,783
2,468 6 : 1 2,968
หมายเหตุ : 1. * โควตา ได้แก่

2,657 70.59 386 10.26 721 19.16 3,764 94.31 160 6.02 26 6.74 91 12.62 279 7.41
3,141 75.76 377 9.09 628 15.15 4,146 95.77 245 7.80 24 6.37 54 8.60 323 7.79
2,730 72.49 383 10.17 653 17.34 3,766 97.44 222 8.13 45 11.75 73 11.18 340 9.03
2,284 67.81 538 15.97 546 16.21 3,368 94.79 138 6.04 42 7.81 59 10.81 239 7.10
1,377 45.42 861 28.40 794 26.19 3,032 80.15 111 8.06 130 15.10 84 10.58 329 10.85
1,230 45.86 833 31.06 619 23.08 2,682 90.36 67 5.45 139 16.69 84 13.57 290 10.81
โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
และโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตั้งแต่รนุ่ ปีการศึกษา 2559 ปรับจากโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด เป็นโควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ
2. ** การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ ได้แก่
1) การรับตรง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (honors program) แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2) อื่น ๆ ได้แก่ โควตาผู้พิการ นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต
และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3. *** การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ (ได้แก่ นักศึกษาไม่ชาระเงิน/
ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
4. การรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนและนักศึกษาที่พ้นสถานภาพจะรวบรวมข้อมูลตลอดทั้งปีการศึกษา

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-1-1
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160.00
140.00
120.00

139.20

136.67

128.83

122.18

120.26

125.90
เป้าหมายแผนการรับ
100% ขึ้นไป

100.00
80.00

77.35
72.38

60.00
40.00
ระดับปริญญาตรี

65.08

67.67

50.89

55.42

74.76
69.35

รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2559

120.26

136.67

122.18

128.83

139.20

125.90

ระดับปริญญาโท

77.35

65.08

67.67

74.76

ระดับปริญญาเอก

72.38

50.89

55.42

69.35

รูปที่ C.1 ร้อยละของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อจานวนที่ประกาศรับตามแผน รุ่นปีการศึกษา 2554-2559

การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากตารางที่ C.1-2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 อยู่ระหว่าง
83-87% และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 อยู่ระหว่าง 71-81% และเมื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา
2554-2556 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.59-2.60 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50)
สาหรับรุ่นปีการศึกษา 2557-2559 อยู่ระหว่าง 2.48-2.53 และเมื่อจาแนกตามประเภทการรับของนักศึกษา
พบว่า นักศึกษาประเภทการรับตรงมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) มากกว่า 3.00 ส่วนประเภทโควตา ประเภท
Admissions และประเภทอื่น ๆ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อยู่ระหว่าง 2.29-2.63 (โดยมีรายละเอียดย่อยในแต่ละ
ตาราง ตามตารางที่ C.1-2 ถึง C.1-4)
ตารางที่ C.1-2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รุ่นปี
มากกว่า
การศึกษา ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 4
2559 100.00
***
2558 100.00 86.76
***
2557 100.00 88.06
81.37
***
2556 100.00 87.88
80.57
77.68
***
2555 100.00 83.86
74.95
71.13
43.65
2554 100.00 87.16
76.73
72.82
46.23
หมายเหตุ : *** ยังไม่ถึงกาหนดเวลา
โดยมีรายละเอียดจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี จาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-2-1
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C.1-5

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.1-3 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โควตา*
Admissions การรับตรง
รุ่น
ปีการศึกษา

2559
2558
2557
2556
2555
2554

จานวน
(คน)

2,507
2,493
2,251
1,805
1,218
1,000

GPAX
เฉลี่ย

2.44
2.39
2.48
2.57
2.59
2.63

จานวน
(คน)

362
335
308
407
497
472

GPAX
เฉลี่ย

จานวน
(คน)

2.48
2.50
2.50
2.50
2.43
2.48

211
222
159
157
133
107

อื่น ๆ**

GPAX จานวน
เฉลี่ย (คน)

3.35
3.25
3.11
3.18
3.17
3.17

GPAX
เฉลี่ย

424
250
259
207
183
202

2.33
2.63
2.66
2.56
2.51
2.29

รวม
จานวน
(คน)

3,504
3,300
2,977
2,576
2,031
1,781

GPAX
เฉลี่ย

2.48
2.48
2.53
2.60
2.58
2.59

หมายเหตุ : 1. * โควตา ได้แก่ โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตาผูม้ ีความสามารถพิเศษ (โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ โควตาเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม
และโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2559 ปรับจากโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด เป็นโควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ
2. การรับตรง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (honors program) แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3. ** การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ ได้แก่ โควตาผู้พิการ นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ
นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
4. รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-3-1

จากรู ป ที่ C.1-1 พบว่ า นั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2553-2556 ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลา เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาที่ รับเข้า อยู่ระหว่างร้อยละ 40-49 (ร้อยละ 42.96, 40.41, 41.99
และ 48.46 ตามลาดับ) มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60) มี
นั กศึกษาที่พ้น สถานภาพทุกสาเหตุ อยู่ ระหว่างร้อยละ 23-36 (ร้อยละ 35.94, 33.78, 33.02 และ 23.81
ตามลาดับ ) มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าร้อยละ 20) และเมื่อพิจารณา
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2553-2554 อยู่ระหว่างร้อยละ 16-17 ซึ่งยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน (กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าร้อยละ 5)
GPAX รุ่นปี 2557-2559 = 2.53, 2.48, 2.48

60ร้อยละ
50
40

GPAX = 2.59

42.02
36.32

10

18.24
3.42

41.17

39.51
34.40

28.03
24.46
14.09
11.23

การพ้นสถานภาพของ นศ.
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
น้อยกว่า 20%

* รุ่นปี 2556 ยังไม่ถึงเวลา
สาเร็จมากกว่า 4 ปี

0
นักศึกษาสาเร็จภายใน 4 ปี
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ

นักศึกษาสาเร็จมากกว่า 4 ปี
นักศึกษาคงค้าง

รูปที่ C.1-1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2553-2556

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.1-new\6-5_11_60-C.1-59-new-แก้ไขอ.นพร-new-แก้ไขหลังประชุม15พ.ย.60.docx

สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 60%

33.50

22.23

5.38

GPAX เฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50

GPAX = 2.60

47.76

30
20

GPAX = 2.58

5

C.1-6

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.1-4 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละของ จานวน
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละของนักศึกษา
ทีส่ าเร็จการศึกษา
รุ่น
นักศึกษาที่ นักศึกษา
ภายในระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
ที่ลงทะเบียน*
ที
พ
่
น
้
สถานภาพ**
ในชั
น
้
ปี
ท
่
ี
ทั
ง
้
หมด
ปีการ
พ้นสถานภาพ คงค้าง
(ภายใน 4 ปี)
ศึกษา
รวม มากกว่า
น้อย
(C)
(D)
ชั้นปีที่
(A)
(B)
(E)
(F)
(ส
าเร็จ
(รหัส ปี 1 ปี 2 กว่า 4 ปี
เที
ย
บกั
บ
เที
ย
บกั
บ
1
2
3
4 รวม เทียบกับ เทียบกับ
4 ปี รวม เทียบกับ เทียบกับ
ภายใน
จานวน ร้อยละ
เป็น
รับเข้า) (1) (2) 4 ปี (4) ระยะเวลา (5) ทั้งหมด นศ. ปี 1 นศ. ปี 2 นศ. ปี 1 นศ. ปี 2 (G)
นศ. ปี 1 นศ. ปี 2
(6)
(3+4+5)/ (3+4+5)/
ต้นไป
4 ปี)
(3+4)/(1) (3+4)/(2) (1)
(6)/(1) (6-G)/(2)
(3)
(2)
(3+4)

2556 3,254 2,827 527 1,027 1,554 *** 1,554 47.76 54.97 47.76 54.97 226 396 113 61 796 24.46 20.16 904 27.78
2555 2,973 2,398 418 806 1,224 419 1,643 41.17 51.04 52.26 68.72 323 446 147 80 996 33.50 28.07 334 11.23
2554 2,622 2,147 347 689 1,036
2553 2,687 2,112 488 641 1,129

(14.09%)

(10.86%) (15.00%) (4.94%) (2.69%)

(22.23%)

(10.79%) (15.03%) (4.96%) (3.62%)

(18.24%)

(11.98%) (17.58%) (3.89%) (3.78%)

583 1,619 39.51 48.25 61.75 75.41 283 394 130

95 902 34.40 28.47 141 5.38

490 1,688 42.02 53.46 62.82 79.92 314 461 102

99 976 36.32 31.34 92 3.42

หมายเหตุ : 1. * จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแยกตามชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการรับนักศึกษาของ มทส. บางหลักสูตรรับรวม ยังไม่ได้สังกัด
หลักสูตรตั้งแต่แรกเข้า ได้แก่ หลักสูตร honors program ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรของสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้น หากหลักสูตรใดสังกัดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกใช้ข้อมูลร้อยละใน Column A และ E ส่วนหลักสูตรใดสังกัดหลักสูตร
ชั้นปีที่ 2 ให้ใช้ร้อยละใน Column B และ F
2. ** การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ
(ได้แก่ นักศึกษาไม่ชาระเงิน/ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
3. *** ยังไม่ถึงเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษามากกว่า 4 ปี
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดูที่รุ่นปีการศึกษาย้อนหลังไปตามระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในกาหนดเวลา (4 ปี)
เช่น QA ปีการศึกษา 2558 จะดูที่รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 และ QA ปีการศึกษา 2557 จะดูที่รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2554 เป็นต้น
- รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2553-2556 จะเก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559

ตารางที่ C.1-4.1 สาเหตุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พ้นสถานภาพ
ประเภท
การรับนักศึกษา

สาเหตุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พ้นสถานภาพ
รุ่นปีการศึกษา 2554
ลาออก
สาเหตุอื่นๆ*

ผลการเรียน

จานวน ร้อยละ จานวน

1. Admissions
2. โควตา
-

โควตาโรงเรียน
โควตาจังหวัด
โควตานักกีฬา
โควตาดนตรีและ
นาฏศิลป์
- โควตาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
- สอวน.

3. การรับตรง

- พยาบาลศาสตร์
- แพทยศาสตร์

4. ระบบอื่นๆ
- กลับเข้าศึกษาใหม่

157
95

41
38
6
7

-

1
1
1
-

179

5.88
3.56

1.54
1.42
0.22
0.26

167
95

54
34
3
2

ร้อยละ

รวม

ผลการเรียน

รุ่นปีการศึกษา 2553
ลาออก สาเหตุอื่นๆ*

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

6.25
3.56

2.02
1.27
0.11
0.07

48
34

11
18
2
3

1.76 372 13.60 162 5.92 174 6.36
1.24 224 8.19 113 4.13 138 5.05
0.40
0.66
0.07
0.11

106
90
11
12

3.88
3.29
0.40
0.44

50
43
8
6

1.83
1.57
0.29
0.22

74
51
6
2

2.71
1.86
0.22
0.07

31 1.13 367 13.42
37 1.35 288 10.53
15
15
1
3

0.55
0.55
0.04
0.11

139
109
15
11

5.08
3.99
0.55
0.40

0.04

2

0.07

-

-

3

0.11

4

0.15

1

0.04

3 0.11

8

0.29

0.04
0.04

-

-

-

-

1
1

0.04
0.04

2
-

0.07
-

4
-

0.15
-

-

6
-

0.22
-

-

-

-

6.70

-

-

-

-

-

1

-

0.04

1

1

0.04

0.04

-

2.70
71 2.60 322 11.77 194
2.21 47
1.72 281 10.27 190
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
0.45 24
0.88
40
1.46
4
- รับโอน
0.04
1
0.04
รวม
431 16.14 334 12.51 154 5.63 919 33.60 469
2,670
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
หมายเหตุ : สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ชาระเงิน ไม่มาลงทะเบียน ขาดคุณสมบัติ และเสียชีวิต
175 6.55
4 0.15
-

72

-

59
12
1
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6

-

7.09

6.95
0.15
-

4
46

2
2

42
4
-

0.15

-

1.68
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2. กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการรับ การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.1 แนวทางการรับ มหาวิทยาลัย โดยคณะทางานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและสานักวิชา
ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนรูป แบบและเกณฑ์การรับนักศึกษา เนื่องจากได้ input ที่อ่อน และ
แต่ล ะโรงเรี ย นมีความเข้ม ในเรื่ องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ต่า งกัน เพื่อให้ ได้ นักศึกษาที่ มี
คุณลักษณะตามความต้องการของสานักวิชา ในปีการศึกษา 2559-2560 กาหนดให้การรับนักศึกษา
ประเภทโควตาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดย
1) คุ ณสมบั ติ ของผู้ มี สิ ทธิ์ สมั ครโควตาวิ ชาเรี ยน คื อ มี คะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรี ยน
(ไม่กาหนด GPAX ขั้นต่า จากเดิมกาหนด GPAX ขั้นต่าในการสมัคร คือ ไม่ต่ากว่า 2.75) อยู่ใน
ตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้
(1) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน (375 โรงเรียน)
(2) โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัด ตามข้อ 1) จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแต่ละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน)
2) ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า 2.50
(2) มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/สานักวิชา
กาหนด
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ต้องมีการสอบคัดเลือก ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตที่
จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ในช่วงก่อนปีการศึกษา 2554 พบว่า นักศึกษาที่รับเข้าโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และ
มีโ อกาสที่จ ะส าเร็ จการศึกษาได้มากกว่าระบบ Admissions และระบบอื่น ๆ (ไม่รวมนักศึกษา
ประเภทการรับตรง) ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพิ่ม
จานวนนักศึกษาประเภทโควตาและลดจานวนนักศึกษาที่รับผ่านระบบ Admissions และระบบอื่น ๆ
ปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาอีก 1 ช่องทางคือ
ประเภทโควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเป็น
การเพิ่มจานวนนักศึกษาอีกหนึ่งช่องทางแล้ว ยังทาให้มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วย ศูนย์บริการการศึกษาโดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตดาเนินการวิจัยสถาบันเพื่อ
ศึกษาผลการเรียนระหว่างโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการ
เรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 พบว่าทั้งนักศึกษาประเภท
โควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนสูงกว่าโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
(การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.59) สูงกว่า
ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.37)
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สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ พบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษาสละสิทธิ์หลังสอบผ่าน
ระบบรับตรงเป็นจานวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน จึงได้เปิดรับ นักศึกษา
โควตาวิชาสามัญ และระบบ Admissions ให้สามารถรับนักศึกษาได้ครบจานวนตามแผน หาก
ผู้สมัครสอบตรงยืนยันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สานักวิชาฯ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับ
นักศึกษาผ่านระบบ Admissions เพื่อป้องกันการรับนักศึกษาต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ในปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลั ยได้เปิ ดสอนหลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี
นานาชาติ 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอาหาร
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การจูงใจให้ศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยมีระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสานักวิชา และเทคโนธานี ดังนี้
1. การจั ดกิจ กรรมตลาดนัดหลั กสู ตรส าหรับนักเรียนมัธ ยมเป็นประจาทุกปี มีผู้ เข้าร่ว ม
ประมาณ 1,771 คน ผลจากการประชาสัมพันธ์ที่มาขึ้นทะเบียนร้อยละ 44.29 จากจานวนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยมีนักเรียนในโรงเรียนที่ลงทะเบียน 89 โรงเรียน จาก 94 โรงเรียนที่ทาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมครั้งแรก 183 โรงเรียน
2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกสานักวิชาฯ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
สานักวิชาฯ
3. การจัดกิจกรรมค่ายต่าง ๆ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น สานักวิชา
วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Science Tour) ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์มี MED CAMP
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัด ROADSHOW โดยคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า
โครงการการปรับทัศนคติทางอาชีพและความสาคัญของนักเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่นักเรียน
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จัดค่ายสาหรับนักเรียนมัธยม ค่ายวิศวะ’สุรนารี ค่าย International
Engineering Youth Camp และเทคโนธานีร่วมกับสานักวิชาจัด ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย STEM Education โครงการ
Children University@SUT โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยพบว่านักเรียนที่เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ตามแผนและได้รับนักศึกษาเข้าศึก ษา
มากกว่ า แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาตามนโยบายแห่ ง การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การให้ โ อกาส (ตาม
ภาคผนวก หน้า ผ C.1-1 ถึง ผ C.1-12)
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นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ในการสอบคัดเลือก มีการพบผู้ปกครองและ
นักเรียนเพื่อให้ข้อมูล อาทิเช่น สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “หนูอยากเรียนพยาบาลที่
มทส.” โดยให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารความรักความห่วงใยและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองถึงผู้สอบผ่านข้อ เขียนแบบตัวต่อตัว เพื่อลดจานวนการสละสิทธิ์
และดึงดูดใจให้นักเรียนที่สอบผ่านอันดับต้น ๆ ตัดสินใจในการเข้าศึกษาให้มากที่สุด โดยนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2-4 ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องและผู้ปกครองของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในวันที่เข้ารับการ
สัมภาษณ์ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การทาคลอด การช่วยฟื้นคืนชีพ การฉีดยา เป็นต้น
โอกาสพัฒนาแนวทางการรับนักศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ได้แก่
- การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เพิ่ ม ขึ้ น โดยการท าวิ จั ย สถาบั น เรื่ อ งการรั บ
นักศึกษา
- การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และตามนโยบายของประเทศ
- การประชาสั มพัน ธ์ห ลั กสู ตรที่เหมาะสม คุ้มค่า การพัฒ นาส่ งเสริมการเรียนรู้ ข อง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ทราบความต้องการของตนเองและเลือกเรียนได้
เหมาะสม
2.2 การพัฒนาระบบการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทดสอบรายวิชาพื้นฐานในช่วงที่มีการเข้าค่ายเพื่อปรับพื้นฐาน เพื่อ
นาไปจัดกลุ่มการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมแก่ศักยภาพนักศึกษา อาทิเช่น สานักวิชาวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการออกข้อสอบพื้นฐานเพื่อวัด
ความรู้ของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาด้วยระบบโควตาวิชาเรียน ในช่วงของการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานของนักเรียน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนด
นโยบายการรับนักศึกษา การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคมดาเนินโครงการอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวทั้งการใช้ชีวิตและการเรียน สาหรับนักศึกษาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการเรียนในหลักสูตรควบคู่ไปกับการทากิจกรรมทั้งด้านวิชาการและด้าน
ทัศนคติ ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ มีทัศนะคติที่ดีในการเรียน สามารถวางแผนการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกต่อสังคมแก่
นักศึกษา ภายใต้โครงการค่ายคุณธรรม สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการปรับกระบวนการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป โดยให้คณะอนุกรรมการรังสรรค์อนาคตดาเนิน โครงการปรับทัศนคติ
และค่านิยมทางอาชีพและความสาคัญของนักเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่นักเรียนเพื่อกระตุ้ นให้
นักเรียนเข้าเรียนในสานักวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้น

2.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2558 สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้ปรับการอบรมวิชาการ
พื้นฐานมาจัดอบรมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าปัญหาส่วนใหญ่
ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนเป็นเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิต และเน้นการให้คาปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบกลางสาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 1.80 จะต้อง
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เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับคาปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาด้ าน
การเรียน สานักวิชามีแนวทางดังนี้
1) สานักวิชาได้ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่อติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึง 2.00
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา
สานักวิชามอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแลและนัดนักศึกษาในที่ปรึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า
2.00 เข้าพบเพื่อให้คาแนะนาเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การวางแผนการเรียน และติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ทุกสาขาวิชาได้จัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อให้ นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และอาจารย์ทุกท่านได้
พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดให้มีรุ่นพี่วิชาการในสาขาวิชาเพื่อการทบทวนและติว
บทเรียนร่วมกัน
ปรับตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบได้
มีการกาหนดใช้ portfolio ในการกากับดูแลนักศึกษามากขึ้น เช่น สานักวิชาเทคโนโลยีสังคมทบทวน
แนวทางการให้คาปรึกษานักศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มี
กระบวนการติดตามและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดให้มีการประเมินติดตาม
ผลการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสรุปรายงานสภาพปัญหาของนักศึกษา
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ในระหว่างภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชาหรือคณบดี ผ่าน
แบบบันทึกการให้คาปรึกษาและคาแนะนานักศึกษา (Google form)
เพิ่มช่องทางการรายงานเมื่อเกิดปัญหากับนักศึกษา เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
มีระบบการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องดูแลใกล้ชิด รวมถึงการส่งต่อข้อมูล
จากอาจารย์ระดับปรีคลินิก และคลินิกของสานักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง
จัดการอบรมแนวทางการให้คาปรึกษาแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีบันทึกการส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อร่วมกันวางแผน
ช่วยเหลือและป้องกันปัญหาของนักศึกษาได้ทันท่วงที

2.4 แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน ทุกหลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนที่เน้ นการส่งเสริ มให้
นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พี ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตร (Expected learning outcome) และตาม
บริบทของวิชาชีพเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาตามบริบทของวิชาชีพในแต่ละสานักวิชา อาทิเช่น
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
จานวนมาก และการเปิดรายวิชานั้นทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจบตามกรอบเวลา
- จัดให้จานวนนักศึกษาในวิชาเรียนบริการมีขนาดลดลง
- เปลี่ยนวิธีการสอน เช่น ใช้วิธี Flip Classroom เป็นต้น
- เพิ่มการจัดติวที่หอพัก
- จัดสัมมนาวิชาการย่อยสาหรับการนาเสนอ project ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น Engineering Economy
Design of industrial Special Projects เป็นต้น
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิ จ กรรม “คลิ นิ ก วิ ช าการ” สั ป ดาห์ ล ะ 2 ครั้ ง กิ จ กรรม “ติ ว ใหญ่ ส่ ง น้ อ งสอบรอบกลางภาค”
กิจกรรมค่าย English is มันส์ครั้งที่ 5 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะทางวิชาการและเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม“วิทยาศาสตร์สิปปนนท์ เยาวชนเทคโนโลยี
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สานึกดีเพื่อแผ่นดิน” และกิจกรรมสาหรับนักศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้
ตั้งใจเรียนในสัปดาห์แรกของทุกภาคการศึกษา
มีการเปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปรับระดับคะแนน สาหรับนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาต่าเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามแผนได้
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อ
ประเมินศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการพัฒนา

โอกาสพัฒนาการส่งเสริมการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ได้แก่

- จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตาได้มีการพิจารณาเครื่องมือที่จะวัดหรือ
-

ทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาเช่นเดียวกัน เหมือนกับข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาใช้ โดยสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะนาร่องเป็นสานักวิชาแรกในปีการศึกษา 2560
ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร
การจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning System รวมทั้งการ
มี living and learning center
ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษารายบุคคล

ข. ระดับปริญญาโท
เป้าหมายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
1) การรับเข้าของนักศึกษา
2) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร (ภายใน 5 ปี)
3) - ร้อยละของการพ้นสถานภาพทุกสาเหตุ
- ร้อยละของการพ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน
4) คะแนนเฉลีย่ สะสมของนักศึกษา (GPAX)

เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับแผนที่สาขาวิชากาหนดไว้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
น้อยกว่าร้อยละ 10
น้อยกว่าร้อยละ 1
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

กระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอน
และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์บริการการศึกษา โดยฝ่ายรับนักศึกษาและสานักวิชา ดังนี้
1) จานวนรับนักศึกษาของแต่ละสานักวิชา จะมีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา โดย
สานักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) ฝ่ายรับนักศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนและ
หรือประสบการณ์การทางานตามคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามที่สาขาวิชา/สานักวิชากาหนด
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3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วนาผลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
4) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา จะกาหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชา/สานักวิชา
แต่งตั้งขึ้น
5) การสอบวัดความรู้ความสามารถ/สัมภาษณ์ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการของแต่ละ
สาขาวิชา/สานักวิชา ที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
6) หลังการดาเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน
ผลจ านวนนั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ช า/ส านั ก วิ ช าเที ย บกั บ แผนการรั บ
นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ที่ได้แจ้งต่อสาขาวิชา/สานักวิชา นาไปปรับปรุงหรือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้ได้
ตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
จากตารางที่ C.1-5 – C.1-7 พบว่า ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2559 ผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อระดั บปริ ญญาโทมี จ านวนน้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ป ระกาศรั บ ตามแผน (ตามภาคผนวก หน้า ผ C.1-23 ถึง
ผ C.1-31) ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสานักวิชามีแนวทางแก้ไขโดยเพิ่มจานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ
ด้วยการขออนุมัติทุนกิตติบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยให้ทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 61 ทุน
(รวมทั้งระดับ ปริ ญญาโทและปริญญาเอก) โดยให้ทุนการศึกษาทั้งค่าเล่ าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ แก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับเกียรตินิยม โดยมีหน้าที่สอนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อสัปดาห์ (1 คาบ
เท่ากับ 50 นาที) นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนดังกล่าวในปีการศึกษา
2558 จานวน 48 ทุน และปีการศึกษา 2559 จานวน 37 ทุน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยยังได้
จัดสรรทุนวิเทศบัณฑิตให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย
จัดสรรให้ปีการศึกษาละไม่เกิน 15 ทุน (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับทุนกิตติบัณฑิต
นอกจากนี้ ส านั ก วิ ช าได้ ด าเนิ น การหารื อ ในที่ ประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั กวิช า
เกี่ยวกับการลดอัตราการตกออกและลดระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ น้อยลง โดย
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้กวดขันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งสานักวิชาฯ ให้นโยบาย
เกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบ Comprehensive Examination และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโทขอเลื่อนได้เพียง 1 ภาคการศึกษา
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
1) ระดับปริญญาโท แผน ก : เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์
จากตารางที่ C.1-6 ถึง C.1-7 พบว่า ผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก
รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับดี (GPAX อยู่ระหว่าง 3.58-3.63) ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50) และนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553-2556
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (5 ปี) อยู่ระหว่างร้อยละ 45-64 (ร้อยละ 64.29, 57.66, 50.63
และ 44.69 ตามลาดับ) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60) หากพิจารณาตาม
12
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C.1-13

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาของหลักสูตรรุ่นปีการศึกษา 2555-2556 ยังคงเหลือระยะเวลาที่ศึกษาอีก 1-2 ปี ซึ่งจะมีนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษามากกว่าร้ อยละ 50 โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ใช้ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย
ระหว่าง 2 ปี 1 เทอม - 3 ปี 2 เทอม หากพิจารณานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ภายใน 2 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ
5-9 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 10-34
นักศึกษาพ้นสถานภาพอยู่ระหว่างร้อยละ 21-34 (ร้อยละ 33.19, 34.23, 33.54 และ 21.23
ตามลาดับ) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10) และมีแนวโน้มไม่คงที่
2) ระดับปริญญาโท แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทาวิทยานิพนธ์
เมื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข รุ่นปีการศึกษา 2554-2559
พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.38-3.47 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดเป้าหมายไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50) และนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553-2556 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ศึกษา
ของหลักสูตร (5 ปี) อยู่ระหว่างร้อยละ 67-83 (ร้อยละ 71.05, 73.95, 67.12 และ 82.73 ตามลาดับ) ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
(กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น หากนับรวมนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556
ที่มีโอกาสสาเร็จการศึกษาภายใน 4-5 ปี โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ใช้ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย
ระหว่าง 2 ปี - 2 ปี 1 เทอม หากพิจารณานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ภายใน 2 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 51-60
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 62-79
นักศึกษาพ้นสถานภาพอยู่ระหว่างร้อยละ 15-47 (มีร้อยละ 47.37, 26.05, 21.92 และ
14.55 ตามลาดับ) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10)
ปริญญาโท (แผน ก) : เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ร้อยละ
100

GPAX = 3.63

GPAX = 3.58

GPAX = 3.63

GPAX เฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

GPAX รุ่นปี 2557-2559 = 3.67, 3.66, 3.58

80
60
40

64.29
57.66
35.71
33.19 34.45
29.83

20

42.34

49.37 50.63

55.31
44.69

32.92
25.32 25.36

35.20
21.23

34.23 32.43
25.23

9.50

0
นักศึกษาสาเร็จภายใน 3 ปี

นักศึกษาสาเร็จมากกว่า 3-5 ปี

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ

นักศึกษาคงค้าง

13

การพ้นสถานภาพของ นศ.
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
น้อยกว่า 10%

นักศึกษาสาเร็จภายใน 5 ปี

รูปที่ C.1-2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) รุ่นปีการศึกษา 2553-2556
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สาเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 60%

C.1-14

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปริญญาโท (แผน ข) : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทาวิทยานิพนธ์
100ร้อยละ
80

73.95
68.07

71.05
65.79

60

GPAX = 3.47
GPAX = 3.38
GPAX รุ่นปี 2557-2559 = 3.53, 3.57, 3.46

GPAX = 3.43

GPAX เฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

82.73
79.09

67.12
62.33

สาเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 60%

47.37

40

28.95

32.88

26.05 26.05

21.92

20
5.88

5.26

0

การพ้นสถานภาพของ นศ.
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
น้อยกว่า 10%

17.27
14.55
3.64

4.79

นักศึกษาสาเร็จภายใน 3 ปี
นักศึกษาสาเร็จมากกว่า 3-5 ปี
นักศึกษาสาเร็จภายใน 5 ปี
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
นักศึกษาคงค้าง
รูปที่ C.1-3 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) รุ่นปีการศึกษา 2553-2556

ตารางที่ C.1-5 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
ระดับปริญญาโท (แผน ก)
จานวนที่
ปีการศึกษา ประกาศรับ
ตามแผน

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

416
467
441
415

จานวน
ผู้สมัคร
(No.
Applied)

จานวน
ผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา
(No.
Admitted)
(1)

229
227
234
243

210
206
193
194

ระดับปริญญาโท (แผน ข)

จานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
จานวน
ผู้มีสิทธิ
(No. Enrolled)
ผู้สมัคร
เข้าศึกษา
(No.
(No.
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
Admitted)
Applied)
(4) (4/3)*100
(2) (2/1)*100
(3)

นักศึกษาที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)

184
183
171
179

87.62
88.83
88.60
92.27

124
148
124
156

101
123
98
127

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-5-1
ตารางที่ C.1-6 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
รุ่นปีการศึกษา
(รหัสรับเข้า)

2559
2558
2557
2556
2555
2554
หมายเหตุ :

ระดับปริญญาโท (แผน ก)
จานวน (คน) GPAX เฉลี่ย

172
148
154
134
111
144

ระดับปริญญาโท (แผน ข)
จานวน (คน) GPAX เฉลี่ย

3.58
3.66
3.67
3.63
3.58
3.63

82
90
57
95
103
88

3.46
3.57
3.53
3.47
3.38
3.43

รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-6-1
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.1-new\6-5_11_60-C.1-59-new-แก้ไขอ.นพร-new-แก้ไขหลังประชุม15พ.ย.60.docx

14

89
115
87
114

88.12
93.50
88.78
89.76

C.1-15

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.1-7 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
- แผน ก : เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์
จานวน

รุ่นปี นักศึกษาที่
การศึกษา ลงทะเบียน ภายใน 2 ปี
(1)

(8.70%)

รุ่นปี 2553 238

2 ปี

3 ปี

2 ปี 1 เทอม 2 เทอม

14
รุ่นปี 2556 179
8
(8.84%)
14
รุ่นปี 2555 161
6
รุ่นปี 2554 222

จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา (ปี)

9

63
28 (35.20%)
11 40

11

7

11

37

13

12

9

37

(5.46%)

6

5

2

5

7

17

72

7

3

71

5

(24.84%)

17

(7.66%)

รวม
รวม 5 ปี
3 ปี 3 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 5 ปี
ภายใน
จานวน ร้อยละ
1 เทอม 2 เทอม
1 เทอม 2 เทอม
(2) (2/1)*100
3 ปี

(32.43%)
(29.83%)

จานวนนักศึกษาที่
พ้นสถานภาพ* ในชั้นปีที่
1 2 3 สูงกว่า รวม
ชั้นปีที่

จานวนปี
ที่ใช้ใน
การศึกษา

3

จานวน ร้อยละ เฉลี่ย**
(3) (3/1)*100

***

80 44.69 18 11 7

2

38 21.23 2.42

1

2

8 80 49.69 20 9 11

13

53 32.92 3.29

9

5

5

27 128 57.66 34 20 7

15

76 34.23 3.44

15 19

9

4

30 153 64.29 31 10 15

23

79 33.19 3.56

- แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทาวิทยานิพนธ์
จานวน

รุ่นปี นักศึกษาที่
การศึกษา ลงทะเบียน ภายใน 2 ปี
(1)

รุ่นปี 2556 110
รุ่นปี 2555 146
รุ่นปี 2554 119
รุ่นปี 2553

76

จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา (ปี)
2 ปี

3 ปี

2 ปี 1 เทอม 2 เทอม

67

16

4

-

77

4

7

3

61

7

5

8

42

-

2

6

(60.91%)
(52.74%)
(51.26%)
(55.26%)

รวม
รวม 5 ปี
3 ปี 3 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 5 ปี
ภายใน
จานวน ร้อยละ
1 เทอม 2 เทอม
1 เทอม 2 เทอม
(2) (2/1)*100
3 ปี

จานวนนักศึกษาที่
พ้นสถานภาพ* ในชั้นปีที่
รวม
1 2 3 สูงกว่า

จานวนปี
ที่ใช้ใน
การศึกษา

ชั้นปีที่ จานวน ร้อยละ เฉลี่ย**

3

(3)

91 82.73 7 5 2

2

16 14.55 2.13

(3/1)*100

87

4

-

-

91

2

3

-

1

1

-

98 67.12 13 9 6

4

32 21.92 2.22

81

1

2

1

1

-

2 88 73.95 16 9 1

5

31 26.05 2.32

50

-

-

1

-

-

3 54 71.05 33 2 1

-

36 47.37 2.34

(79.09%)
(62.33%)
(68.07%)
(65.79%)

***

หมายเหตุ : 1. * การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ (ได้แก่ นักศึกษาไม่ชาระเงิน/
ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามข้อnบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2. ** จานวนปีที่ใช้ในการศึกษาเฉลี่ย =  จานวนนักศึกษาปีที่ i x ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาปีที่ i
i=1
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
(1 เทอม = 0.33 ปี, 2 เทอม = 0.66 ปี เช่น 2 ปี 1 เทอม = 1.33 ปี, 2 ปี 2 เทอม = 2.66 ปี เป็นต้น)
3. *** ยังไม่ถึงเวลาสาเร็จการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดูที่รุ่นปีการศึกษาย้อนหลังไปตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ป. โท (5 ปี)
เช่น QA ปีการศึกษา 2559 จะดูที่รุ่นปีการศึกษา 2555, QA ปีการศึกษา 2558 จะดูที่รุ่นปีการศึกษา 2554 เป็นต้น ดังนั้นจึงตั้งต้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่างรุ่นปีการศึกษา 2553-2556 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 เพื่อดูแนวโน้มของร้อยละของการสาเร็จการศึกษาและร้อยละของการ
พ้นสถานภาพของนักศึกษา

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-7-1 และ C.1-7-2
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.1-16

ค. ระดับปริญญาเอก
กระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอน
และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์บริการการศึกษา โดยฝ่ายรับนักศึกษา และสานักวิชา ดังนี้
1) จานวนรับนักศึกษาของแต่ละสานักวิชา จะมีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
โดยสานักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) ฝ่ายรับนักศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนและ
หรือประสบการณ์การทางานตามคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามที่สาขาวิชา/สานักวิชากาหนด
3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ในการรั บ สมั ครนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา แล้ ว น าผลมาท าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
นาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป
4) เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกนักศึกษา จะกาหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชา/สานักวิชา
แต่งตั้งขึ้น
5) การสอบวัดความรู้ความสามารถ/สัมภาษณ์ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการของแต่ละ
สาขาวิชา/สานักวิชา ที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
6) หลังการดาเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน
ผลจ านวนนั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ช า/ส านั ก วิ ช าเที ย บกั บ แผนการรั บ
นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ที่ได้แจ้งต่อสาขาวิชา/สานักวิชา นาไปปรับปรุงหรือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้
ได้ตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
จากตารางที่ C.1-8 พบว่า ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2559 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกมีจานวนน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับตามแผน (ตามภาคผนวก หน้า ผ C.1-59 ถึง ผ C.1-65) ดังนั้น
มหาวิทยาลัยโดยสานักวิชามีแนวทางแก้ไขโดยเพิ่มจานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ ด้วยการขออนุมัติ
ทุนกิตติบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยให้ทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 61 ทุน (รวมทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยให้ทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่นักศึ กษาที่มีผลการ
เรียนดีได้รับเกียรตินิ ยม โดยมีหน้าที่สอนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อสัปดาห์ (1 คาบเท่ากับ 50 นาที)
นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 จานวน
4 ทุน) และปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ทุน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยยังได้ จัดสรรทุน
วิเทศบัณฑิตให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากทุน
ดุษฎีบัณฑิตสาหรับนักศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดสรรทุนวิเทศบัณฑิตให้ปีการศึกษาละไม่เกิน
15 ทุน (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับทุนกิตติบัณฑิต
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นอกจากนี้ ส านั กวิช าได้ดาเนิน การหารื อ ในที่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
เกี่ยวกับการลดอัตราการตกออกและลดระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ น้อยลง โดย
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้กวดขันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งสานักวิชาฯ ให้นโยบาย
เกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบ Comprehensive Examination และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกขอเลื่อนได้เพียง 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
1) ระดับปริญญาเอก แบบ 1 : การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
จากตาราง C.1-9 ถึง C.1-10 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 รุ่นปีการศึกษา
2553-2554 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ศึกษาของหลักสูตร (6 ปี) ร้อยละ 100.00 และ 66.67 ตามลาดับ
ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60) โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 ใช้
ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยระหว่าง 3 ปี 2 เทอม - 4 ปี
นักศึกษาพ้นสถานภาพเฉพาะรุ่นปีการศึกษา 2555 มีร้อยละ 50.00 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
(กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10)
2) ระดับปริญญาเอก แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2555-2559
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.77-3.82 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50) และ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553-2556 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ศึกษาของหลักสูตร (6 ปี) อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 14-55 (ร้อยละ 54.65, 42.20, 32.22 และ 16.92 ตามลาดับ) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60) หากนับรวมนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 และ 2556 ที่มีโอกาสจะสาเร็จ การศึกษา
ภายใน 4-5 ปี โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2 ใช้ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยระหว่าง 3 ปี 1 เทอม - 5 ปี
นักศึกษาพ้นสถานภาพอยู่ระหว่างร้อยละ 14-24 (ร้อยละ 18.60, 24.77, 14.44 และ 23.85
ตามลาดับ) ซึง่ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (กาหนดไว้ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10)
ปริญญาเอก (แบบ 1) : การวิจยั เพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
100.00 ร้อยละ 100.00
80.00

100.00

ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ย 3 ปี 2 เทอม ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ย 4 ปี

66.67

60.00
50.00

40.00

33.33

การพ้นสถานภาพของ นศ.
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
น้อยกว่า 10%

20.00
0.00

0

0 0

นักศึกษาสาเร็จภายใน 6 ปี

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ

0

นักศึกษาคงค้าง

รูปที่ C.1-4 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1) รุ่นปีการศึกษา 2553-2555
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สาเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 60%

C.1-18

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปริญญาเอก (แบบ 2) : เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
100.00ร้อยละ

GPAX = 3.82
GPAX = 3.77
GPAX = 3.82
ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ย 4 ปี GPAX รุ่นปี 2557-2559 = 3.76, 3.77, 3.82

83.08

80.00
60.00

54.65
45.35
18.60

สาเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี
เป้าหมายกาหนดไว้ที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 60%
- รุ่น 55-56 ยังมีโอกาสที่
สาเร็จการศึกษา อีก 1-2 ปี

42.20

40.00
20.00

67.78

57.80

32.22

24.77

23.85
16.92 การพ้นสถานภาพของ นศ.

14.44

เป้าหมายกาหนดไว้ที่
น้อยกว่า 10%

0.00
นักศึกษาสาเร็จภายใน 6 ปี

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ

นักศึกษาคงค้าง

รูปที่ C.1-5 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 2) รุ่นปีการศึกษา 2553-2556

ตารางที่ C.1-8 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
ระดับปริญญาเอก (แบบ 1)

จานวนที่
ปีการศึกษา ประกาศรับ
ตามแผน *

ระดับปริญญาเอก (แบบ 2)

จานวน นักศึกษาที่ลงทะเบียน
จานวน
จานวน
จานวน
ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)
(No. Enrolled)
ผู้สมัคร เข้าศึกษา
ผูส้ มัคร เข้าศึกษา
(No.
(No.
(No.
(No.
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
Applied) Admitted)
Applied) Admitted)
(2)
(2/1)*100
(4) (3/4)*100
(1)
(3)

ปี 2559
199
3
3
2
66.67 164
135 114
ปี 2558
249
1
176
140 121
ปี 2557
224
3
2
151
112 105
ปี 2556
210
4
2
178
150 132
โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-8-1
ตารางที่ C.1-9 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
รุ่นปีการศึกษา
(รหัสรับเข้า)

2559
2558
2557
2556
2555
2554

ระดับปริญญาเอก (แบบ 2)
จานวน (คน) GPAX เฉลี่ย

112
116
95
106
73
89

3.82
3.77
3.76
3.77
3.82
3.82

หมายเหตุ : รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-9-1
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84.44
86.43
93.75
88.00
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ตารางที่ C.1-10 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
- แบบ 1 : การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา (ปี)

จานวน

รุ่นปี นักศึกษาที่
รวม
การศึกษา ลงทะเบียน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 6 ปี มากกว่า
6 ปี จานวน ร้อยละ
1 เทอม 2 เทอม
1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม
(1)
(2) (2/1)*100
รุ่นปี 2556
รุ่นปี 2555
รุ่นปี 2554
รุ่นปี 2553

4
3
3

-

1

1

2
1

***
-

-

-

-

***
-

-

จานวนนักศึกษาที่
พ้นสถานภาพ* ในชั้นปีที่
รวม
1 2 3 มากกว่า

*** 2 66.67 - 3 100.00 -

ชั้นปีที่ จานวน ร้อยละ

1
-

1
-

จานวนปี
ที่ใช้ใน
การศึกษา

3

(3)

(3/1)*100

เฉลี่ย**

-

2
0
0

50.00
0.00
0.00

4.00
3.66

- แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
จานวน

รุ่นปี นักศึกษาที่
การศึกษา ลงทะเบียน ภาย
(1)

ใน

3 ปี
13
7
1
-

จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา (ปี)
3 ปี 3 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 6 ปี มากกว่า รวม
6 ปี จานวน ร้อยละ
1 เทอม 2 เทอม
1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม
(2) (2/1)*100

จานวนนักศึกษาที่
พ้นสถานภาพ* ในชั้นปีที่
รวม
1 2 3 มากกว่า

3

(3)

(3/1)*100

i=1

จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
(1 เทอม = 0.33 ปี, 2 เทอม = 0.66 ปี เช่น 2 ปี 1 เทอม = 1.33 ปี, 2 ปี 2 เทอม = 2.66 ปี)
3. *** ยังไม่ถึงเวลาสาเร็จการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดูที่รุ่นปีการศึกษาย้อนหลังไปตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ป.เอก (6 ปี)
เช่น QA ปีการศึกษา 2559 จะดูที่รุ่นปีการศึกษา 2555 เป็นต้น แต่เนื่องจากทุกตารางต้องมีการเชื่อมโยงกัน หากเก็บข้อมูลรุ่นปีการศึกษา
ย้อนหลังไปอีกจะไม่สามารถดูการเชื่อมโยงข้อมูลในตารางการรับนักศึกษาในแต่ละรุ่นปีการศึกษาซึ่งปรากฏในตาราง C.1-9, C.1-10 ได้
ดังนั้น ระดับ ป. เอก จึงตั้งต้นการเก็บข้อมูลที่รุ่นปีการศึกษา 2553-2556 เก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 ให้มีลักษณะ
เหมือนการเก็บข้อมูลของนักศึกษา ป. โท

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.1-10-1 และ C.1-10-2

2. กระบวนการปรั บปรุ ง/พัฒนาแนวทางการรั บ การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษาของนัก ศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จากข้ อมู ลตั้ งแต่ ปี การศึ กษา 2556-2559 ผู้ สมั ครเข้ าศึ กษาต่ อระดั บปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
มีจานวนน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับตามแผน ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสานักวิชามีแนวทางแก้ไขโดยเพิ่มจานวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ ด้วยการขออนุมัติทุนกิตติบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยให้
ทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 61 ทุน (รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยให้ทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับเกียรตินิยม โดยมีหน้าที่สอนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8
คาบต่อสัปดาห์ (1 คาบเท่ากับ 50 นาที) นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุน
19

ที่ใช้ใน

ชั้นปีที่ จานวน ร้อยละ การศึกษา

รุ่นปี 2556 130
1
5
3
***
22 16.92 11 5 6
9 31 23.85
รุ่นปี 2555 90
3
7
2
3
4 3
***
29 32.22 5 1 4
3 13 14.44
รุ่นปี 2554 109
10 11 3
5 12
3
1 *** 46 42.20 9 3 3 12 27 24.77
รุ่นปี 2553 86
6
5
5
5 7 2
4 12 1 47 54.65 7 3 1
5 16 18.60
หมายเหตุ : 1. * การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ (ได้แก่ นักศึกษาไม่ชาระเงิน/
ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามข้อnบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2. ** จานวนปีที่ใช้ในการศึกษาเฉลี่ย =  จานวนนักศึกษาปีที่ i x ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาปีที่ i
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ดังกล่ าวในปี การศึ กษา 2558 จ านวน 52 ทุน (ระดับปริ ญญาโท 48 ทุน ระดับปริญญาเอก 4 ทุน) และ
ปีการศึกษา 2559 จานวน 37 ทุน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนวิเทศบัณฑิต
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพทีม่ ีโอกาสศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากทุนดุษฎีบัณฑิต
สาหรับนักศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดสรรทุนวิเทศบัณฑิตให้ปีการศึกษาละไม่เกิน 15 ทุน (ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับทุนกิตติบัณฑิต
นอกจากนี้ สานักวิชาดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรับ การสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ดังนี้
1. แนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) เพิ่ม การจั ด สรรทุน ระดั บบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ด สรรทุน กิต ติ บั ณฑิต ตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2558 และทุนวิเทศบัณฑิตให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 โดยเป็น
ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับเกียรตินิยม โดยมี
หน้าที่สอนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อสัปดาห์ (1 คาบเท่ากับ 50 นาที) นักศึกษาจะได้รับ
เงินเดือนละ 10,000 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพมาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากทุนดุษฎีบัณฑิตสาหรับนักศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน
2) การประชาสัมพัน ธ์ทั้งในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่อให้หลักสูตรได้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สานักวิชาวิทยาศาสตร์โดยคณาจารย์
ประจ าสาขาวิชาฯ ประชาสั มพันธ์ ไปยังสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง อาทิเช่น สาขาวิชาเคมี
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (24 ก.ย. 60) และวิทยาเขตหนองคาย
(18 ต.ค. 59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (3-4 พ.ย. 59) เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ โดยผู้บริหารและสานักวิชาฯ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศมาเลเซีย ในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง โดยที่
University of Malang และ University of Malaya ได้สร้างความร่วมมือด้านการเรียน
การสอนและการวิ จั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยจั ด ท าเป็ น MOU ร่ ว มกั น นอกจากนี้
มหาวิทยาลั ย ยั งมี ศูน ย์กิจการนานาชาติ ซึ่ง เป็น หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ
ติ ด ต่ อ เกี่ ย วกั บ กิ จ การนานาชาติ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ และความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลัย ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิเช่น webpage facebook แผ่นพับ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น
2. ระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น
1) สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม การให้คาปรึกษาทางวิชาการรายบุคคลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง การวิเคราะห์
ปัญหาและทาการปรั บเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาในทุกภาคการศึ ก ษา
เพื่อให้ได้นักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษา และการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร
ตาม มคอ. 2 และการก ากั บ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาแรก
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2) สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาเกี่ยวกับการลด
อัตราการตกออกและลดระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้น้อยลง โดย
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้กวดขันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งสานักวิชาฯ
ให้นโยบายเกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบ Comprehensive Examination และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขอเลื่ อ นได้ เ พี ย ง 1 ภาคการศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกขอเลื่อนได้เพียง 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2559
พบว่ า จ านวนร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโทที่ จบภายใน 2 ปี เท่ า กั บ 32.69 และ 73.62
สาหรับแผน ก. และแผน ข. ตามลาดับ ซึ่งยังต่ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้นสานักวิชาจะดาเนินการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปต่อไป โดยเฉพาะการจัดการศึกษาปริญญาโท แผน ก.
3) สานักวิชาแพทยศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) คณาจารย์ได้ติดตามนักศึกษาอย่าง
ใกล้ ชิด และต่อเนื่ อง และเพื่อให้ นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดเวลาของ
หลักสูตร ทางหลักสูตรได้วางแผนการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เข้ารับการสัมภาษณ์ และ
วางแผนเก็บข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการให้สามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร
โอกาสพัฒนาแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ได้แก่

- การพัฒนาหลักสูตรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Dual Mode University รวมถึง Borderless Education
- การพั ฒ นาความร่ ว มมื อในการเรี ย นการสอน การวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
กับต่างประเทศ

โอกาสพัฒนาการส่งเสริมการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ได้แก่

- ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
- ส่งเสริมทรัพยากร ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
- การจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning System รวมทั้ง
การมี living and learning center

เมื่อพิจารณาการรับและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการประเมิน
ตนเองของทุกหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมี ผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา
2558-2559 เท่ากับ 3.10 และ 2.99 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา
ดังนี้

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.1-new\6-5_11_60-C.1-59-new-แก้ไขอ.นพร-new-แก้ไขหลังประชุม15พ.ย.60.docx
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C.1-22

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.1-11 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.1 การรั บและ
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 25582559 (AUN-QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)
ระดับปริญญาตรี

สานักวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์

5
2
3
22
2

1
1

4.00 4.00
3.00 2.00

รวม

36

3.19 3.02

(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

3.60
3.50
3.00
3.09
3.00

3.60
3.00
3.00
2.99
2.00

ประเมินตาม WFME

9*
4
4
9
1

3.00
2.75
3.00
3.11
3.00

3.00
2.80
3.00
3.18
2.00

9*
4
4
9

3.10
2.75
3.00
3.22

3.16
2.90
3.00
3.13

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
10
11
40
3

3.16
2.90
3.00
3.13
3.00

3.13
2.82
3.00
3.03
2.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

2 3.00 2.00

1 3.00 2.00

3 3.00 2.00

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

27

3.00 2.99

26

3.07 2.95

1
1

4.00 4.00
3.00 2.00

89

3.10 2.99

หมายเหตุ : * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการ
ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาให้ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร จาแนกตาม AUN-QA และระดับการศึกษา ดังตารางที่ C.1-11-1
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00 4.00

4.00
3.00

3.16
3.13

2.90 3.00
3.00
2.82

3.13
3.03

2.00

3.00
2.00

3.00

3.10
2.99

2.00

1.00
0.00
ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.1-11 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
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C.1-23

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถ/
ไม่มกี ารวิเคราะห์)

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
กาหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ

5 + มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนา
ของประเทศ
มีการดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

Excellent
(Example of
World-class
or Leading
Practices)

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ดาเนินงาน
รายละเอียด
ย้อนหลัง
(ปีการศึกษา
2558)
- การรับนักศึกษา
3

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
เป้า
ผล
เป้า
ผล
ผล
หมาย ดาเนินงาน เป้าหมาย* หมาย ดาเนินงาน เป้าหมาย*ดาเนินงาน เป้าหมาย*
แผนรับ สูงกว่า
ต่ากว่า
 แผนรับ ต่ากว่า


นักศึกษา แผน
นักศึกษา แผน
แผน
- การสาเร็จการศึกษา  60% 47.76%
  60% แผน ก
44.69%

แบบ 2
ภายในกาหนด
แผน ข
16.92%

82.73% 
- การพ้นสถานภาพทุก < 20% 24.46%
 < 10% แผน ก
21.23%

แบบ 2
สาเหตุ

แผน ข
23.85%
14.55%

แผน
ก
- GPAX เฉลี่ย
  3.50
 2.50 2.48
3.58

แบบ 2

แผน ข
3.82
3.46


คะแนนอิง การบรรลุ
เกณฑ์ เป้าหมาย*

3



หมายเหตุ : * เครื่องหมายแสดงการบรรลุเป้าหมาย (= บรรลุเป้าหมาย และ  = ไม่บรรลุเป้าหมาย)

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

3.09
3.10
3.01
2.99
3 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้
ค่าเฉลี
คะแนนประเมิ
น23จากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.1-new\6-5_11_60-C.1-59-new-แก้
ไขอ.นพร-new-แก้
ไขหลัง่ย
ประชุ
ม15พ.ย.60.docx

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.1-24

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ C.1-1-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-1)
ตารางที่ C.1-2-1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-13)
ตารางที่ C.1-3-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-18)
ตารางที่ C.1-4-1 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
รุ่นปีการศึกษา 2553-2556 (หน้า ผ C.1-30)

ระดับปริญญาโท

ตารางที่ C.1-5-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2556-2559 (หน้า ผ C.1-34)
ตารางที่ C.1-6-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) จาแนกตามหลักสูตร
รุ่นปีการศึกษา 2555-2559 (หน้า ผ C.1-41)
ตารางที่ C.1-7-1 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2553-2556 (หน้า ผ C.1-44)
ตารางที่ C.1-7-2 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)
จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-52)

ระดับปริญญาเอก

ตารางที่ C.1-8-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2556-2559 (หน้า ผ C.1-59)
ตารางที่ C.1-9-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-66)
ตารางที่ C.1-10-1 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2553-2556 (หน้า ผ C.1-68)
ตารางที่ C.1-10-2 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2)
จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2554-2559 (หน้า ผ C.1-75)
ตารางที่ C.1-11-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559
(AUN-QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2) (หน้า ผ C.1-82)

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยศูนย์บริการการศึกษา และสานักวิชา

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.1-new\6-5_11_60-C.1-59-new-แก้ไขอ.นพร-new-แก้ไขหลังประชุม15พ.ย.60.docx

24

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ที่ C.2

:

C.2-1

การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
(AUN-QA 11.3)

ผลการดาเนินงาน :
1. ระบบและกลไกในการดาเนินงานสนับสนุนให้บัณฑิตได้งานทา
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ “รู้ลึก รู้รอบ และปฏิบัติได้จริง” โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้ น ให้ นั กศึกษาได้ล งมื อและเผชิญ สถานการณ์จริง มากที่สุ ด เช่น การบรรจุวิช าสหกิจศึกษาไว้ ใ นทุ ก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี การริเริ่มให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาให้ บัณฑิต
มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานระดับสากล รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในประชาคม
อาเซียน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีโลกทัศน์ ในมุมกว้าง มีความรู้นอกเหนือจากวิช าชีพ
เฉพาะ สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ได้จัดให้มี
รายวิชาที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจและมีความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น รายวิชาโลกาภิวัตน์ (Globalization) รายวิชากฎหมายในชีวิตประจาวัน (Law in Daily
Life) หรื อ รายวิช าผู้ ป ระกอบการธุร กิจ เทคโนโลยี (Technopreneur) ซึ่งให้ ความรู้เ กี่ยวกับ ความเป็ น
ผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การจั ดทาแผนธุร กิจ อย่ างง่าย เพื่อให้ ส ามารถเริ่มต้นธุรกิจและสามารถพัฒ นาเป็นผู้ ประกอบการธุร กิจ
เทคโนโลยี ที่เติบ โตอย่ างยั่ งยื น เป็ น ต้น โดยมหาวิทยาลั ยได้จัดตั้งโครงการจัดตั้งสถานพัฒ นาความเป็น
ผู้ ป ระกอบการส าหรั บ นั กศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2559 เพื่อให้การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยดาเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีได้ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการในการช่วยเป็นผู้ให้คาปรึกษา (Mentor) แก่นักศึกษา และการบ่มเพาะ (Incubation) นักศึกษา
เพื่อให้ มีความพร้ อมในการทางาน (Employability) เป็นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) และเป็น
พลเมืองที่ดี (Good Citizen)
การกาหนดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีที่นักศึกษาต้องออกไป
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริง หรือการทาโครงงานพิเศษที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ
เช่น การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหากระบวนการทางาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษา
มีทักษะการทางาน ทักษะด้านสังคม มีความพร้อมด้านงานอาชีพ และมีความรู้ความสามารถตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นการ
เตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และ
ได้รั บ ประสบการณ์ในการทางานในสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี โ ลกทัศน์ที่กว้างขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงธารงไว้ซึ่งการเป็นต้นแบบและผู้นาด้านสหกิจศึกษาของประเทศไทย
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อย่างต่อเนื่อง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะมีกิจกรรมอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจะมีรายงานผลการประเมินคุณภาพนักศึกษาจากการไปปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากสถานประกอบการ ในที่ประชุมประเมิน
ภารกิจการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ซึ่งคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับ จะเข้าร่วมรับ
ฟังรายงานและอภิปรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทาให้ผู้สอนสามารถนาผลการประเมินและ
ข้อคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัด
งานสหกิจศึกษา (Job Fair and COOP Fair SUT) ทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แนะนาและรับสมัคร
งานจากสถานประกอบการ ซึ่งจะมีกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพและทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
(การเรี ย นการสอนเน้ น ภาษาอัง กฤษ) และการพัฒ นาคุณภาพนัก ศึ กษาให้ ทุ กส านั กวิช าและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ให้จัด
รายวิชาทางเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาที่เป็นวิชากลางที่มีการเรียนการสอนหลาย section
กาหนดให้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 section เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียน และกาหนดให้การ
สอนรายวิชาเฉพาะของแต่ละหลักสูตรต้องมีอย่างน้อย 2 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
หรือจานวนรวมแล้วไม่น้ อยกว่า 8 หน่วยกิต/หลักสูตร โดยจะระบุชื่อรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษและจานวนหน่วยกิตไว้ใน transcript ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมทั้งวิชาการ
วิ ช าชี พ และทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในระดั บ ที่ ใ ช้ ง านได้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยจั ดทดสอบความรู้ภ าษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) โดยเทียบเคียงผลกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป หรือ CEFR โดยนักศึกษาทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง
ดังนี้
1. นักศึกษาแรกเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า
(English Placement Test)
2. นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจะเข้ารับการทดสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนาผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานอื่น เช่น TOEFL TOEIC หรือ
IELTS เป็นต้น มาใช้แทนการวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยดาเนินการได้ทั้ง English Placement Test
และ English Proficiency Exam

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.2\3--C.2.docx

2

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.2-3

2. ภาวะการได้งานทาและความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดเป้ าหมายบั ณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิส ระภายใน 1 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 โดยส่วนแผนงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการสารวจภาวการณ์ได้งานทาของ
ผู้สาเร็จ การศึกษา ตั้งแต่ รุ่นปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบออนไลน์ (https://reg.sut.ac.th) ซึ่งบัณฑิตใน
รุ่ น ปี การศึกษา 2558 ได้ เปิ ดระบบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 (ตามรอบ
ปีการศึกษาของอาเซียน) มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 12 เดือน
มหาวิทยาลัยมี บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ อิส ระ
ภายใน 1 ปี จานวน 1,248 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ (ไม่นับที่ศึกษาต่อ เกณฑ์
ทหาร และอุปสมบท) จานวน 1,437 คน คิดเป็นร้อยละ 86.85 ซึ่งเมื่อพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า การได้
งานทาของบั ณฑิตมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี (บัณฑิตที่ได้งานทา เกิน 80%
ต่อเนื่องมาหลายปี สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบการได้งานทา ซึ่งดาเนินการผ่านระบบภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (http://www.employ.mua.go.th) และได้งาน
ทาตรงหลักสูตรหรือตรงกับความต้องการประมาณ 80%) บัณฑิตส่วนใหญ่ทางานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กร
ธุรกิจเอกชน ร้อยละ 80.43 รับราชการ/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 9.12 พนักงาน/ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.91 ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 4.00 และพนักงานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 0.53
ผลการประเมินบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่ยังไม่ได้งานทาและทางานไม่ตรงสาขาวิชา
บัณฑิต

สาเหตุ

รุ่นปีการศึกษา 2557
รุ่นปีการศึกษา 2558
ที่ยังไม่ได้งานทา
- เนื่องจากต้องทางานชดใช้ทุนก่อน - ยังไม่ประสงค์ทางาน หางานที่ถูกใจไม่ได้
- ต้องการหาประสบการณ์ก่อน
- รอฟังคาตอบจากหน่วยงาน
- รอศึกษาต่อ
- เงินเดือนน้อย
- ขาดคนหรือเงินค้าประกัน
ทางานไม่ตรงสาขาวิชา - อยากลองทาอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคย - อยากหาประสบการณ์ ลองทาอะไรใหม่ ๆ
ได้เรียนมา/ทางานไปก่อน
ที่ท้าทาย
- ลองใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามานามา - ตาแหน่งที่รับไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน/
ปรับใช้กับสายงานที่ทาอยู่/อาจจะ สาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ/
มีการเปลี่ยนไปทาตาแหน่งที่ตรง
หางานตรงสาขาวิชาค่อนข้างยาก
- ทาอาชีพอิสระ
- ทางานเพื่อรองานที่ตรงกับสาขาวิชาที่
เรียน
- ธุรกิจ/กิจการของครอบครัว
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C.2-4

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมหลักสูตรที่สาคัญของวงการอุดมศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ริเริ่มที่ได้ให้โอกาสและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในอาชีพ โดยเน้นให้นักศึกษา
“เรียนรู้คู่ทางาน” อันเป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรก ด้วยระบบการศึกษาแบบไตรภาค
ที่เอื้อต่อการให้นักศึกษาไปฝึกงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงกับ
โลกการทางานและสามารถนาประสบการณ์นั้นกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนร่วมกับอาจารย์ และเป็น
จุดเด่นในเชิงคุณภาพ คือ ทาให้บัณฑิตมีคุณลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จากการสารวจความเห็น
จากสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่าความเห็นที่ได้คะแนนสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ
ความตั้งใจ กระตือรือร้น อดทน ขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
และเรียนรู้งานได้รวดเร็ว จากการดาเนินการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดการพัฒนานักศึกษา เป็นผล
ทาให้บัณฑิต ที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกินกว่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมาได้มีสถาบันการศึกษาจานวนมากได้เข้ามาดูงานและ
นาระบบกลไกสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงใช้งาน ซึง่ นาไปสู่การได้งานทาของบัณฑิตที่สูงขึ้น
จากข้อมูลที่ได้หากมีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยเพิ่มสมรรถนะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ (Identity) ของ
มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ให้ชัดเจน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จะเป็นโอกาสที่ดีของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับหลักสูตร
สานักวิชา และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education
และการพัฒนากระบวนการดูแลนักศึกษาในระบบทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อนาไปสู่การได้บัณฑิตที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนด มี ทั ก ษะเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ตารางที่ C.2-1 บัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2554-2558
บัณฑิต
บัณฑิต
ที่ได้งานทา
บัณฑิต จานวน ที่ตอบแบบสารวจ
ทีไ่ ม่นับที่ลา
รุ่นปี บัณฑิต
ศึกษาต่อ ได้งานทา ประกอบ ศึกษา
อาชีพ
การศึกษา ทั้งหมด ทั้งหมด เกณฑ์ทหาร
ต่อ
และอุปสมบท (B)
อิสระ (C)
(A)

2558

1,909

1,573

1,437

(82%)

2557

1,699

1,394

1,295

(82%)

2556

1,823

1,295
(71%)
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1,236

บัณฑิต
ที่ได้งานทา
ทั้งหมด*

ไม่ได้งาน บัณฑิตที่ได้
เงินเดือน
ทา/อยู่ งานทาตรง
โดยเฉลีย่
ระหว่าง หลักสูตร จานวน ร้อยละ
(D=B+C) (D/A*100)
รองาน

1,214

34

136

189

939

(77%)

(2%)

(9%)

(12%)

(83%)

1,133

62

99

100

850

(81%)

(5%)

(7%)

(7%)

(80%)

1,025

37

59

192

736

(79%)

(3%)

(4%)

(15%)

(79%)

4

1,248 86.85 18,352
1,195 92.90 18,931
1,062 85.92 17,948

C.2-5

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บัณฑิต
บัณฑิต
ที่ได้งานทา
บัณฑิต จานวน ที่ตอบแบบสารวจ
ทีไ่ ม่นับที่ลา
รุ่นปี บัณฑิต
ศึกษาต่อ ได้งานทา ประกอบ ศึกษา
อาชีพ
การศึกษา ทั้งหมด ทั้งหมด เกณฑ์ทหาร
ต่อ
และอุปสมบท (B)
อิสระ (C)
(A)

2555

1,776

1,273

1,194

(72%)

2554

1,685

691
(41%)

620

บัณฑิต
ที่ได้งานทา
ทั้งหมด*

ไม่ได้งาน บัณฑิตที่ได้
เงินเดือน
ทา/อยู่ งานทาตรง
โดยเฉลีย่
ระหว่าง หลักสูตร จานวน ร้อยละ
(D=B+C) (D/A*100)
รองาน

989

46

79

164

756

(78%)

(4%)

(6%)

(13%)

(78%)

499

16

71

105

360

(72%)

(2%)

(10%)

(15%)

(82%)

1,030 86.26 17,738
515

83.06 16,342

หมายเหตุ : * ไม่นั บ บั ณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ ว
การเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีรายละเอียดภาวะการมีงานทาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 จาแนกตามหลักสูตร ดังตารางที่ C.2-1-1
และ C.2-1-2

รูปที่ C2-1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2554-2558
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C.2-6

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.2-2 ระยะเวลาการได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2554-2559
ระยะเวลาที่ได้งานทา (ร้อยละ)
บัณฑิต
บัณทิตที่มีงานทาแล้ว
รุ่นปีการศึกษา ระหว่างศึกษาหรือได้
งานทาทันที

2558

363
(29.09%)

2557

438
(36.65%)

1-2
เดือน

3-6 7-9
เดือน เดือน

684

152

21

(54.81%) (12.18%) (1.68%)

498

136

10-12 มากกว่า
เดือน
1 ปี

9
(0.72%)

20

(41.68%) (11.38%) (1.67%)

-

13

ไม่ระบุ

บัณฑิตที่ได้งานทา
(%)

19

1,248

(1.52%)

-

90

(1.09%)

1,195

(7.53%)

2556
2555
2554

-

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตร (ดังตารางที่ C.2-2-1)
เมื่อพิจารณาการได้งานทาของบัณฑิตและประกอบอาชีพอิสระในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการ
ประเมินตนเองของทุกหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา
2558-2559 เท่ากับ 3.09 และ 2.79 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ C.2-3 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทาของ
บั ณ ฑิ ต หรื อการใช้ ประโยชน์ ใ นการประกอบวิ ชาชี พ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 11.3)
สานักวิชา
1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6. พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
5
2
3
21*
2

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
(ประเมินภาพรวม โดยสานักวิชา)

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

3.20
2.50
3.00
3.14
2.50

3.00
3.00
2.33
2.71
3.00

----------- ประเมินตาม WFME -----------

2
1
35

2.50
4.00
3.09

3.00
4.00
2.79

หมายเหตุ : * หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนปีการศึกษา 2557 และ 2558 ตามลาดับ

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.2-3-1)
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C.2-7

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00 4.00

4.00
3.20
3.00

3.00

3.00

2.50
2.00

3.00

3.14
2.71

2.33

3.09

3.00

2.79

2.50

1.00
0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.2-2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือ
การใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถ/
ไม่มกี ารวิเคราะห์)

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
กาหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ

5 + มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนา
ของประเทศ
มีการดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

Excellent
(Example of
World-class
or Leading
Practices)

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.2\3--C.2.docx

7

C.2-8

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
3
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือ
ร้อยละ 86.85
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
> ร้อยละ 80

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

3.03
คะแนน

3.09
คะแนน

2.79
คะแนน

2.79
คะแนน

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน
4 คะแนน

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.2-1-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557-2558) (หน้า ผ C.2-1)
ตารางที่ C.2-1-2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่มีงานทา จาแนกตามประเภทงาน
และการได้งานตรงหลักสูตร (หน้า ผ C.2-5)
ตารางที่ C.2-2-1 ระยะเวลาที่บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ได้งานทา
(หน้า ผ C.2-9)
ตารางที่ C.2-3-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทาของ
บัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จาแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 11.3) (หน้า ผ C.2-13)
แหล่งที่มา : - ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ที่ C.3

:

C.3-1

คุณภาพของบัณฑิต
(AUN-QA 10.6, 11.5)

ผลการดาเนินงาน :
1. อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อั ตลั กษณ์ (Identity) ของบั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี คื อ บั ณฑิ ตนั กวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผู้ มี ภู มิ รู้ ภู มิ ธรรม ภู มิ ปั ญญา และภู มิ ฐาน ซึ่ ง ก็ คื อ “คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลั ย ” หมายถึง ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาขั้นปริญญา ที่มี ภูมิรู้ ภูมิธ รรม ภูมิปัญญา และภูมิฐ าน ที่นา
วิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุเป้าประสงค์ที่สาคัญ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก ตามอุปสงค์
ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นแรงงานความรู้ (knowledge workers) ที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและกระแสเศรษฐกิจ ขับเคลื่ อนด้วยความรู้ เป็นนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์
สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและคุณธรรม รวมถึงการเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพที่หลากหลายและพร้อมทางาน มีทักษะการสื่อสาร และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. แสดงได้จากการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา ปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งในการจัดหลักสูตร
จะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิช าชีพจะต้องเน้ น ปั จ จั ย ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถใน
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่ว นทางด้านวิช าพื้นฐานจะต้องเน้น ปั จจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้
ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการรับ -ส่ง
ข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการ
องค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสามารถนาปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ มาปรับเนื้อหาของการเรียน
การสอนให้ตรงต่อความต้องการของปัญหานั้น ๆ รวมทั้งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานจริง
2. ผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) การจั ดการศึกษาในทุกหลั กสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสู ตร (PLOs) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็ นถึ งการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. โดยการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้เน้นคานึงถึงหลักการสาคัญ นั่นคือ เน้น การจัดการศึกษาทั่วไป ในรูปแบบที่สามารถ
พัฒ นาผู้ เรี ย นทั้งในเชิงภูมิปั ญญา บุ คลิ กภาพ และคุณธรรม การเน้นวิช าพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การจัดการศึกษาในวิชาชีพในลักษณะ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.3-2

ผสมผสานภาคทฤษฎี กั บ ปฏิ บั ติ หรื อ การผสมผสานการเรี ย นให้ ห้ อ งเรี ย นกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พักประจาในหอพัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รีย นรู้ ถึ ง การใช้ชี วิต ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น การพั ฒ นาความคิด
บุ คลิ กภาพ คุณธรรม และจริ ย ธรรมจากประสบการณ์ภ ายนอกชั้น เรี ยนในสภาพแวดล้ อ มที่เ หมาะสม
นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตรยังคานึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหลักสูตรตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
2) ทุกหลักสูตรจะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่พร้อม
ใช้งาน (ready to use) และวิชาพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้นปัจจัย
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Technoware) ส่ ว นทางด้ า นวิ ช าพื้ น ฐานจะต้ อ งเน้ น ปั จ จั ย มนุ ษ ย์
(Humanware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และปัจจัยองค์กร (Orgaware) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้ที่มี
ภูมธิ รรม ภูมิปัญญา รวมถึงทักษะการสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่น ในกระบวนการร่างหลักสูตร แต่ละ
หลักสูตรมีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะปรับปรุงทุก 5 ปี (สาหรับหลักสูตร 4 ปี)
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยจะมีการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น
จากกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ ป ระกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เพื่อให้ มีส่ ว นร่ว มจากบุคคลที่
เกี่ย วข้องจากทุกภาคส่ วน และผลการวิจัย โดยนาข้อมูล จากการสารวจที่ได้มาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากภายนอกที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
3) สานักวิชามีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตตาม ELO ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา โดย
เน้ น การส่ งเสริ มศักยภาพของผู้ เรี ย นเป็ นรายบุคคล พัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยวางแนวทางมาตรการดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลางโดยสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม คือ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
และภาษาอังกฤษ มีปณิธานที่มุ่งเน้น “คุณธรรมนาความรู้ ” โดยทุกรายวิชาจะกาหนด “คุณธรรมประจา
รายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนาคุณธรรมมาปฏิบัติ
4) นอกเหนือไปจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว การดูแลนักศึกษาด้านการใช้ ชีวิตและ
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจาเป็น ที่จะช่วยส่งผลให้
นักศึกษาสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข เป็นคนดีของสังคม รู้จักเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
ตนเอง มหาวิทยาลัยโดยส่วนกิจการศึกษาได้ดาเนินการดูแล เสริมสร้างพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นา สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการวางแผน มีมนุษย์สัมพันธ์ เสียสละอุทิศตนและมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกลยุทธ์เพิ่มประสบการณ์จริงในการทางานเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีศักยภาพที่พร้อมใช้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ (Employability) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้กับนักศึกษา โดยนาหลักการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้การดาเนินการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
ฐานะพนักงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาการทางานที่เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมนักศึกษาให้
มีการพัฒนาตนเองให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน สาหรับการปฏิบัติงานอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยในการ
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาจะมี ค ณาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ท าหน้ า ที่ นิ เ ทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ และนักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในตัวนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย และ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเมื่อบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยกาหนด
เป้าหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไว้ที่ไม่น้อยกว่า 4.00
ก. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ
ได้ดาเนินการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ จานวน 2,172 คน จาก
36 หลั ก สู ต รวิ ช า (ยกเว้ น ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ ส านั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ และส านั ก วิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์ ) โดยปฏิบั ติงานในประเทศไทย จานวน 2,155 คน สถานประกอบการ 1,334 แห่ ง และ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ จานวน 17 คน สถานประกอบการ 8 แห่ง จากการดาเนินการดังกล่าว
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประเมินคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานประกอบการ โดยคณาจารย์ นิ เ ทศ พบว่ า สถาน
ประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 โดยพนักงาน
ที่ป รึ กษา (Job Supervisor) มีความเข้ า ใจในแนวคิด ของสหกิจ ศึ ก ษา ลั กษณะงานที่
มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ มีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย และมี Job
Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน
2) ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ พบว่า คณาจารย์นิเทศเห็ นว่า
นักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41
โดยนักศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
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3) ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยสถานประกอบการ พบว่า พนักงานที่ปรึกษาเห็นว่า
นักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 โดย
คุณลักษณะที่พนักงานที่ปรึกษา ให้ค่าคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณธรรมและ
จริ ย ธรรม มนุ ษยสั มพั นธ์ และบุคลิ กภาพและการวางตัว และคุณลั กษณะที่ ไ ด้ รั บ ค่ า
คะแนนต่า 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ความเป็น
ผู้นา และวิจารณญาณและการตัดสินใจ
4) สรุปผลความเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึกษา ของสถานประกอบการ
โดยพนักงานที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มทส. โดยมีคุณลักษณะเด่น 5 อันดับแรก ได้แก่ ความตั้งใจ กระตือรือร้น ความอดทน
ขยัน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว
และมีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความเห็น ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน
ญี่ปุ่น ฯลฯ) ทักษะการสื่อสาร กล้าซักถาม และความเป็นผู้นา ซึ่งพนักงานที่ปรึกษาได้ให้
ความเห็นในเรื่อง
(1) การรั บนั กศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทางานในสถานประกอบการ ในกรณีที่พนักงานที่
ปรึกษามีโอกาสคัดเลื อก โดยรับเข้าทางาน 78.16% ไม่แน่ใจ 20.38% และไม่รับ
1.46%
(2) การนาโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยนาไปใช้ประโยชน์ 69.59%
ยั งไม่ใช้ป ระโยชน์ ณ เวลานี้ คาดว่าจะใช้ในอนาคต 28.66% และโครงงานไม่มี
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 1.75%
(3) การนาโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ ได้ระบุว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต/ดาเนินงาน วาง
แผนการปฏิบัติงาน อบรมพนักงาน ลดต้นทุนการดาเนินงาน ออกแบบอุปกรณ์/
เครื่องมือ และกาหนดงบประมาณ
5) สรุปผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังกลับจากการปฏิ บัติงานสหกิจศึกษา จาก
การส ารวจเพื่อให้นั กศึกษาได้ประเมินตนเองหลั งกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ โดยพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้น
ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43 โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มนุษย
สัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร
และความมุ่งมั่นและต้องการความสาเร็จ ค่าคะแนนต่า 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาด้าน
ภาษาและวัฒ นธรรมต่า งประเทศ ความเป็นผู้ นา และความรู้ ความสามารถทางด้ า น
วิชาการ นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังแสดงความเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 โดย
ให้ ค่าคะแนนสู งสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเข้าทางานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการ
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ปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้ เมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า
และทาให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง ค่าคะแนนต่า 3
อันดับ ได้แก่ มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้น
หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการทางานทาให้เข้าใจวิชาการมากขึ้น
และทาให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
โดยข้อมูลป้อนกลับผลการประเมินจากไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเหล่านี้
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และยังนาเสนอที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนประจาภาค
การศึกษา (http://web.sut.ac.th/das/index.php) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูล และน าข้อสั งเกตหารื อเพื่อปฏิบัติห รือปรับปรุงกระบวนการทางาน เมื่อได้รับทราบข้อมูล
ข้อสังเกตจากการประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ ก็จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันที เช่น ในกรณีที่ได้รับ
ข้อสังเกตว่านักศึกษา มทส. ควรได้รับการปรับปรุงในเรื่องทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ และความมั่นใจ
ได้มีการนาข้อเสนอแนะของพนักงานที่ปรึกษา/คณาจารย์ มาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมนักศึกษามีการ
ปรั บ หั ว ข้อการอบรมในรายวิช าเตรี ย มสหกิจ ศึ ก ษา (รายละเอียดผลการดาเนินงานตาม S.2 Student
Mobility) หรือมีการจัดอบรมเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ) รวมทั้ง มีการปรับปรุงในระดับนโยบาย
การจัดการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย
ข. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1) การทบทวนแบบสอบถามความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ ง านบั ณ ฑิ ต เพื่ อ สะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร
(1) การทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต มีการแต่งตั้ง คณะทางานการ
ทบทวนแบบสอบถามเรื่ อ งความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ ง านบั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวแทนจากสานักวิชาต่าง ๆ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ทบทวนและปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต เพื่อสารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้งานบัณฑิตพึงพอใจ และนาผลการสารวจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตและสังคม
(2) แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรือนาไปสารวจร่วมกับแบบสอบถามเชิงวิชาชีพ
ของหน่วยงานได้ โดยแบบสอบถามจะมีทั้งข้อคาถามปลายปิดและข้อคาถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ ต้องการได้ โดยใช้
แบบสอบถามที่ป รั บ ใหม่ในปีนี้ ซึ่งเป็น การส ารวจความพึง พอใจผู้ ใช้ง านบั ณฑิ ต รุ่นปี
การศึกษา 2557
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2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต
มหาวิทยาลัย โดยส่วนแผนงานได้จัดทาแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ดังเอกสาร
ประกอบที่ C.3-3) ซึ่งครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้บังคับบัญชา/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ศึกษาต่อ)
จาแนกตามคุณลักษณะของบัณฑิต จานวน 26 ข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดังเอกสารประกอบที่ C.3-4) และ
จาแนกตามอัตลักษณ์ของ มทส. จานวน 26 ข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านภูมิรู้ 2. ด้านภูมิธรรม และ 3. ด้านภูมิ
ปัญญา (ดังเอกสารประกอบที่ C.3-5) โดยกาหนดเป้าหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไว้ที่
ไม่น้อยกว่า 4.35
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ในรุ่นปีการศึกษา 2557 พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านทักษะทางปัญญา (4.48) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.48) รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.47) ด้าน
ความรู้ (4.42) และด้านคุณธรรมจริยธรรม (4.39) ตามลาดับ (ผลการประเมินแต่ละระดับ ดังตารางที่ C.3.11 ถึง C.3.1-3)
ส่ ว นความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจาแนกตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยใน
ภาพรวมทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านภูมิปัญญา (4.49) รองลงมา คือ ด้านภูมิรู้ (4.46) ด้านภูมิฐาน (4.45) และ ด้านภูมิธรรม (4.40)
ตามลาดับ (ผลการประเมินแต่ละระดับ ดังตารางที่ C.3.2-1 ถึง C.3.2-3)
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง คือ ความขยัน อดทน สู้งาน หนักเอา เบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน
มีความมุ่งมั่นในการทางาน และคุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ อยากให้มหาวิทยาลัยเน้นทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ให้กับนักศึกษา ทักษะในการนาเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเห็นว่า โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การ
รับพนักงานของบริษัท จะพิจารณาจากนักศึกษาที่มาสหกิจศึกษาที่บริษัทเป็นหลัก และอยากให้มีการขยาย
เวลาให้การออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้มากขึ้น หรือให้มีการออกสหกิจศึกษาได้ 2 รอบ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ค้นหาตัวเองและเลือกทาในบริษัทที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด
จากผลการสารวจพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่
ผ่านมาหลายปี อยู่ในระดับดีขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงกับโลกการทางานและ
สามารถน าประสบการณ์นั้น กลับ มามีป ฏิสัมพันธ์และเรียนรู้เพิ่มเติมในห้ องเรียนร่วมกับอาจารย์ ระบบ
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ดั ง กล่ า วท าให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณ์ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการศึกษาวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามสาขาวิชา
คอยดูแลให้ คาแนะน าอย่ างใกล้ ชิด สภาพแวดล้ อมการจัดการศึกษาที่พร้อม และข้อกาหนดการส าเร็จ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาต้องพยายามฝึกฝนตนเองในระหว่างเรียนเพื่อให้สาเร็จการศึกษา มี
คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
ตารางที่ C.3-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553-2557
จานวนบัณฑิต
ระดับการศึกษา/
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
จาแนกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
1. ด้าน

2. ด้าน 3. ด้านทักษะ

4. ด้านทักษะ

5. ด้านทักษะการ

ตอบ
คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทั้งหมด
ร้อยละ
ภาพรวม
กลับ
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ การสือ่ สาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี
- รุ่นปีการศึกษา 2557
963 261 27.10 4.39 4.42
4.48
4.47
- รุ่นปีการศึกษา 2556
1,677 349 20.81 4.38 4.22
4.32
4.26
- รุ่นปีการศึกษา 2555
1,776 454 25.56 4.46 4.33
4.30
4.36
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,685 760 45.10 4.33 4.21
4.23
4.27
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,262 528 41.83 4.27 4.18
4.19
4.23
ปริญญาโท
- รุ่นปีการศึกษา 2557
114 44 38.60 4.52 4.34
4.44
4.47
- รุ่นปีการศึกษา 2556
256 71 27.73 4.43 4.39
4.45
4.40
- รุ่นปีการศึกษา 2555
221 59 26.70 4.63 4.37
4.34
4.54
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 200 83 41.50 4.04 4.02
3.95
4.02
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 122 49 40.16 4.41 4.26
4.27
4.33
ปริญญาเอก
- รุ่นปีการศึกษา 2557
33 22 66.67 4.47 4.48
4.34
4.31
- รุ่นปีการศึกษา 2556
58 24 41.38 4.46 4.36
4.42
4.39
- รุ่นปีการศึกษา 2555
55 20 36.36 4.62 4.44
4.20
4.44
- รุ่นปีการศึกษา 2554*
49 17 34.69 4.42 4.24
4.25
4.37
- รุ่นปีการศึกษา 2553*
24 12 50.00 4.43 4.29
4.25
4.25
ภาพรวม
- รุ่นปีการศึกษา 2557
1,110 327 29.46 4.41 4.41
4.47
4.46
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,991 444 22.30 4.39 4.25
4.35
4.29
- รุ่นปีการศึกษา 2555 2,052 533 25.97 4.48 4.34
4.30
4.38
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,934 860 44.47 4.29 4.18
4.19
4.24
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,408 589 41.83 4.29 4.19
4.20
4.23
หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2553-2554 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จาแนกตามหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา (ดังตารางที่ C.3-1-1 ถึง C.3-1-3)

4.48
4.23
4.34
4.08
4.08

4.45
4.28
4.36
4.22
4.19

4.46
4.41
4.36
3.83
4.18

4.45
4.42
4.45
3.98
4.29

4.34
4.39
4.16
4.29
4.31

4.39
4.40
4.37
4.29
4.30

4.47
4.27
4.34
4.06
4.09

4.44
4.31
4.37
4.20
4.20
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4.50
4.40
4.30
4.20

4.45
4.36
4.28
4.22
4.19

4.45 4.45
4.42
4.29

4.10

4.40
4.39 4.37
4.30
4.29

4.44
4.37
4.31
4.20
4.20

3.98

4.00
3.90
3.80
3.70
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

- รุ่นปี การศึกษา 2557

- รุ่นปี การศึกษา 2556

- รุ่นปี การศึกษา 2554*

- รุ่นปี การศึกษา 2553*

รวม

- รุ่นปี การศึกษา 2555

รูปที่ C3-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
รุ่นปีการศึกษา 2553-2557

ตารางที่ C.3-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รุ่นปีการศึกษา 2553-2557
ระดับการศึกษา/
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา
ปริญญาตรี
- รุ่นปีการศึกษา 2557
- รุ่นปีการศึกษา 2556
- รุ่นปีการศึกษา 2555
- รุ่นปีการศึกษา 2554*
- รุ่นปีการศึกษา 2553*
ปริญญาโท
- รุ่นปีการศึกษา 2557
- รุ่นปีการศึกษา 2556
- รุ่นปีการศึกษา 2555
- รุ่นปีการศึกษา 2554*
- รุ่นปีการศึกษา 2553*
ปริญญาเอก
- รุ่นปีการศึกษา 2557
- รุ่นปีการศึกษา 2556
- รุ่นปีการศึกษา 2555
- รุ่นปีการศึกษา 2554*
- รุ่นปีการศึกษา 2553*

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ด้านภูมิ 2. ด้านภูมิ 3. ด้านภูมิ 3. ด้านภูมฐิ าน
ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ
ภาพรวม
รู้
ธรรม
ปัญญา
จานวนบัณฑิต

963
1,677
1,776
1,685
1,262

261
349
454
760
528

27.10
20.81
25.56
45.10
41.83

4.46
4.22
na
4.21
4.18

4.40
4.38
na
4.35
4.30

4.49
4.32
na
4.23
4.19

4.45
Na
na
na
na

4.45
4.31
na
4.26
4.23

114
256
221
200
122

44
71
59
83
49

38.60
27.73
26.70
41.50
40.16

4.42
4.39
na
4.02
4.26

4.51
4.43
na
4.08
4.39

4.42
4.45
na
3.95
4.27

4.46
na
na
na
na

4.45
4.42
na
4.02
4.27

33
58
55
49
24

22
24
20
17
12

66.67
41.38
36.36
34.69
50.00

4.28
4.36
na
4.24
4.29

4.36
4.46
na
4.43
4.36

4.22
4.42
na
4.25
4.25

4.26
na
na
na
na

4.28
4.41
na
4.35
4.35
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ระดับการศึกษา/
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ด้านภูมิ 2. ด้านภูมิ 3. ด้านภูมิ 3. ด้านภูมฐิ าน
ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ
ภาพรวม
รู้
ธรรม
ปัญญา
จานวนบัณฑิต

ภาพรวม
- รุ่นปีการศึกษา 2557 1,110
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,991
- รุ่นปีการศึกษา 2555 2,052
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,934
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,408
หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2553-2554

327 29.46
4.45
4.42
4.47
444 22.30
4.25
4.39
4.35
533 25.97
na
na
na
860 44.47
4.19
4.32
4.20
589 41.83
4.19
4.31
4.20
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จาแนกตามหลักสูตร

4.44
na
na
na
na

4.44
4.33
na
4.24
4.23

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา (ดังตารางที่ C.3-2-1 ถึง C.3-2-3)
4.50
4.40
4.30

4.45

4.45

4.42

4.28

4.31

4.27

4.26 4.23

4.44

4.41
4.35

4.35

4.33
4.24

4.20
4.10

4.23

4.02

4.00
3.90
3.80
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
รุ่น 2557

รุ่น 2556

ปริญญาเอก
รุ่น 2554*

รวม

รุ่น 2553*

รูปที่ C3-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รุ่นปีการศึกษา 2553-2557

4. มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
(การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัย ได้
กากับและติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิช า และในที่ประชุมเพื่อประเมินภารกิจ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประชุมอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา จะมีการรายงานสถานภาพของ
นักศึกษาในด้านผลการเรียน โดยศูนย์บริการการศึกษา รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ และสรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยต้องการ มีการนาข้อมูลย้อนกลับจาก
บัณฑิตมาเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาหลายปี มหาวิทยาลัยเห็นว่า
นั กศึกษาและบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ทั ก ษะในเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษให้ ม ากขึ้น จึงควรเร่ ง และ
พัฒนาการสอนหลักสูตรต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ) และการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้ทุกสานักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ดังนี้
ก. การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะยังไม่ปรับหลักสูตรที่มีอยู่เป็นหลักสูตรนานาชาติเต็มรูปแบบ
แต่มีดาเนินการ ดังนี้
1. ขอให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษควบคู่
กับคาแปลภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเอง
และใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทางานในระดับสากล และการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
2. รายวิชาที่เป็นวิชากลางที่มีการเรียนการสอนหลาย section เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี
ชีววิทยา ประชาคมโลก กาหนดให้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 section เพื่อให้
นักศึกษาเลือกเรียน และมีทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. กาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย
2 รายวิชา หรือ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต/หลักสูตร โดยระบุใน transcript ว่ารายวิชาใดที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. มีการสอดแทรกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิชาทางเทคนิคเข้าไปในหลักสูตร โดยจัด
รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพเฉพาะด้าน
เพิ่มเติม เช่น วิชาชีพวิศวกร แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะยกระดับหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษสมบูรณ์ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนได้จนจบการศึกษา ทั้งในระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอก โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนเป็ นคณะ (Team Teaching) ใช้ สื่ อ เช่ น สื่ อ การเรี ย นรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาผสมผสานในการสอน (Blended Teaching) และกาหนดช่วงเวลาการสอน
ในลักษณะ Block System สาหรับการสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อม
ทั้งวิ ช าการ วิช าชีพ และทักษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษในระดับที่ ใช้งานได้และสอดคล้ องกับประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งนโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษ าอั ง กฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดนโยบายและวางแนวทางการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ
การเทียบเคียงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
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กาหนดนโยบายและวางแนวทางการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และการเทียบเคียงผลการ
ทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษกั บ Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) และพิจารณาแนวทางการนาผลการเทียบเคียงผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ วั ด สมิ ท ธิ ภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยเทียบเคียงผลกับกรอบมาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR โดยนักศึกษาทุกคน
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
1) นักศึกษาแรกเข้า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)
2) นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบ วั ด สมิ ท ธิ ภ าพทางภาษาอั ง กฤษ (English
Proficiency Exam) ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจะเข้ารับการทดสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่า
จะสาเร็จการศึกษา
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าผลการทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ ป็ นมาตรฐานอื่ น เช่น
TOEFL TOEIC IELTS เป็นต้น มาใช้แทนการวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยดาเนินการได้ทั้ง English
Placement Test และ English Proficiency Exam
ข. การจัดกิจกรรมเสริม
จัดให้มีกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ จัดให้มีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
อาเซีย น เพื่อทากิจ กรรมร่ ว มกัน ทาให้ นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภ าษาอั งกฤษมากขึ้น โดยผ่ าน
กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศูนย์/สถาบันต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ค. การจัดองค์ความรู้
จั ด องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น นานาชาติ ก าหนดเอกลั ก ษณ์ ห รื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องหลั ก สู ต ร จั ด หา
ทรั พยากรสารสนเทศภาษาอั ง กฤษที่ทั นสมั ย และการเทียบวุฒิ เป็นต้น โดยทุกหลั กสู ตรหาคู่ เที ย บว่ า
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชามีคู่เทียบกับหลักสูตรใดในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้เชิญภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสานัก วิชาได้มีการดาเนินการโดยได้จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนา
หลักสูตร SUT Teaching Academics Recognition Scheme (STARS) เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสอน
ให้แก่คณาจารย์ โดยหลักสูตร STARS ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Higher Education Academy
(HEA) แห่งสหราชอาณาจักรแล้ว และสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดกิจกรรมอบรมต่าง ๆ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับคณาจารย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน career skills, life skills และ learning
skills (http://fda.sut. ac.th/index.php)
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เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) ในภาพรวม พบว่า คะแนนความพึงพอใจมีค่าสูงมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งพิจารณา
ได้จากการประเมินตนเองของทุกหลักสูตร โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.3-3-1)
พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558-2559 เท่ากับ 2.37
และ 2.44 ตามลาดับ
ตารางที่ C.3-3 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพของบัณฑิต
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 10.6, 11.5)
ระดับปริญญาตรี

สานักวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์**
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
รวม

5
2
3
21
2

2.20
2.50
2.67
2.68
2.50

2.60
3.00
2.33
2.60
2.50

ประเมินตาม WFME

9*
4
4
9
1

3.00 3.00
2.60 2.59

2.78
2.50
2.00
1.94
2.00

9*
4
4
9

2.10
2.50
2.25
2.00

2.78
2.50
2.00
2.06

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
10
11
39
3

2.12
2.40
2.36
2.48
2.67

2.74
2.60
2.09
2.32
2.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

2 2.50 2.00
1
34

2.10
2.25
2.25
2.22
3.00

1 3.00 2.00

3 2.67 2.00

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

27

2.21 2.34

26

2.15 2.40

1
87

3.00 3.00
2.37 2.44

หมายเหตุ : 1. * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการ
ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาให้ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป
2. ** ไม่นับรวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ และทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากเพิ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00
3.00
2.00

2.74
2.12

2.60
2.40

2.36
2.09

2.48
2.32

2.67
2.00

3.00 3.00
2.37 2.44

1.00
0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.3-3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพของบัณฑิต จาแนกตามสานักวิชา
ปีการศึกษา 2558-2559
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เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถ/
ไม่มีการวิเคราะห์)

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
กาหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ

5 + มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ
มีการดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

Excellent
(Example of
World-class
or Leading
Practices)

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
(ปีการศึกษา
2558)
3

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ > 4.00

1. ความพึงพอใจคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในตัวนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย ผลการประเมิน
คุณภาพนักศึกษา โดยสถาน
ประกอบการ
คะแนนเฉลี่ย 4.31
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(สาเร็จการศึกษาแล้ว) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย 4.45

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

C.3-14

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

2.30
2.37
2.45
2.44
4 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.3-1-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี) หน้า (ผ C.3-1)
ตารางที่ C.3-1-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท) หน้า (ผ C.3-2)
ตารางที่ C.3-1-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก) หน้า (ผ C.3-3)
ตารางที่ C.3-2-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี) หน้า (ผ C.3-4)
ตารางที่ C.3-2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท) หน้า (ผ C.3-5)
ตารางที่ C.3-2-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก) หน้า (ผ C.3-6)
เอกสารประกอบที่ C.3-3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หน้า (ผ C.3-7)
เอกสารประกอบที่ C.3-4 การจาแนกรายข้อคาถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หน้า (ผ C.3-9)
เอกสารประกอบที่ C.3-5 การจาแนกรายข้อคาถามตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์
หน้า (ผ C.3-10)
เอกสารประกอบที่ C.3-6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ
หน้า (ผ C.3-11)
ตารางที่ C.3-3-1 การประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพของ
บัณฑิต จาแนกระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559 หน้า (ผ C.3-16)
แหล่งที่มา : - ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ที่ C.4

:

C.4-1

ผลงานของผู้เรียน
(AUN-QA 11.4)

นิยามคาศัพท์
:
ผลงานของผู้เรี ยน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่ งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา
หมายเหตุ : การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานของผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษา ให้รวมถึงผลงานที่ทา
ร่วมกับอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลการดาเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนทุกระดับ และสนับสนุนการทาผลงานของนักศึกษา
ในแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริ ญญาตรีให้ มีคุณลั กษณะของบัณฑิตประจาวิชาชีพของตนเอง เช่น
มีภาวะผู้นา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ าได้ และมีทักษะในวิช าชี พของตนเอง มหาวิทยาลั ยได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนา
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. โดยเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ ให้สาขาวิชาละ 35,000
บาทต่อปีการศึกษา เช่น การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การนานักศึกษาเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการ/เยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 700 บาทต่อคน
ในแต่ละหลักสูตรได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีการทาปัญหาพิเศษหรือการทาโครงการวิจัยตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสนับสนุนงบประมาณให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และการนาเสนอผลงาน ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรียังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณ
ด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ดังนี้
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1) นายศุภณัฐ สังข์เพ็ชร สาขาวิชาฟิสิกส์ รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 10,000
บาท จากโครงงานเรื่อง “ROOM-TEMPERATURE FERROMAGNETISM IN CVD-ADAMANTANE
FILM” จากโครงงานค้นคว้าอิส ระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 โดย สมาคม
ฟิสิกส์ไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
2) นายศุภนนท์ จามรสุริยา สาขาวิชาเคมี นาเสนอโปสเตอร์ Presentation ได้รับรางวัล Nug
National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
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3) นายเอกสิทธิ์ แก่นกลาง สาขาวิชาชีววิทยา (Honors Program) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก
การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง การผลิตอะไมเลสจากแบคทีเรียที่ผลิตกรดดี แล็กติกสายพันธุ์ Lactobacillus sp. SUTWR 73 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4) นางสาวฤทั ย ชนก จั น ณรงค์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ ได้ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
5) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ
DTN Business Plan Award 2016 แผนธุรกิจสร้างความสุ ข ความมั่ นใจให้ กั บผู้ สู ง อายุ ด้ ว ย
นวัตกรรม จากทีม Smile แผน FITDENT วัสดุบุฐานฟันปลอมจากยางพารา (งานวิจัยจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6) นางสาวแคทรียา นานอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาผลงาน EngageU
Project ภายใต้โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เทคโนธานี จัดทาแผนที่
บอกทางอินโฟกราฟิกเส้นทางเดินรถสองแถวในโคราชแบบถาวรเพื่อติดตั้ง ณ สถานีขนส่ง บขส.1
และ บขส.2 ทั้ง 2 แห่ง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7) นางสาวกษรั ต น์ พรมคุ ณ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว์ ได้ รั บ รางวั ล คนดี ศ รี เ กษตร
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับเหรียญชมเชย สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
8) นายวารุตม์ นาคศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2559
9) นางสาวผกาชล ไพรินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม
ชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ 12 มีนาคม 2560
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10) นายศาสวัต ทับวิเศษ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุดประจาเดือนพฤษภาคม 2560
11) นายภานุเดช สารพัฒน์ ได้รับโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประเภทโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงาน “การลดจานวนการเกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดชั่วขณะ
ในกระบวนการจ่าย Washer ที่กระบวนการประกอบ Carrier”
12) นั ก ศึ ก ษาส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ด้ า นการเกษตร
แข่งในรายการ การนาเสนอผลงานและการประกวด 'อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial
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Vehicle: UAV)' ประจาปี 2560 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทัพบก
สมาคมกีฬาเครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
13) นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์ และ นายวงศกร สุขแสง สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "Rookie Grand Champion" ในระดับมหาวิทยาลัยจากการแข่งขันโต้
สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12 วันที่ 30 มิถุนายน 2560
14) นายศิวกร ปุศิลา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2559
สานักวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
15) นายศุภกร จาปามูล นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Travel Grant award จาก
International Digestive Endoscopy Network 16th KJSGE ประเทศเกาหลี ได้ รั บ เงิ น
รางวัล 500 US วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
กลุม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16) นางสาวหั ทยา พวงผ่ อง นักศึกษาสาขาวิช าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัล
โครงการด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับชาติ ในงาน The 8th Thai Cooperative
Education Day 2017
17) นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทร์ทึก นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชา
แพทยศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ในการประกวด Safety smart & smile
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) วันที่ 30 มิถุนายน 2560
18) นางสาวรวีวรรณ ฉ่ากลาง และนางสาวศศิวิมล ชุมนุมชาติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับ
รางวัลการนาเสนอผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลที่ 3 จากหัวข้อ "การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดย
ใช้กากตะกอนจากระบบผลิ ตน้าประปาและเปลื อกกล้ว ยน้าว้าสุ กส าหรับการปลูกต้นหอม"
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จากกรมอนามัย
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
19) นางสาวนิภาพร วันโท ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20) นางสาวศตพร แดนระเบียบ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ดีเด่น จากที่ประชุมคณบดี
และหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
และรางวัลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1) นายกิติ์ติพิชญ์ ชุ่มสูงเนิน, อภิวัฒน์ ยาจันทึก, ภาณุวัฒน์ ปลักกระโทก, ณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ,
ธีรพันธุ์ คาค้อม, ฉัตรชัย เขียวเลียง และนางสาวกษรัตน์ พรมคุณ, วริญญรัตน์ ฐิติพงษ์โอฬาร
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นริศรา โรจน์จานงค์, วีรดา มีทิพย์ ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการ
จั ดทาภาพยนตร์ สั้ นเพื่อประชาสั มพันธ์ ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกีย รติบัตรพร้อมเงิน รางวั ล
3,000 บาท จัดโดยสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2) นางสาวชลิดา ทิพเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดีเด่น ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 มทส. จากผลงานเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้ผงเคมี
ในแกลบเพื่อลดแอมโมเนียในการเลี้ยงไก่เนื้อ” วันที่ 2 มิถุนายน 2560
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มทส. ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559
3) นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการ
การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิต”
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4) นายประกาศิต โนนใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาชุด Eddy Current Brake
Dynamometer สาหรับวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เล็ก”
5) นางสาวฐิตา ซ่อนกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการอบให้ความร้อนของฟิล์ม
MgO ต่อความสามารถของการถูกละลายในน้า DI”
6) นางสาวธัญรัตน์ เรียงภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “ระบบบรรจุชิ้นงาน T111”
7) นางสาวศุภรัศมิ์ พันธชัยโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Poster
Presentation จากผลงานเรื่อง “Improvement Base tray life cycle in Heat treatment
process”
8) นางสาวจิราภรณ์ เณรพรม สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อของเสียในกระบวนการฉีด”
9) นายวิศรุส ประทุมเมศ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท
ประเภท Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “การออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นงาน TH-380
(ลูกยางกันสั่นสะเทือน)”
สานักวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มทส. ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10) นางสาววิชุดา ธงกิ่ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับ 2 ประเภท Oral Presentation จาก
ผลงานเรื่อง “ลดการเกิดอุบัติเหตุของหน่วยงาน Warehouse Logistic”
11) นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Poster Presentation
จากผลงานเรื่อง “การประเมินและลดความเสี่ยงการสัญจรของรถยก (Forklift)”
12) นางสาวชิตวรี แดงสกุล ได้รับรางวั ลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Poster Presentation
จากผลงานเรื่อง “การจัดทาฐานข้อมูลมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)”
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สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

13) นางสาวนิชากร พรหนองแสง และนางสาวนิลุบล ดีโคตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “เชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาและกากไขมัน ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)”
14) นายพงศธร ศรีพลแท่น และนางสาวเนตรชนก แก้วกากง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “การประเมินและปรับปรุงคุณภาพสุขาภิบาล
อาหาร ศูนย์อาหาร Magic Food point อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
ทั้งนี้ ยังมีรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” จานวน
41 คน จาแนกเป็น เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ และเหรียญทองแดง 12 เหรียญ โดยมี
อันดับเหรียญรางวัลที่ 16 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 108 สถาบัน
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1) มหาวิทยาลัยกาหนดให้ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น
ปัจจัยสาคัญของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย และภูมิปัญญา
โดยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 กาหนดผลงานขั้นต่า
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(1) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมก่อน จึงจะขอ
สาเร็จการศึกษาได้ ซึ่งมีค่าน้าหนักตามข้อกาหนด ของ สกอ. คือ 0.4
(2) นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ การตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ในรายงานการประชุม (proceedings) ของที่ประชุมวิชาการ ไม่นับเป็น
ผลงานที่ใช้ขอสาเร็จการศึกษาได้
2) มหาวิทยาลัยจัดให้มีทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท 20,000 บาท และปริญญาเอก
40,000 บาท) และทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส.
โดยจัดสรรให้แต่ละสานักวิชา 2 ส่วน คือ จัดสรรให้สาขาวิชาเป็นงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสาขาวิชา ร้อยละ 40 และจัดสรรให้ตามจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจุบันที่มีอยู่ในแต่ละสาขาวิชา ร้อยละ 60 เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาที่จะนาไปเสนอผลงานต่างประเทศ เช่น
(1) การเสนอผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ณ ต่ า งประเทศ โดยมี ก ารตี พิ ม พ์ full paper ใน
international conference proceedings 50,000 บาท/ 1 บทความ
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(2) การนานักศึกษาไปร่วมสัมมนาหรือประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างเป็นหมู่คณะ โดยจะต้อง
มีบทความเข้าร่วมการประชุม อย่างน้อย 1 บทความ/นักศึกษา จานวน 3 คน ที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม (นักศึกษาผู้เสนอบทความให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณตามประกาศฯ เรื่อง
หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาการจัด สรรทุนอุ ดหนุนโครงการวิจัยเพื่ อทาวิทยานิพนธ์ ร ะดั บ
บั ณฑิตศึก ษา มูล ค่าของทุ นเสนอผลงาน ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ปี ส าหรับนัก ศึ ก ษา
ผู้ร่วมประชุมให้เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ในวงเงินเท่ากับมูลค่าของทุนเสนอผลงาน คือ
ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ปี)
3) มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรละ 1 ครั้ง ไม่เกิน
ค่าหน่วยกิต 2 หน่วยกิตต่อนักศึกษา 1 คน (ปัจจุบันค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 2,400 บาท)
4) การสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทาบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วน ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
ส่งไปยังวารสารต่าง ๆ ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์
ปั จจุ บั นวารสารเทคโนโลยี สุ รนารี ได้ผ่ านการประเมินการรั บรองคุ ณภาพโดย TCI ให้ เป็นวารสาร
กลุ่มที่ 1 (ระยะเวลา 5 ปี จนถึงธันวาคม 2562) ซึ่งมีค่าน้าหนักตามข้อกาหนด ของ สกอ. คือ 0.8 และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นวารสารในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index ; ACI ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีเป้าหมายและสนับสนุนให้วารสารเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI ตามลาดับ ซึ่งมี
ค่าน้าหนักตามข้อกาหนด ของ สกอ. คือ 1.0 เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์
ทั้งในและนอกสถาบัน ในระดับสากล
มหาวิทยาลั ยยั งให้ความสาคัญในการส่งเสริมความรู้จากภายนอกชั้นเรียน เช่น การกาหนดให้
นักศึกษาทุกระดับได้เข้ารับฟังการบรรยาย สัมมนา เกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ของศาสตราจารย์อาคันตุกะทั้งภายในและจากต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ
นาเสนอผลงาน และยังสามารถนาข้อสังเกต หรือคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุ มการนาเสนอผลงาน
มาต่อยอด หรือปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
จากระบบและกลไกการสนับสนุนดังกล่าว ทาให้ผลงานวิชาการของงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (กาหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 100) ดังตารางที่ C.4-2 และ
ตารางที่ C.4-3
นั กศึกษาได้รั บการยกย่ องชมเชย และประกาศเกียรติ คุณ ด้านต่ าง ๆ โดยหน่ว ยงานหรือองค์ ก ร
ระดับชาติ ดังนี้
1. นายวัชรพล แสงเพ็ชร บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ
กระบวนการ ได้รั บ รางวัล The Best Paper Award ในกลุ่ มวิจัย Automotive Aerospace
and Marine Engineering (AME) ในหัวข้อ Conceptual Design of Fixed Wing VTOL UAV
for AED Transport จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSME-ICoME 2016 ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่
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2. มหาวิทยาลัย/สานักวิชามีผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ ต่อ engagement กับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาล โดยนาปัญหา
ของชาติมาเป็นโจทย์วิจัย เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการและร่วมช่วยกันแก้ปัญหาสังคม
โดยมอบหมายภารกิจให้เทคโนธานีเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการ/
การนาผลงานของมหาวิทยาลัยที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประชาชาติ โดยเทคโนธานีเป็น หน่วยงานหลั กทาหน้าที่เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีออกสู่สังคม และมีเครือข่ายการร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่สั่งสมมา
จากคณาจารย์ นักวิจัย และผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงหลักสูตร โดยจะนาโจทย์ปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดเป็นปัญหาในสังคมมาเป็นหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์ และนาออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่กาลังเกิด
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้คาตอบจากผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไปช่วยชี้แนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ หรือมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนโดยกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์
ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ หรือการศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษาซึ่ง
จะเป็นการสรรหาโครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชามาทาการศึกษา หรือวิจัย นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
ในการไปปฏิบั ติงานสหกิจ ศึกษา นักศึกษาได้ร่ว มกับผู้ ใช้บัณฑิตในการสร้างผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป็นจานวนมากในแต่ล ะปี การศึกษา ดังปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (สหกิจศึกษาออนไลน์ : http://203.158.7.41/coop-dev/) และจากข้อมูลที่ได้รับจากสถาน
ประกอบการ ได้มีการนาโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/ดาเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงาน อบรมพนักงาน ลดต้นทุนการดาเนินงาน ออกแบบ
อุปกรณ์/เครื่องมือ และกาหนดงบประมาณ (รายละเอียดดังตัวบ่งชี้ C.3)
ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559 จาแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี มีผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 42, 35, 64 และ 79 เรื่อง/
บทความ ตามลาดับ
2) ระดับปริญญาโท มีผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 93, 102, 108 และ 101
เรื่อง/บทความ ตามลาดับ
3) ระดับปริญญาเอก มีผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 57, 57, 96 และ 59 เรื่อง/
บทความ ตามลาดับ
(ดังตารางที่ C.4-1 ถึง C.4-3)
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C.4-8

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานของผู้เรียนจาแนกผลงานตามค่าน้าหนักตามระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามค่าน้าหนัก ดังนี้
1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบ
กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เพื่อวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ จะมีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพว่าเป็นไปตามการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย หรือไม่ ในปี
การศึกษา 2559 ได้เริ่มมีการจาแนกประเภทผลงานนักศึกษาด้วยว่ าเป็นผลงานประเภทไหน* เช่น งานวิจัย
พื้นฐาน (basic research) งานวิจัยประยุกต์ (applied research) นวัตกรรม (innovation) งานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อจะวิเคราะห์ได้ว่าผลงานนั้นสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcome : ELO) ซึ่งนาไปสู่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร/สานักวิชาหรือไม่
* การจาแนกประเภทผลงาน เป็นดังนี้
1) งานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) หมายถึง ผลงานวิจัยที่ทาการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการ
สารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความ
จริ ง ที่ ส ามารถสั ง เกตุ ไ ด้ หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า แนวคิ ด ทฤษฎี การสร้ า งสรรค์ ก ารตี ค วาม และการ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กิ จ กรรม ความสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ใ นเชิ งการประเมิ น ค่ า ทางเหตุผล
คุณประโยชน์และคุณค่า เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จาเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ
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2) งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หมายถึง ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ทาการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ จากการนาความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
หรือนาไปประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้
3) นวั ต กรรม (Innovation) หมายถึ ง ผลงานวิ จั ย และ/หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอด การ
เปลี่ยนแปลง การประยุกต์หรือพัฒนากระบวนการให้ได้ผลงานวิจัยที่มีความใหม่อย่างเห็นได้ชัด โดยเป้าหมาย
ของนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
4) งานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial - Based Research) หมายถึง ผลงานวิจัยที่นาไปสู่
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือความต้องการของตลาด เพื่อให้
เกิดมูลค่าเชิงธุรกิจได้ และเป็นที่มาสาคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

ตารางที่ C.4-1 ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2559
สานักวิชา

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
1
5
27
N/A
10
3
29
28
30
17
N/A
6
4
3
3
7
23
10
3
6
5
42
35
64
79

จานวนรางวัล
จาก
จาก มทส.
หน่วยงาน และสหกิจ
ภายนอก
ศึกษา

3
3*
3
6*
4
2
20

1
2
6
5
14

หมายเหตุ : * ไม่นับซ้ำที่มผี ลงำนร่วมกันของส้ำนักวิชำเทคโนโลยีสงั คมและส้ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
จำกจ้ำนวนผลงำน 56 เรื่อง เป็น งำนวิจัยพืนฐำน 15 เรื่อง และงำนวิจัยเชิงประยุกต์ 41 เรื่อง ดังนี
สานักวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนผลงาน จาแนกตามประเภทผลงาน
งานวิจัยเพื่อ
งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ นวัตกรรม
อื่น ๆ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

9
1
-

18
3
16
4
23*

5
15

41

-

หมายเหตุ : * ยังไม่ระบุว่ำเป็นงำนวิจัยพืนฐำนและงำนวิจัยเชิงประยุกต์

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ C.4-1-1 ถึง C.4-1-2
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100 จานวนผลงาน (เรื่อง/บทความ)
80
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64

60
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6
4

ปีการศึกษา 2558

6

5

ปีการศึกษา 2559

รูปที่ C.4-1 ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558-2559
ตารางที่ C.4-2 ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556-2559
ระดับคุณภาพ
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
3. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
4. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
5. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
6. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
7. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
8. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร
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จานวนผลงานของผู้เรียนและ
ค่า
ผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท
น้าหนัก ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
0.10
0.20

13

2

6

9

0.40

7

67

23

23

0.60
0.80

1
18
25

5
1

17
45

5
5
8

29

27

17

51

-

-

-

-

1.00

C.4-11

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับคุณภาพ
รวมจานวนผลงานทั้งหมด
คะแนนรวมถ่วงน้าหนัก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผลงานของผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
- จานวนผลงาน/ผู้สาเร็จการศึกษา
- คะแนนถ่วงน้าหนักของผลงาน/ผูส้ าเร็จการศึกษา

จานวนผลงานของผู้เรียนและ
ค่า
ผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท
น้าหนัก ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
93
102
108
101
65.60
58.00
73.60
72.80
88
97
102
97
105.68
74.55

105.15
59.79

105.88
72.16

104.12
75.05

หมายเหตุ : - สกอ. มีกำรปรับค่ำน้ำหนักบทควำมวิจัยใหม่ ตังแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป

จากจานวนบทความ 101 เรื่อง เป็น งานวิจัยพื้นฐาน 12 เรื่อง วิจัยประยุกต์ 87 เรื่อง และงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ C.4-2-1 ถึง C.4-2-2
ตารางที่ C.4-3 ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556-2559
ระดับคุณภาพ
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่ วไป และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บแต่ วั นที่ออก
ประกาศ
3. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
5. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
7. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร
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จานวนผลงานของผูเ้ รียน
ค่า
และผู้สาเร็จการศึกษา ป.เอก
น้าหนัก ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
0.20
8

11

25

-

3

6
6

2
14

2
11

30

26

58

46

-

-

0.40

0.60
0.80

1.00
-

-

C.4-12

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับคุณภาพ
รวมจานวนผลงานทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนนรวมถ่วงน้าหนัก
ร้อยละของผลงานของผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาเอก
- จานวนผลงาน/ผู้สาเร็จการศึกษา
- คะแนนถ่วงน้าหนักของผลงาน/ผูส้ าเร็จการศึกษา

จานวนผลงานของผูเ้ รียน
ค่า
และผู้สาเร็จการศึกษา ป.เอก
น้าหนัก ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
57
57
96
59
58
79
84
57
35.60
38.80
80.40
56.00
98.28
62.46

72.15
68.07

114.29
83.75

หมายเหตุ : - สกอ. มีกำรปรับค่ำน้ำหนักบทควำมวิจัยใหม่ ตังแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป

จากจานวนบทความ 59 เรื่อง เป็น วิจัยพื้นฐาน 16 เรื่อง และวิจัยประยุกต์ 43 เรื่อง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ C.4-3-1 ถึง C.4-3-2

140
120
100

ร้อยละของผลงาน

105.68
98.28

80

105.15

114.29
105.88

104.12
103.51

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

72.15

60
40
20
0
ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

รูปที่ C.4-2 ร้อยละของผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2556-2559
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103.51
98.25

C.4-13

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

120 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจยั
100
74.55
62.46

80

60

83.75
72.16

98.25
75.05

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

68.07
59.79

40
20
0
ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

รูปที่ C.4-3 คุณภาพของผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2556-2559
เมื่อพิจารณาผลงานของผู้ เรี ยนของนักศึกษาในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการประเมินตนเองของทุ ก
หลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558-2559 เท่ากับ
2.92 และ 2.81 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ C.4-4 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 11.4)
สานักวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสำขำวิชำ
แพทยศำสตร์
- กลุ่มสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์
(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

5
2
3
22
2

3.60
2.50
2.33
3.05
2.50

3.60
3.00
3.00
2.59
2.50

ประเมินตำม WFME

2 2.50 2.50
1
1

3.00 3.00
N/A N/A

9*
5
4
9
1

3.10
2.50
3.00
2.78
3.00

3.44
2.60
2.75
2.33
3.00

9*
4
4
9

3.10
2.75
3.00
2.56

3.56
2.75
2.75
2.33

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
11
11
40
3

3.20
2.60
2.82
2.87
2.67

3.52
2.73
2.82
2.48
2.67

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ -----

1 3.00 3.00

3 2.67 2.67

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ -----

1
1

3.00 3.00
N/A N/A

รวม
36 3.00 2.77 27 2.89 2.79 26 2.85 2.88 89 2.92 2.81
หมายเหตุ : * ในปีกำรศึกษำ 2559 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับกำร
ประเมิน เนื่องจำกหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษำแล้ว แต่ยังมีนักศึกษำคงค้ำงอยู่ ขณะนีอยู่ระหว่ำงรอให้นักศึกษำ
ส้ำเร็จกำรศึกษำให้ครบก่อน หลังจำกนันจะด้ำเนินกำรขออนุมัติมหำวิทยำลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป
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C.4-14

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.4-4-1)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00
3.20

3.52

3.00

2.82 2.82
2.60 2.73

2.00

3.00 3.00

2.87
2.48

2.67 2.67

2.92
2.81

1.00
0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.4-4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน
จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สำมำรถ/
ไม่มีกำรวิเครำะห์)

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
กาหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ

5 + มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ
มีการดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชันน้ำ
ระดับประเทศ)

Excellent
(Example of
World-class
or Leading
Practices)

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน
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C.4-15

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
อิงเกณฑ์
2558)
3
ร้อยละของผลงานผู้สาเร็จ
การศึกษา เมื่อถ่วงน้าหนักของ
ผลงาน
1. ระดับปริญญาโท ร้อยละ 80
- ปริญญาโท ร้อยละ 75.05
3
2. ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 - ปริญญาเอก ร้อยละ 107.80

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

การบรรลุ
เป้าหมาย

1. ไม่บรรลุ
2. บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

2.82
2.92
2.83
2.81
3 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.4-1-1 ผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2556-2559
ตารางที่ C.4-2-1 ร้อยละของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 (หน้า ผ C.4-1)
ตารางที่ C.4-3-1 ร้อยละของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 (หน้า ผ C.4-3)
เอกสารอ้างอิงที่ C.4-1-2 รายชื่อผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2556-2559
เอกสารอ้างอิงที่ C.4-2-2 รายชื่อผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2556-2559
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C.4-16

เอกสารอ้างอิงที่ C.4-3-2 รายชื่อผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2556-2559
ตารางที่ C.4-4-1
ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.4
ผลงานของผู้เรียน จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 11.4) (หน้า ผ C.4-5)
แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ C.5

:

คุณสมบัติของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
(AUN-QA 6.2, 6.4)

ผลการดาเนินงาน :
1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถ มีจานวนเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการ
1) การวางแผนอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อช่วยภารกิจด้านการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตรากาลังร่วมกับสาขาวิชา สานักวิชา
โดยการวางแผนอัตรากาลังระยะยาวและวางแผนอัตรากาลังประจาปีให้ สอดคล้ องกับความจาเป็นและ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
ภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย (มาตรการ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบริหารบุคคล เพื่อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และมาตรการ 5.4 สนั บ สนุ น และสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ภายในมหาวิทยาลัย) ดังนี้
(1) วางแผนและบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคตองค์กร
(2) การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(3) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) การพัฒนาศักยภาพในการจัดการระบบสารสนเทศบุคคล บริหารจัดการฐานข้อมูล กาลังคน
(5) การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
อันส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างมีความสุขและได้ผลงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
2) การสรรหาอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิ
ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาและสานักวิชาโดยเน้นคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นลาดับแรก โดยมหาวิทยาลัย
ให้ความสาคัญกับการจัดสรรอัตรากาลังสายวิชาการในหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการเรี ยนการสอน โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจานวนคณาจารย์จากจานวนคณาจารย์ตามมาตรฐาน TQF จานวนหลักสูตร จานวน
นั กศึกษา FTES ระดับปริ ญญาตรี บั ณฑิตศึกษา โดยคานึงถึงภาระงาน (workload) ของคณาจารย์ที่มี อยู่ ใน
ปัจจุบัน ฯลฯ และมีการสนับสนุนงานทางวิชาการเพื่อให้ภารกิจการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนกรอบอัตรากาลังและตรวจสอบข้อมูลพนักงานจาแนกตามช่วงอายุ และประเภท
พนักงานเพื่อเป็นการเตรียมสรรหาบรรจุอัตรากาลังทดแทนให้กับหน่วยงาน ซึ่งปรากฏข้อมู ลอัตรากาลังและ
ข้อมูลอายุบุคลากรดังนี้
การวางแผนอัตรากาลังพนักงานสายวิชาการในสัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 30 (ยกเว้นบางสาย
อาชีพที่ต้องกาหนดสัดส่วนตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกาหนด เช่น แพทย์และพยาบาล) อัตรากาลังที่ควรจะเป็น
โดยประมาณการจากจานวนนักศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้
ประมาณการ
- จานวนนักศึกษา
- แผนอัตรากาลังสายวิชาการ
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ลาดับ

ประเภท

1.

บริหารวิชาการ
และวิชาการ
ปฏิบัติการฯ และ
ลูกจ้างประจา

2.

รวม

รวม
(คน)
458

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >54 อายุเฉลี่ย
2

21

65

79

103

84

48

56

43.05

859

1

63

83

102

160

284

123

43

43.25

1,317

3

84

148

181

263

368

171

99

(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2560)

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับ มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังบุคลากรเผื่อการขยายตัวในอนาคต การสรรหาบุคลากรศักยภาพสูงเชิงรุก
รวมทั้งการจ้างผู้เกษียณอายุการทางาน
ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการ
ดาเนิ น การ โดยสาขาวิช า/ส านั กวิช าจะกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ คุณวุฒิ สาขาวิช าที่จบการศึกษา
ประสบการณ์ ผลงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา/สานักวิชา โดยในปี 2559 ได้มีการกาหนด
คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้ยื่ นสมัครหรือบุคคลที่ขอรับการสรรหาในตาแหน่ง คณาจารย์ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
1. TOEFL
(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม 667)
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม 300)
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม 120)
2. IELTS (คะแนนเต็ม 9)
3. TOEIC (คะแนนเต็ม 990)
4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120)
5. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000)

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ ต่า
สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัดหลักสูตรทั่วไป
หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท
วุฒิ ป.เอก
500
173
61
5.0
600
70
550

550
213
79
6.0
650
75
600

550
213
80
6.0
650
80
650

600
250
85
6.5
700
85
700

มหาวิทยาลัย มีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครโดยองค์คณะบุคคล โดยคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครตาแหน่งคณาจารย์ ในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จากนั้นส่วนการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดาเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการคัดเลือก มีคณบดี
ทุกสานักวิชาเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ และส่วนการเจ้าหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึง่ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและอื่น ๆ ตามที่กาหนด จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือก
จะประชุมร่วมกันพิจารณาผล และส่วนการเจ้าหน้า ที่จัดทาประกาศแจ้งผลการคัดเลือก นอกจากขั้นตอนการ
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คัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการสอนตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร/สาขาวิชา/สานักวิชามากที่สุด สาขาวิชา/สานักวิชาอาจจะมีการดาเนินการภายในโดยจัด
ให้มีการสัมภาษณ์ สัมมนา ทดสอบสอน ผู้สมัครก่อน หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติดังกล่าวจะส่งชื่อให้ส่วนการ
เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การคัดเลือกแต่ไม่มีประสบการณ์การสอน มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพด้านการ
สอนและด้านวิชาการ ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน 6 เดือน และจะต้องทดลองปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนเต็ม
มีกาหนดระยะเวลา คือ สัญญาแรก เป็นเวลา 3 ปี และสัญญาที่สอง เป็นเวลา 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
3) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุคณาจารย์
มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบติดตามผลการสรรหาคัดเลือกและบรรจุคณาจารย์ โดยเก็บข้อมูลภาระงาน
คณาจารย์ทุกสาขาวิชา/สานักวิชาอย่างสม่าเสมอ โดยมีข้อมูลสาหรับการพิจารณาประกอบการวางแผน
อัตรากาลัง ดังนี้
3.1) ภาระงานคณาจารย์ ปรากฏภาระงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
สานักวิชา

ปีการศึกษา

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
สังคม

เทคโนโลยี
การเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์

พยาบาล
ศาสตร์

แพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

สาธารณสุข
ศาสตร์

2557
2558
2559

53.34
51.85
50.12

46.83
48.61
46.93

82.84
86.37
88.61

68.68
67.66
65.00

36.71
36.35
34.64

47.20
49.85
55.69

na
na
na

42.70

นับว่ามหาวิทยาลัยมี จานวนคณาจารย์ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล โดย
มหาวิทยาลั ย จะระมัดระวังการเพิ่ม อัตรากาลั ง เท่า ที่จาเป็นโดยมี การจ้ างอาจารย์ พิเ ศษ ผู้ ช่ว ยสอนและ
ผู้ช่วยวิจัยเสริม
3.2) การจ้างผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย, อาจารย์พิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ ดังนี้
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย (สัญญาจ้าง 2 ปี) จานวน 47 คน
(สานักวิชาวิทยาศาสตร์ 8 คน, สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 6 คน, สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 คน,
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24 คน และสานักวิชาแพทยศาสตร์ 5 คน)
- การให้ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง หรือ 15 ชั่วโมง หรือ
20 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตลอดแต่ละภาคการศึกษาที่ได้รับทุน
จากมหาวิทยาลัย หากได้รับทุนเป็นรายเดือนตามสัดส่วนของจานวนเวลาทางาน โดยให้ถือว่า
ทางานเต็มเวลาคือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงและได้รับค่าลดหย่อนค่าลงทะเบียนร้อยละ 40 (รับทุนเป็น
ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 รับทุน 92 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รับทุน 96 คน
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รับทุน 79 คน
- อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติไม่เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะแต่งตั้งครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และอาจแต่งตั้งใหม่อีกได้
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มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาบุคลากรที่แต่งตั้งพนักงานใหม่และที่มีอยู่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็น
ผู้มีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษาและทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นการทางานที่เพิ่มมูลค่า (Value-added) ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลั ยมีหน่ วยงานกลางที่รั บผิ ดชอบเรื่ องงานบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ น คือ ส่ วนการ
เจ้าหน้าที่ โดยส่วนการเจ้าหน้าจะพัฒนา/อบรมเพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานให้กับบุคลากร โดยจะสอบถามผู้เข้า
อบรมเกี่ยวกับความต้องการในการจัดอบรมครั้งถัดไป ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ และ
เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสนั บสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่ มตาแหน่งงาน มหาวิทยาลัยจึง
กาหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริมประสิทธิภาพการ
สอนให้กับพนักงานสายวิชาการ โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารย์และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สถานพัฒนาคณาจารย์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ โดย
เลือกหัวข้อที่สอดคล้ องกับข้อมูล จากแบบส ารวจความต้องการของคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
สัมมนา เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย์
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีการจ้างผู้เกษียณอายุการทางาน ตามระเบียบการจ้างผู้เกษียณอายุให้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถจ้างได้ 2 ประเภท คือประเภทเต็มเวลาสัญญา 3 ปี และประเภทบางเวลาสัญญาปีต่อปี โดย
มีคณะกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้เกษียณอายุเป็นองค์คณะในการพิจารณาตามเหตุผลและความจาเป็น เป็น
รายกรณี และหากครบระยะเวลาการจ้างแล้ว มหาวิทยาลัยประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของปีที่ผ่านมาต้องมีระดับเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และเพื่อเป็นการธารงรักษาคนดีคนเก่งให้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบการจ้างผู้เกษียณอายุ ให้เป็นการจ้างแบบเต็มเวลา ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า โดยสาขาวิชา/สานักวิชาที่ป ระสงค์จะต่ออายุการทางานของคณาจารย์ผู้
ครบเกษีย ณอายุที่ มีตาแหน่งวิช าการระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ต้องยื่นแบบฟอร์มขอต่ออายุการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีอายุ ครบ 57 ปี บริบูรณ์ ให้ พนักงานหรื อสาขาวิ ชาด าเนิ นการจั ดท าข้ อเสนอโครงการ
(Proposal) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายในเดือนมีนาคมของปีที่มีอายุครบ 57 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การสอนและวิจัยย้อนหลัง 5 ปี และแผนการดาเนินงาน เป้าหมายด้านการสอนและวิจัย ใน 3 ปีข้างหน้า
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้พนักงานหรือสาขาวิชา
ดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายในเดือนมีนาคมของปีที่มีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการสอนและวิจัยย้อนหลัง 3 ปี และแผนการดาเนินงาน เป้าหมายด้านการ
สอนและวิจัยใน 3 ปีข้างหน้า
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เคยยื่นข้อเสนอโครงการหรือยื่นแล้วไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ ให้สาขาวิชา/สานักวิชาดาเนินการให้คณาจารย์ที่ครบเกษียณจัดทาข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการภายในเดือนมีนาคมของปีที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการสอน
และวิจัยย้อนหลัง 8 ปี และแผนการดาเนินงาน เป้าหมายด้านการสอนและวิจัยใน 3 ปีข้างหน้า โดยมีระยะเวลาจ้าง
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.5\4--C.5.docx

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.5-5

ดังนี้ สัญญาจ้างครั้งที่ 1 ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี สัญญาจ้างครั้งที่ 2 ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี สัญญาจ้างครั้งที่ 3
ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สัญญาจ้างหลังครบอายุ 68 ปี สัญญาจ้างเป็นปีต่อปี ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลงานทุก
สิ้นปี ในปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยมีการจ้างผู้เกษียณปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้ ปี 2555 จานวน
12 ราย ปี 2556 จานวน 13 ราย ปี 2557 จานวน 15 ราย ปี 2558 จานวน 14 ราย ปี 2559 จานวน 15 ราย และ
ปี 2560 จานวนคน เป็นประเภทการจ้างเต็มเวลา 3 คน และบางเวลาปีต่อปี 8 คน
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาเทียบเท่าทั้งหมด 414.0 คน แยกเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 356.5 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 อาจารย์วุฒิปริญญาโท 57.5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 โดยมี
ตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จานวน 18 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 66 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ านวน 137 คน จ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่ า (FTEs) ในปี
การศึกษา 2559 เท่ากับ 38.16 : 1 (ดังตารางที่ C.5-1 ถึง C.5-3)
2. การพัฒนา/การดาเนินการ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้
มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการ
พั ฒ นาบุ คลากรที่ แต่ งตั้ งพนั กงานใหม่ และที่ มี อยู่ ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บสนุ นให้ เป็ น ผู้ มี พหุ ทั กษะ
(Multitask/Multi-skilled) ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ทั ก ษะทางภาษาและทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นการทางานที่เพิ่มมูลค่า (Value-added) ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลั ยมี หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องงานบุคคลทั้ง สายวิช าการและสายสนับสนุน คื อ ส่ ว นการ
เจ้าหน้าที่ โดยส่วนการเจ้าหน้าจะพัฒนา/อบรมเพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานให้กับบุคลากร โดยจะสอบถามผู้เข้าอบรม
เกี่ยวกับความต้องการในการจัดอบรมครั้งถัดไป ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ มหาวิทยาลัยจะ
จัดงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานรับไปพิจารณาการส่งพนักงานไปอบรมเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของ
พนักงานเพื่อให้มีสมรรถนะการทางานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณและส่งเสริม
ให้พนักงานสายวิชาการได้นาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมี
งบประมาณสาหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศในวงเงิน 20,000 บาท/ปี และมีงบประมาณสาหรับการ
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ 70,000 บาท/ปี และเพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่มตาแหน่งงาน มหาวิทยาลัยจึง
กาหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริมประสิทธิภาพการ
สอนให้กับพนักงานสายวิชาการเป็นการเฉพาะ โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารย์และมีการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สถานพัฒนาคณาจารย์มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาอาจารย์ โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสารวจความต้องการของคณาจารย์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ โดยนาความรู้ที่ได้จาก
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การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 สถานพัฒนาคณาจารย์
มีการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒ นาคณาจารย์ให้เข้าใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้ มีทักษะการเรียนรู้
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจ
กับคณาจารย์
2. มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนเพื่อที่คณาจารย์จะได้นาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ (Institute for Innovative Learning) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน
จานวน 36 คน
นอกจากนี้ สถานพั ฒนาคณาจารย์ ได้ มี การด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดการศึ กษามี คุ ณภาพได้
มาตรฐานสากล โดยวางแผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมอาจาร ย์ STARS (SUT Teaching Academics
Recognition Scheme) ร่วมกับสถาบัน The Higher Education Academy (HEA), UK ที่ได้รับการรับรองแล้ว
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและสมรรถนะด้านการสอนของคณาจารย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตามกรอบ
มาตรฐานวิ ชาชี พของ UKPSF (The UK Professional Standard Framework) มี การจั ดกิ จกรรมอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ตามแผนการอบรมหลักสูตร STARS จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “HEA Fellowship workshop” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ให้แก่
คณาจารย์ เพื่อเข้ารับการรับรองสมรรถนะด้านการสอน ในระดับ Senior Fellow และ Fellow โดยทาหน้าที่
เป็น Peer Mentors Leader (PML) ซึ่งให้คาปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ใหม่ที่จะเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบั ติการ “STARS Workshop” ในช่วงวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ให้แก่
คณาจารย์ ใหม่ จ านวนทั้ งสิ้ น 29 คน เพื่ อเข้ ารั บการรั บรองสมรรถนะด้ านการสอนตาม UKPSF ในระดั บ
Associate Fellow
หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตร STARS สถานพัฒนาคณาจารย์มีการกาหนดกิจกรรม ดังนี้
1. ติดตามการจัดทา Teaching Philosophy Statement (TPS) และกาหนดวันเข้าสังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 1
(ภายใน 1 สัปดาห์หลังการอบรม)
2. สังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 1 และให้คาแนะนา (ภายใน 3 สัปดาห์หลังการอบรม)
3. ติดตามการจัดทา (ร่าง) เอกสารการขอรับรองสมรรถนะด้านการสอน ในระดับ Associate Fellowship
(AFHEA) และกาหนดวันเข้าสังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 2 (ภายใน 4 สัปดาห์หลังการอบรม)
4. สังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 2 และให้คาแนะนา (ภายใน 6 สัปดาห์หลังการอบรม)
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5. ติดตามการจัดทาเอกสารการขอรับรองสมรรถนะด้านการสอน ในระดับ AFHEA ฉบับสมบูรณ์ (Reflective
Account of Practice : RAP) ให้ข้อเสนอแนะ และนาส่งเอกสารแก่ผู้อ้างอิงเพื่อเขียน Referee Report
6. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยสถานพัฒนาคณาจารย์จัดกิจกรรมการประเมิน (Review Panel) โดย
คณาจารย์กลุ่ม PML และผู้แทนจากสถาบัน HEA เป็นผู้ประเมิน
7. พิจารณารับรองสมรรถนะด้านการสอนในระดับ Associate Fellow โดยคณะกรรมการพิจารณารับรอง
สมรรถนะด้านการสอนตาม UKPSF ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Steering Committee) ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560
ในปีการศึกษา 2559 มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองสถานะด้านการสอนโดย HEA แล้วจานวน 26 ราย
คือ SENIOR FELLOW 6 ราย FELLOW 3 ราย ASSOCIATE FELLOW 17 ราย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอนทุกปี ปีละ 2 รางวัล
ได้แก่
1. ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ 3-10 ปี
2. ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปีขึ้นไป
โดยผู้ ที่ได้รั บ รางวัลจะได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอด tacit knowledge แก่คณาจารย์
ต่อไป โดยในระหว่างจั ด อบรมเพื่ อ ถ่ ายทอด tacit knowledge ได้มีการบัน ทึ กวีดิ ทั ศน์ เ พื่ อให้ ผู้ ส นใจ
สามารถติดต่อขอยืมได้ในภายหลัง หรือสามารถ download วีดิทัศน์ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของสถานพัฒนา
คณาจารย์ และจากการพิจารณารางวัลพนักงานดีเด่นฯ ด้านการสอนที่ผ่านมา พบว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่ได้คะแนนรวมจานวนหนึ่งก็มี tacit knowledge ที่ควรมีการถ่ายทอดเช่นกัน ในปีการศึกษา 2559 นี้
สถานพัฒนาคณาจารย์จึ งจะเชิญผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นพนักงานดีเด่นที่คณะอนุกรรมการกลั่น กรอง
คัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอนมีมติว่า มี tacit knowledge เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ต่อไปด้วย
มหาวิทยาลัยมีมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ประจาและนักวิจัยเร่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพให้มีจานวนเพิ่มขึ้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor) สูง โดยมี
หน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบหลั กคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศที่อานวยความสะดวกในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย จัดสรรเงินสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มีการจัดสรรเงินอุดหนุน
การวิจัยเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยรุ่น ใหม่ มีระบบสนับสนุนการเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มีการสร้างแรงจูงใจทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัย มีระบบ
ประเมินผลสาเร็จการสนับสนุนการให้ทุนวิจัย ในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ดังนี้ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ
383,534.62 บาท/คน เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ 739,392.89 บาท/คน
ดังนั้น เงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเท่ากับ 1,122,927.51 บาท/คน ซึ่งมีอาจารย์ที่ได้รับ
ทุน วิจั ย และงานสร้ างสรรค์จ ากภายในมหาวิทยาลัย 171 คน จากจานวนอาจารย์ประจา 413.0 คน
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คิดเป็นร้อยละ 41.4 และอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.3 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา)
นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาคณาจารย์เป็นไปตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยจึงได้การตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CoE)
โดยจั ดตั้งเมื่อต้น ปี พ.ศ. 2559 และอยู่ในความรับผิ ดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒ นา เพื่อสนับ สนุน
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มี
ประสบการณ์และความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง ให้ มุ่งเน้นการทาวิจัย และเพื่อพัฒ นาความร่ว มมือทาง
วิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนาร่อง 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
ชีวมวล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานอย่ างยั่ งยืน ศูนย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านฟิสิ กส์ พลั งงานสู ง และฟิ สิ ก ส์
ดาราศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
1) การกาหนดมาตรฐานภาระงาน
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพของคณาจารย์ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การมอบหมายงานรายบุคคล เพื่อใช้ในการกาหนดสัดส่วนภาระงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี เพื่อใช้ป ระกอบการขอก าหนดตาแหน่ งทางวิช าการ (ผศ./รศ./ศ.) เพื่อนามาปรั บปรุ งผลการ
ปฏิบั ติงานของอาจารย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลั ย กาหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์
40 หน่ว ยภาระงานต่อ ปี ได้แก่ งานสอน 18 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 12 หน่วยภาระงาน งานที่ปรึกษา/
งานสหกิจศึกษา 3 หน่วยภาระงาน และงานบริการวิชาการ 7 หน่วยภาระงาน โดยมีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ เป็ น ประจ าทุ กภาคการศึ ก ษา โดยคณาจารย์ส ามารถกรอกข้ อ มูล ภาระงาน online และ
ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผ่านระบบ online ได้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสริ มจุ ดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย (aworkload.sut.ac.th) ทั้งนี้
คณาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลภาระงานย้อนหลังผ่านระบบ MIS ได้อีกด้วย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง
ต่อปี ส่วนการประเมินเพื่อให้สถานภาพประจา/การประเมินศักยภาพให้หัวหน้าหน่วยงานประเมินเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาทดลองงานของพนักงานในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทางานด้ว ย ทั้งนี้
หากภาระงานคณาจารย์มีมากมหาวิทยาลัยจะจ้างอาจารย์พิเศษ และผู้ช่วยสอนให้กับสาขาวิชาและสานักวิชา
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กาหนด
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2) การทบทวนภาระงานสอนกับภาระงานวิจัยและการพัฒนา
ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศฯ เรื่องภาระงานขั้นต่าคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2550 เพื่อให้ การคิดภาระงานมี ความเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพการณ์ปั จจุบั นซึ่ งมี งานบริ การด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีการหารือร่ วมกับคณบดีทุก
สานักวิชาแล้ว เห็นควรมีการปรับปรุงภาระงานและการคิดภาระงานเพิ่มเติม คือ
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานสาหรับคณาจารย์สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ กาหนดให้ค่าภาระงาน
เท่ากับ 1.5 เท่าของภาระงานสอนปกติ (ทุกสานักวิชา) โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ในเรื่อง
1) การสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2) รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3) อาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. การกาหนดค่าภาระงานบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาหรับคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานบริการฯ
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการ
ปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ประจา โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของคณาจารย์ โดยปรับระบบภาพรวมใหม่ทั้งหมด
เพราะปัจจุบันมีสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย และครอบคลุมภาระงานในทุก
หลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติในอนาคตด้วย
2. ควรทบทวนกรอบการคิดภาระงานหลัก งานรอง และเกณฑ์การคิดภาระงานแต่ละประเภท เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน เช่น ด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่มีรายได้และมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3) การส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยส่วนการเจ้าหน้าที่เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการจัดอบรมร่วมกับสถานพัฒนาคณาจารย์ที่ เอื้อต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการโดย
ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือการให้คาปรึกษาเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้เปรียบเทียบ
ข้อมูลการดารงตาแหน่งทางวิชาการเน้นศาสตราจารย์เป็นลาดับแรก ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คิดเป็นร้อยละสูงสุดเป็นลาดั บสามของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การให้รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดการด้านการให้
รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานดีเด่นในด้านการสอน การบริการวิชาการ
การวิจัย การวิจัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และจัดให้มี
การประกาศเกียรติคุณและรับรางวันเกียรติคุณในโอกาสวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มตาแหน่งทาง
วิชาการอีก 1 เท่า (1 ปีการศึกษา) กรณีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด
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ตารางที่ C.5-1 จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2556-2559
หน่วย : คน
ปี
ศาสตราจารย์
การศึกษา ปริญญา ปริญญา
โท

เอก

จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า* จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

รวม

ปริญญา ปริญญา
ปริญญา ปริญญา
ปริญญา ปริญญา
ปริญญา ปริญญา
รวม
รวม
รวม
โท
เอก
โท
เอก
โท
เอก
โท
เอก

2556
2557
2558
2559

17.0 17.0 1.0 51.0 52.0 8.0 121.0 129.0 56.0 116.0 172.0 65.0 305.0
16.0 16.0 1.0 60.0 61.0 10.0 126.0 136.0 45.0 122.0 167.0 56.0 324.0
15.0 15.0 1.0 63.0 64.0 8.0 123.0 131.0 37.0 135.5 172.5 46.0 336.5
18.0 18.0 1.0 65.0 66.0 10.0 127.0 137.0 46.5 146.5 193.0 57.5 356.5
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทางาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที่มีระยะเวลาการทางาน 6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
หากไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 คน และจานวนอาจารย์ประจา ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อโดยไม่รวมนักเรียนทุน

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสาขาวิชาปรากฏตามตารางที่ C.5-1-1
50 ร้อยละ

172, 46.49%

40

136, 35.79%

129, 34.86%

193, 46.62%

172.5, 45.10%

167, 43.95%

131, 34.25%

137, 33.09%

30
20

64, 16.73%

61, 16.05%

52, 14.05%

66, 15.94%

10
17, 4.59%

18, 4.35%

15, 3.92%

16, 4.21%

0
ปีการศึกษา 2556
ศาสตราจารย์

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์

ปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รูปที่ C.5-1 จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556-2559
ตารางที่ C.5-2 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2556-2559
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมด
ต้นปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลาย
ปีการศึกษา

2556
2557
2558
2559

371
380
405
426

4
7
16
16

10
16
23
18

376
393
412
428

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสาขาวิชา ปรากฏตามตารางที่ C.5-2-1
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ตารางที่ C.5-3 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
ปีการศึกษา 2556-2559 (ข้อมูลจากส่วนแผนงาน)
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556
สานักวิชา/
กลุ่มสาขาวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์ *
- แพทยศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์ *
7. ทันตแพทยศาสตร์

จานวน จานวน FTES รวม
นักศึกษา อาจารย์ ต่ออาจารย์เต็ม
(ป.ตรี-โท- เต็มเวลา เวลาเทียบเท่า
เอก) เทียบเท่า**
(FTES) (FTES)
468.84 77.50
6.05 : 1
1,117.52 42.00
26.61 : 1
1,190.54 40.00
29.76 : 1
7,530.71 136.50 55.17 : 1
1,127.54 30.00
37.58 : 1
391.73 18.00
21.76 : 1
735.81 12.00
61.32 : 1
191.60 23.00
8.33 : 1

จานวน จานวน
นักศึกษา อาจารย์
(ป.ตรี-โท- เต็มเวลา
เอก) เทียบเท่า**
(FTES) (FTES)
3,724.24 80.00
3,204.85 42.00
691.13 40.00
5,177.92 146.00
585.74 36.00
268.27
23.00
317.47
13.00
122.53 23.00

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

FTES รวม จานวน จานวน
ต่ออาจารย์ นักศึกษา อาจารย์
เต็มเวลา (ป.ตรี-โท- เต็มเวลา
เทียบเท่า
เอก) เทียบเท่า**
(FTES) (FTES)
46.55 : 1 3,911.64 78.50
76.31 : 1 3,248.19 40.00
17.28 : 1 639.78 39.00
35.47 : 1 5,671.19 149.00
16.27 : 1 659.57 45.50
11.66 : 1 303.96 32.50
24.42 : 1 355.61 13.00
5.33 : 1 198.13 24.00
0.00
6.50

FTES รวม จานวน จานวน
ต่ออาจารย์ นักศึกษา อาจารย์
เต็มเวลา (ป.ตรี-โท- เต็มเวลา
เทียบเท่า
เอก) เทียบเท่า**
(FTES) (FTES)
49.83 : 1 3,927.52 80.00
81.20 : 1 3,477.19 42.50
16.40 : 1 996.19 40.00
38.06 : 1 6,234.64 159.50
14.50 : 1 930.84 55.50
9.35 : 1 500.18 40.50
27.35 : 1 430.66 15.00
8.26 : 1 184.18 26.50
0.00
10.67
10.00

FTES รวม
ต่ออาจารย์
เต็มเวลา
เทียบเท่า

36.80 : 1 14,328.50 382.50

37.46 : 1 15,761.23 414.00

38.16 : 1

49.09 : 1
81.82 : 1
24.90 : 1
39.09 : 1
17.12 : 1
12.66 : 1
28.71 : 1
6.95 : 1
1.07 : 1

(เปิดสอนปีการศึกษา
2558)

หมายเหตุ :

11,626.75 349.00

33.31 : 1 13,506.41 367.00

1. สูตรการคานวณ FTES ตลอดปีการศึกษา
FTES (ระดับปริญญาตรี)
=
SCH/45 (ระดับปริญญาตรี : 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา)
FTES (ระดับบัณฑิตศึกษา) =
SCH/30 (ระดับบัณฑิตศึกษา : 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา)
Student Credit Hours, SCH คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)
2. การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี
เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. * หมายถึง สานักวิชาแพทยศาสตร์ และสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ยังไม่มีรายวิชาที่ให้บริการระดับบัณฑิตศึกษา
4. ** หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นอาจารย์ที่มีระยะเวลาการทางาน ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป กรรีที่มีระยะเวลาทางาน 6-8 เดือน คิด
เป็น 0.5 คน หากไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 คน

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ C.5-3-1
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ตารางที่ C.5-4 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 6.2, 6.4)
สานักวิชา
1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์
(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

5
2
3
22
2

3.20
3.00
2.67
3.18
2.50

3.40
3.50
3.00
3.00
3.00

ประเมินตาม WFME

2 3.00 3.00
1
1

3.00 3.00
3.00 3.00

9*
5
4
9
1

3.40
3.00
3.00
3.11
3.00

3.33
3.00
3.25
2.78
2.00

9*
4
4
9

3.40
3.00
3.00
3.11

3.44
3.00
3.25
2.67

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
11
11
40
3

3.36
3.00
2.91
3.05
2.67

3.39
3.09
3.18
2.88
3.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

1 3.00 2.00

3 2.67 3.00

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

1
1

3.00 3.00
3.00 3.00

รวม
36 3.08 3.08 27 3.18 3.07 26 3.19 3.08 89 3.14 3.08
หมายเหตุ : * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการ
ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาให้ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร ดังตารางที่ C.5-4-1
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00
3.36 3.39
3.00

3.00 3.09

3.18
2.91

3.05
2.88

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.14
3.08

2.67

2.00
1.00
0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.5-2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
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เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7

:

C.5-13

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA
practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive
improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows
very good results and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance
of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
คะแนน การบรรลุ
เป้
า
หมาย
ผลการด
าเนิ
น
งาน
(ปีการศึกษา
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
2558)
3
1. อาจารย์วุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 85.00 1. ร้อยละ 86.11
4
บรรลุ
2. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 2. ร้อยละ 20.29
(เฉพาะ ศ.+รศ.)  ร้อยละ 20.00
3. มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

3.10
3.14
3.02
3.08
4 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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C.5-14

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.5-1-1 จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ
จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (หน้า ผ C.5-1)
ตารางที่ C.5-1-2 จานวนอาจารย์ประจาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) (หน้า ผ C.5-6)
ตารางที่ C.5-2-1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (หน้า ผ C.5-12)
ตารางที่ C.5-3-1 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจา จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
(หน้า ผ C.5-18)
ตารางที่ C.5-4-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559
(AUN-QA 6.2, 6.4) (หน้า ผ C.5-21)
แหล่งที่มา : - ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา/หลักสูตร/สถานพัฒนาคณาจารย์
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่
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ตัวบ่งชี้ที่ C.6

:

C.6-1

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(AUN-QA 6.7, 11.4)

ผลการดาเนินงาน :
1. มีระบบเกื้อหนุนในการสร้างผลงานวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการวิ จั ย คื อ “การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม มีมาตรการเชิงรุกในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์
และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้เต็มศักยภาพ ได้แก่
1. มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดั บชาติ
และนานาชาติ (การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ งบทความลงตีพิมพ์และการสนับสนุน
ค่าตอบแทนแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ)
2. มาตรการด้านการจัดสรรทุนวิจัยเพื่ อรับสิ ทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผ ลงานในวารสารวิช าการ
ระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจาและนักวิจัยเร่งผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพให้มีจานวนเพิ่มขึ้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor: JIF) สูง โดยมีการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เช่น
- ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิ มพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553 โดยจะจ่ายให้เฉพาะบทความประเภท Ariticle หรือ
Review ที่ได้รั บ การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น การกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ใช้แบบอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับความถี่ในการมีบทความตีพิมพ์ ค่า ดัชนี
ผลกระทบ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในบทความนั้น ๆ ทั้งนี้ กาหนดอัตราค่าตอบแทนการตีพิมพ์ไว้ไม่เกิน
40,000 บาท และต่าสุด 4,000 บาท
- ประกาศเรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน
พ.ศ. 2555 โดยจะจ่ายให้เฉพาะบทความประเภท Ariticle หรือ Review ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI โดยผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding author) ต้อง
ปรากฏชื่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ จะจ่ายเงินสนับสนุนค่า
ลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีกรอบวงเงินสาหรับ
วารสารที่มีค่า JIF 1.0 ขึ้นไปให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 40,000 บาท ค่า JIF ระหว่าง 0.5-0.9 เบิกจ่ายได้
ไม่เกิน 20,000 บาท ค่า JIF ต่ากว่า 0.5 เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
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- ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับ นานาชาติ พ.ศ. 2554 โดยมหาวิทยาลั ย จะจัดสรรทุนสนับสนุนในวงเงินไม่เกิ น
300,000 บาท สาหรับทาวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร โดยมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 1 ปีและมีผลงานจด
สิทธิบัตรได้ภายในระยะเวลา 4 ปีนับแต่สิ้นสุดโครงการ และสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
สาหรับการทาวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 1 ปี
และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ที่มีค่าดัชนีผลกระทบ
(Impact factor) ที่ยึดถือตามค่า Journal Ciatation Report ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปภายในระยะเวลา 2 ปี
นับแต่สิ้นสุดโครงการ
- ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มี
ผลผลิ ต ด้ า นวิ จั ย สู ง เพื่ อ จ้ า งนั ก วิ จั ย เต็ ม เวลาคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก (Full-time Doctoral
Researcher) และนั ก วิ จั ย เต็ ม เวลาคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ.
2558 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อจ้าง Full-time Doctoral Researcher ในอัตรา
444,000 บาทต่อปี และจัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อจ้าง Full-time Master Researcher ในอัตรา
336,000 บาทต่ อ ปี คณาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บทุ น สามารถแจ้ง ความประสงค์ ข อรับ การสนั บ สนุน เป็น
ระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปีติดต่อกันก็ได้ ทั้งนี้ คณาจารย์ที่ต้องการขอรับทุนจะต้องมีผลงานวิจัย
ประเภท Article หรื อ Review Article ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และต้องปรากฏชื่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ของคณาจารย์ผู้ขอรับทุน อีกทั้งผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ผู้
ขอรับทุน
นอกจากการมีประกาศและกาหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว
เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณ ภาพมาก
ยิ่งขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มี “ประกาศ มทส. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย
กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554”
โดยกาหนดให้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ในศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย หรือที่เรียกโดยรวมว่า
RU ได้แก่ ผลงานวิจั ย ตีพิม พ์ สิ ทธิบั ตรหรืออนุ สิ ทธิ บัต ร รางวัล ด้านการวิจัย รวมทั้งผลงานอื่น ๆ เช่น
สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานออกแบบระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ และงานบริการวิชาการ เป็น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แต่ ล ะ RU และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารตั้ ง ศู น ย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CoE) เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ด้านการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ให้มงุ่ เน้นการทาวิจัย และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
4. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
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นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทา
การวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือระบบมิตราจารย์ เพื่อช่วยให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
ในการทางานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีการทางานวิจัยเป็นทีมในลักษณะหน่วย
กลุ่ม ศูนย์วิจัย ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้สามารถทางานวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้
กาหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าของอาจารย์ โดยให้มีการเทียบภาระงานสอนและวิจัยได้ เพื่อลดภาระงาน
สอนลง ถ้าอาจารย์มีภาระงานวิจัยมาก (ภาระงานขั้นต่า 40 หน่วยภาระงานสอนต่อปีการศึกษา โดยต้องเป็น
ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงาน) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ทางานที่สนใจตามความถนัด
ตรงตามศักยภาพ และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (1 ทุนวิจัย 1 บัณฑิตศึกษา : OROG)
2. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การปรับปรุงระบบและกลไกของการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งมีส่วนเกื้อหนุนในการสร้างผลงานวิชาการและส่งเสริมให้มีการทาวิจัยและผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น ทาให้
สั ด ส่ ว นผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ต่ อ จ านวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี แ นวโน้ ม การ
ดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเกินเป้าหมาย (กาหนดเป้าหมายสัดส่วนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย ไว้ที่ร้อยละ 85) ดังตารางที่ C.6-2
คณาจารย์และนักวิจัยของ มทส. ได้แสดงถึงศักยภาพของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับโดย
ประจักษ์จากการได้รับรางวัลและการจัดอันดับทั้งระดับประเทศและระดับโลก ดังต่อไปนี้
1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกของ Times Higher Education World
University Rankings โดย Times Higher Education (THE)
- ปี 2018 มทส. เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ ในกลุ่มอันดับ
601-800 ของโลก เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่า มทส. อยู่ในอันดับ 2 ของไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปี 2016-2017 มทส. เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ ในกลุ่ม
อันดับ 191-200 ของเอเชีย และอยู่ในกลุ่มอันดับ 601-800 ของโลก
2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับเอเชียของ QS University Rankings : Asia โดย
The Quacquarelli Symonds (QS)
- ปี 2018 มทส. อยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 301-350 ของเอเชีย
โดย มทส. อยู่ในอันดับ 3 ของไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปี 2016 และ 2017 มทส. อยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 251-300 ของ
เอเชีย
3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย University Ranking by Academic Performance
สถาบันการศึกษาไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการคุณภาพและปริมาณบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ
บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง
- URAP 2016-2017 อันดับ 9 จาก 17 สถาบัน
- URAP 2014-2015 อันดับ 10 จาก 17 สถาบัน
รายละเอียดปรากฏที่ http://web.sut.ac.th/dpn/ranking/
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ตารางที่ C.6-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีปฏิทิน 2556-2559
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์
ประจาและนักวิจยั
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
ปีปฏิทิน ปีปฏิทิน ปีปฏิทิน
ปีปฏิทิน
2556
2557
2558
2559
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 0.20
21
32
30
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
77
41
62
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
0.40
99
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อกประกาศ
3. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
2
1
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
0.60
10
1
11
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
N/A
21
34
39
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ กกอ.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ละ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
315
317
368
399
6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
1
3
5
1
7. ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
8. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
1.00
ทางวิชาการแล้ว
9. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
10. ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
N/A
5
5
11. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
12. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด
415*
456*
486*
543
คะแนนรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการ
343.75 383.6
428.6
469
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
370.00 374.5
382.5
396
ร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
92.91 102.43 112.05
118.43
หมายเหตุ : * ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สานักวิชา

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามหลักสูตรปรากฏตามตาราง C.6-1-1
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.6\1-C.6.docx

C.6-5

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ C.6-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามสานักวิชา ปีปฏิทิน 2556-2559
ปีปฏิทิน 2556*

สานักวิชา

ปีปฏิทิน 2557

ปีปฏิทิน 2558

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง
ร้อยละของ
ผลงาน ผลรวมถ่วง จานวน
ผลงาน
จานวน
ผลงาน
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
ผลรวมถ่วง
ทาง น้าหนักผลงาน อาจารย์
ทาง
อาจารย์
ทาง
น้าหนักผลงาน
ผลงานทาง
น้าหนักผลงาน
วิชาการ ทางวิชาการ ประจา
วิชาการ
ประจา
วิชาการ
ทางวิชาการ
วิชาการ
ทางวิชาการ

1. วิทยาศาสตร์
170 159.25 79.50 200.31 222 212.40 80.80
2. เทคโนโลยีสังคม
32
16.25
45.00
36.11
29 22.00 43.00
3. เทคโนโลยีการเกษตร 44
41.50
41.00 101.22
50 45.40 40.00
4. วิศวกรรมศาสตร์
154 120.50 146.50 82.25
141 93.20 147.00
5. แพทยศาสตร์
17
11.00
34.00
32.35
23 15.80 39.50
6. พยาบาลศาสตร์
14
5.00
24.00
20.83
8
7.60
25.00
7. ทันตแพทยศาสตร์
------- เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก -----รวม
414** 343.75 370.00 92.91 456** 383.60 374.50

265.50
51.16
113.50
63.40
40.00
30.40
102.43

204
15
59
181
46
10
486**

ผลรวมถ่วง
ร้อยละของ
จานวน
น้าหนัก
ผลรวมถ่วง
อาจารย์
ผลงานทาง
น้าหนักผลงาน
ประจา
วิชาการ
ทางวิชาการ

199.00 78.50
12.20 40.00
57.20 39.00
134.40 149.00
41.40 91.00
8.80
24.00
428.60 382.50

หมายเหตุ : 1. * ในปีปฎิทิน 2556 การคิดค่าน้าหนักนั้นแตกต่างจากปีปฏิทิน 2557-2559
2. ** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สานักวิชา

ตารางที่ C.6-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามสานักวิชา ปีปฏิทิน 2559
สานักวิชา
1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์
รวม

ปีปฏิทิน 2559
ผลงานทางวิชาการ

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

214
27
69
190
53
10
543**

207.80
22.00
62.80
135.40
50.60
9.00
469.00

จานวนอาจารย์ประจา ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการ

80.00
42.50
40.00
155.00
47.50
23.00
396.00

259.75
51.76
132.00
87.35
106.53
39.13
118.43

หมายเหตุ : 1. * ในปีปฎิทิน 2556 การคิดค่าน้าหนักนั้นแตกต่างจากปีปฏิทิน 2557-2559
2. ** ภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่นับซ้าผลงานที่มีการเขียนร่วมกันมากกว่า 1 สานักวิชา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

รูปที่ C.6-1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีปฏิทิน 2556-2559
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253.50
30.50
146.67
90.20
87.69
36.67
112.05

C.6-6

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์จาแนกผลงานตามค่าน้าหนักตามระบบ
ฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามค่าน้าหนัก ดังนี้
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร
0.80 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)/วารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.60 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.40 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม ประกาศ ก.พ.อ/
ผลงานที่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0.20 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
เพื่อวิเคราะห์ประเภทของผลงานวิจัย ซึ่งจะมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่าผลงานที่มีจานวน
มากนั้น สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสานักวิชา/มหาวิทยาลัย หรือตอบการที่มหาวิทยาลัยเป็น
ที่พึ่งของสั งคมหรื อไม่ ในปี การศึกษา 2559 ได้เริ่มมีการจาแนกประเภทผลงานวิจัย ด้ว ยว่าเป็นผลงาน
ประเภทไหน เช่น การวิจั ย เพื่อประโยชน์เชิงพาณิช ย์ การวิจัยแบบพื้นฐาน การวิจัยเชิงประยุกต์ และ
นวัตกรรม เพื่อจะวิเคราะห์ ไ ด้ว่า ผลงานนั้น สอดคล้ อ งกับ เอกลั ก ษณ์ ข องส านั กวิช าและเอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” และการเป็นสถาบันแหล่งรวมองค์ความรู้ เคียงคู่
และเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย ในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการ
ประเมินตนเองของทุกหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา
2558 และปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.16 และ 2.99 โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ C.6-3 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ 2559
(AUN-QA 6.7, 11.4)

สานักวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์

5
2
3
22
2

1
1

3.00 3.00
2.00 2.00

รวม

36

3.03 2.99

(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

3.60
2.50
2.33
3.14
2.50

3.40
3.00
3.00
2.93
3.00

ประเมินตาม WFME

9*
5
4
9
1

3.40
2.75
3.00
3.44
3.00

3.44
2.60
3.00
2.67
3.00

9*
4
4
9

3.40
2.75
3.00
3.44

3.56
2.75
3.00
2.61

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
11
11
40
3

3.44
2.70
2.82
3.28
2.67

3.48
2.73
3.00
2.80
3.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

2 2.50 3.00

1 3.00 3.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

27

3.25 2.96

3 2.67 3.00

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

26

3.26 3.02

1
1

3.00 3.00
2.00 2.00

89

3.16 2.99

หมายเหตุ : * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการประเมิน
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.6\1-C.6.docx
เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาให้
ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป

C.6-7

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.6-3-1)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00

3.44 3.48

3.00

2.70 2.73

3.00
2.82

3.28
2.80

3.16
2.99

3.00 3.00 3.00
2.67

2.00

2.00 2.00

1.00

0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.6-2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or
results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is
necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or
poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to
fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully
used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently
implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences
support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and
positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class practices in
the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice
shows excellent results and outstanding improvement trends.

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน
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ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
5
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
ร้อยละ 118.43
นักวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย
> ร้อยละ 85
- มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

คะแนน
อิงเกณฑ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

3.02
3.16
2.98
2.99
5 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.6-1-1

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามหลักสูตร ปีปฏิทนิ 2556-2559
(หน้า ผ C.6-1)
ตารางที่ C-6.1-1-1 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบ 11 ปี
ที่ผ่านมา ปีปฏิทนิ 2549-2559 (หน้า ผ C.6-5)
ตารางที่ C.6-3-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกตามระดับการศึกษาและระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 6.7, 11.4) (หน้า ผ C.6-7)
เอกสารอ้างอิงที่ C.6-1-2 รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีปฏิทิน 2556-2559
(ปรากฏที่เว็บไซต์ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย http://sar.sut.ac.th:8080/sar2/)

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7

:

C.7-1

การกากับมาตรฐานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีระบบในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
1) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปิดหลั กสูตรใหม่และปรับปรุงหลั กสูตรตามแนวทางปฏิบั ติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด ดังนี้
(1) การจัดทาหลักสูตรใหม่ สานักวิชาต้องทาการสารวจตลาดแรงงานว่าเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และสารวจความพร้อมทุกด้านทั้งด้าน
บุคลากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอเปิดอนุมัติหลักสูตร
ใหม่ต่อสภาวิชาการ
(2) ส านั ก วิ ช าโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าเสนอขออนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อร่างหลักสูตรใหม่ หรื อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเดิมต่อสภาวิช าการ โดยคณะกรรมการดังกล่ าว ประกอบด้ว ย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็น
บุ ค คลภายนอกอย่ า งน้ อ ย 2 คน หากมี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ให้ มี ผู้ แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คน ด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขาวิชานั้น
(3) สภาวิชาการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
(4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทา (ร่าง) หลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และนาเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา
โดยการพัฒ นาหลั กสู ตรหรือปรับปรุงหลั กสู ตรแต่ล ะสาขาวิช าได้ มีการส ารวจทิศ ทางและ
แนวโน้มของสังคมไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และดาเนินการวิจัยสถานการณ์ความต้องการของ
สถานประกอบการและแนวโน้มการพัฒนาศาสตร์แขนงดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูล สารวจวิจัย
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ การรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(5) สานักวิชาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(6) มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรให้ สกอ. เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(7) สกอ. แจ้ งผลการพิจ ารณารับทราบการอนุมัติห ลั กสู ตรมายังมหาวิทยาลั ย และ สกอ. ส่ ง
หลักสูตรให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับรองคุณวุฒิ
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(8) มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมแจ้งสานักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการ
รับทราบการอนุมัติหลักสูตร เพื่อเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีขั้นตอน
การจัดทาหลักสูตรปรากฏที่ http://web.sut.ac.th/das/curriculum/c-curriculum-2.php
2) คณะกรรมการประจาสานักวิชาทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางและเกณฑ์ตามที่กาหนด หากหลักสูตรใดไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดแรงงาน
และ/หรื อมีผู้ สมัครเรี ยนน้ อย หรือองค์ความรู้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส านักวิชาจะ
นาเสนอเรื่องการปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ปิ ดหลักสูตร แล้วแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ภายใน 30 วัน
นั บจากวั นที่ สภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ สกอ. ก าหนด ซึ่ งในปั จจุ บั นมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารียังไม่เคยมีการปิดหลักสูตรใดเลย เนื่องเพราะหลักสูตรที่เปิดสอนยังคงเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3) ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร
ภายใต้ระบบ CUPT QA ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของ AUN-QA เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตร จากการดาเนินการในปีที่ 2 พบว่าหลักสูตรและสานักวิชาทราบสถานะของ
ตนเองว่ามีการดาเนินการถึงระดับใด และต้องพัฒนาอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะกรรมการและคณาจารย์
ประจาหลักสูตรเกิดการเรียนรู้อันนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ได้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เริ่มมีการทาโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome - based Education : OBE) โดยรายละเอียดผลการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปรากฏในตารางที่ C.7-2-1 ถึง C.7-2-3 ในภาคผนวก (หน้า ผ C.7-1 ถึง ผ C.7-2)
2. มหาวิทยาลัยทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มีมาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือให้กับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร
มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้ ส านักวิชาพิจารณาเร่งดาเนินการตรวจสอบ “อาจารย์ประจา
หลักสูตร” และดาเนินการปรับปรุงให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยสานักวิชาที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เช่น การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการประเมินระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
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C.7-3

ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีมติในเรื่องการประเมินระดับหลักสูตร ซึ่งมีการ
ประเมิน 2 ส่วน คือ
1. ส่ วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลั กสู ตร ซึ่งเป็นเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
2. ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้การประเมินดาเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
สานักวิชาได้มีการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบ “อาจารย์ประจาหลักสูตร” ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก่อนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2560 และระดับสานักวิชา ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ รวม 93 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 37 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 29 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสานักวิชา ในปีการศึกษา 2559 ในตัวบ่งชี้ที่
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดย สกอ. พบว่า มีหลักสูตรทีย่ ัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 8 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8.60 ซึ่งมีปัญหาที่พบคือ
1. หลักสูตรเกินระยะเวลาที่กาหนด 5 ปี
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ 5 คน
โดยหลักสูตรได้รับ อัตรากาลั งทดแทนแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร ซึ่งการรับสมัคร
คณาจารย์ในบางสาขาวิชาค่อนข้างลาบาก เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่
สาขาวิชาต้องการ นอกจากนี้สานักวิชาได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร มีการสารวจความต้องการ
อาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอัตรากาลังที่จะเกษียณอายุงาน ส่วนหลักสูตรที่เกินระยะเวลาที่กาหนด ขณะนี้ทุก
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว (ดังตารางที่ C.7-1)
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ตารางที่ C.7-1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

สานักวิชา
รวม

1. วิทยาศาสตร์
5
2. เทคโนโลยีสังคม
2
3. เทคโนโลยีการเกษตร 3
4. วิศวกรรมศาสตร์
22
5. แพทยศาสตร์
3
- กลุ่มสาขาวิชา
1
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์

(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

จานวนหลักสูตร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตาม
ตาม
มาตรฐาน มาตรฐาน

5
2
3
18

4*

3

-

2

10
5
4
9

1

-

2

-

1

1

-

1

1

-

รวม

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตาม
ตาม
มาตรฐาน มาตรฐาน

1

1*
1*
-

-

10
4
4
9

เป็นไป ไม่เป็นไป
รวม
ตาม
ตาม
มาตรฐาน มาตรฐาน

25
11
11
40
1
1
-- ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก -- 4
----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ----1
1

9
5
3
9

รวม

รวม

9
4
3
9

1*
1*
-

-- ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก --

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตาม
ตาม
มาตรฐาน มาตรฐาน

23
11
9
36
4

3

2
2
4
1

-

3

-

1

1

-

1

1

-

รวม

37 33
4
29 25
2
27 23
2 93 85
8
หมายเหตุ : * หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มี 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรที่เกินระยะเวลาที่กาหนด จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์,
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
2) ระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ 5 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดาเนินสรรหาอาจารย์ให้ครบ 5 ท่าน
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

โดยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตาม
เกณฑ์ AUN-QA ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ C.7-2-1 ถึง C.7-2-3 ในภาคผนวก (หน้า ผ. C.7-1 ถึง ผ. C.7-2)
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เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or
results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is
necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or
poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to
fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully
used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement
trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences
support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results
and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in
the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice
shows excellent results and outstanding improvement trends.

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ผลการ
ดาเนินงาน
ผลการ
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
(ปีการศึกษา
ดาเนินงาน
2558)
3
- หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 91.40
ร้อยละ 100
- มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.7-2-1 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA
จาแนกตามสานักวิชา (หน้า ผ C.7-1)
ตารางที่ C.7-2-2 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์ AUN-QA
จาแนกตามสานักวิชา (หน้า ผ C.7-2)
ตารางที่ C.7-2-3 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์ AUN-QA
จาแนกตามสานักวิชา (หน้า ผ C.7-3)

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1

:
:

C.8.1-1

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน :
1. สภามหาวิทยาลัยทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
สภามหาวิ ทยาลั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ตามอ านาจหน้ าที่ ตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 16 อย่างครบถ้วนดังปรากฏตามผลการประเมินผลการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกาหนด (ดังเอกสารอ้างอิง
ที่ C.8.1-3) ส าหรั บการท าหน้ าที่ ของสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ ดาเนิ นการผ่ านการประชุ มเป็ นส าคั ญ โดย
ในปีการศึกษา 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 8 ครั้ง) และกรรมการ
เข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88 (ดังตารางที่ C.8.1-1 และ C.8.1-2)
2. สภามหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กาหนดให้มีการเสนอเรื่องเชิงนโยบายอย่างน้อยคราวประชุมละ
1 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ และพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย โดยฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยได้ ติ ดตามผลการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัยตามมติในเรื่องเชิงนโยบายและรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ทั้งนี้ นับเป็นจุดเด่นของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่บรรจุวาระเชิงนโยบายได้สม่าเสมอและได้รับความสนใจจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเชิงนโยบาย จานวน 4 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2560 กาหนดเรื่อง
เชิงนโยบาย จานวน 6 เรื่อง ดังนี้
เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2559

เรื่องเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2560

1. นโยบายแนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล 1. นโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางาน
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(Employability) เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
และการพัฒนาอาชีพ
2. กรอบนโยบายเพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติก ารดิจิทัล ระยะ 2. นโยบายการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ก ารเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย
5 ปี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. เทคโนโลยี” และการสร้างการรับรู้ในสังคม
2560 - 2564
3. นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3. นโยบายด้านการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและ
และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ตอบรับ Thailand 4.0
4. นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ 4. นโยบายการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการศึกษา
และนาผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิง
พาณิชย์
5. นโยบายการพัฒนาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการธารงรักษาคนดีคนเก่ง
6. นโยบายการวิจัยสถาบันกับการพัฒนาระบบการทางานใน
มหาวิทยาลัย
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อนึ่ง มีการนาเสนอเรื่องจากคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
จานวน 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินผลงานของอธิการบดี มทส. และ (2) การเทียบระดับการบริหารและการ
จั ดการมหาวิ ทยาลั ย (Benchmarking of University Governance) นอกจากนี้ สภามหาวิ ทยาลั ย ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาอย่างทันการและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่าง ๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย ซึง่ ในปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติระเบียบ และข้อบังคับ รวมจานวน
12 ฉบับ
3. สภามหาวิทยาลัยทาตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกลางได้
ครบถ้วน เช่น จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลต่อ
สภามหาวิทยาลั ยปี ละ 2 ครั้ งในรอบครึ่งปีและสิ้ นปีงบประมาณ และปฏิบัติตามเกณฑ์ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อาทิ อนุมัติหลักสูตรการศึกษา ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งศาสตราจารย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ได้ครบถ้วน และสานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทาคู่มือกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อให้ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยน าไปใช้ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น การอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program : UGP)” การประชุม WACE Executive Committee
และ WACE’s 2nd International Research Symposium การประชุม Special Talk “On the University
Engagement and Education in the 21st Century” การเจรจาความร่วมมือกับคณะผู้บริหารของ National
Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ด้ านการเรี ยนการสอน การจั ดท าหลั กสู ตร
นานาชาติร่วมกัน ความร่วมมือด้านการวิจัย และการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา เป็นต้น
4. สภามหาวิทยาลัยกากับ ติดตาม การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)

สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี (Good Governance) และอัตตาภิบาล (SelfGovernance) ตามอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 16 อย่างครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทา
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หน้าที่กาหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวมทั้งกาหนดเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าสู่ระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล
ในการดาเนิ น การคณะกรรมการติดตามฯ ได้ จัดทาแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลั ยปีล ะ 2 ครั้ง (รอบครึ่งปีและรอบ
สิ้นปีงบประมาณ) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-4 และ C.8.1-5) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดาเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคานึงผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็นสาคัญ โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร ดาเนินการ 3 ส่วน คือ
1.1 พิจารณาจากผลการดาเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.1.1 โครงการระยะยาว
1.1.2 เรื่องเชิงนโยบาย
1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.2 การติดตามผลการดาเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
1.3 การติดตามผลการดาเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตาม
แผนงานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
3) การประเมินการดาเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)
5. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สภามหาวิทยาลัยได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน
กาหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เช่น
1.1) นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีร ะหว่างมหาวิทยาลั ยกับชุมชนและสังคม และก่อให้เกิดการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย เช่น นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศและนา
ผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
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1.2) การปฏิ รู ป งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ความสัมพันธ์ในการทางานกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยระดับสูงดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทั้งสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เช่น การจัดให้มีสานักงานสภามหาวิทยาลัย
และแต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ ายกิจการสภามหาวิทยาลั ย ทาหน้าที่สั่ งและปฏิบั ติ การแทน
อธิการบดีเกี่ยวกับงานเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับฝ่ายบริหาร องค์กร
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
1.3) การจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ประสบ
ความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ
1.4) การจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดี โดยมีกรอบการประเมินที่ชัดเจน
และให้เริ่มทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2559
2) หลักประสิทธิภ าพ (Efficiency) สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและให้ความสาคัญกับนโยบาย
“รวมบริการ ประสานภารกิจ ” เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อการประหยัด
ทรั พ ยากร นอกจากนี้ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ในการทางานกับผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น เช่น
2.1) การปรั บ ปรุ งการประชุม สภามหาวิทยาลั ยให้ มีประสิ ทธิภ าพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินการ
ประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี การกาหนดการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยแยกจากการประชุม
วาระปกติ การส่งวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ และการประชุมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting) เป็นต้น
2.2) การจัดประชุมร่วมประจาปี (Retreat) สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับได้มีโอกาสทา
ความเข้าใจร่วมกันในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันจะนามาสู่ การ
ดาเนิ นงานของมหาวิทยาลั ยอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยสภามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติ
ให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมร่วม (Retreat) ระหว่างกลุ่มบุคคลดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง โดยในปี
พ.ศ. 2559 จัดการประชุม เรื่อง “มทส. กับการสร้างคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ Novotel
Rayong Rim Pae Resort จังหวัดระยอง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-6)
2.3) การจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นพัฒนาการของสถานที่ กิจกรรม และผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สาคัญของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สภามหาวิทยาลัยได้รับการเคารพนับถือและเป็นที่
ยอมรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และมีความสาเร็จในการทาหน้าที่เป็น
Governing Board ตามอานาจหน้าที่รวมทั้งการให้ คาแนะนาปรึกษาแก่อธิการบดีและคณะ
ผู้บริหาร โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตรงไป
ตรงมา นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ และร่วมใช้
ทรัพยากรเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้าในสังคมไทยกับสถาบันต่าง ๆ
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สภามหาวิทยาลัยธารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและ
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการให้คาปรึกษาและการแนะน าแก่
อธิ การบดี และมี ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ การก าหนดเชิ ง กลยุ ทธ์ ใ นทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และการแข่ ง ขั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา เช่น การเข้าร่วมวางแผนยุทธศาสตร์สาคัญของมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงความ
เชี่ยวชาญและคิดทาประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสั มพันธ์ผลงานให้
สามารถสื่อสารและเกิดผลกระทบต่อสังคม เพื่อนาพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อีกทั้งนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยยังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
และสังคม มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชนและสังคมเพื่อนามาปรับปรุงกิจกรรม
5) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) สภามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ
เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เช่น การเผยแพร่ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย มทส.
สาร SUT NEWSLETTER และการถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคม มทส.
รับทราบ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดย
ระบบของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) สภามหาวิทยาลัยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารโดย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงาน คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมประจาปี
(Retreat) สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับได้มีโอกาสทาความเข้าใจร่วมกันในประเด็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันจะนามาสู่การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
และคณะผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ย เพื่อกาหนดแผนและกรอบในการการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
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7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการชัดเจนในการ
กระจายอานาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการประจาของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เช่น
การมอบอานาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ การมอบอานาจให้
สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเฉพาะรายไปปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ การมอบอานาจให้อธิการบดีอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ เป็นต้น
8) หลักนิติธรรม (Rule of law) สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการ
บริหารและการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่าน
เว็บไซต์ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ประชาคมมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ
การประเมินจากภายนอกโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนในการประเมิน เป็นต้น
9) หลักความเสมอภาค (Equity) สภามหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริ หาร
จัดการ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เดียวกัน นอกจากนี้
สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อดารงให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในทุก
ภารกิจอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป โดยจรรยาบรรณของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อกรรมการ จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย พนักงานและ
นักศึกษา และจรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) สภามหาวิทยาลัยใช้มติที่ประชุมในการพิจารณา
เรื่องที่มีความสาคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย การมอบอานาจให้คณะกรรมการประจาของสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผล
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกาหนด
ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจา
สภามหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด และเพื่อการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีการประเมินคือ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม
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ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 94.68 เต็ม 100) จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ในภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
โดยผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 4.62 เต็ม 5) และผลการประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี เยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) สรุป ผลการ
ประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
หัวข้อการประเมิน/ผู้ประเมิน
1. ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
2. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนที่ได้รับ
(ร้อยละ)
92.40

น้าหนัก
(ร้อยละ)
70

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(ร้อยละ)
64.68

100.00

30

30.00

รวมคะแนนสุทธิ
ระดับผลการประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม 90 - 100 คะแนน
ระดับพอใช้ 60 - 69 คะแนน

ระดับดีมาก 80 - 89 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง ต่ากว่า 60 คะแนน

94.68
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดี 70 - 79 คะแนน

สาหรับรายละเอียดผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
หัวข้อการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัย มทส. ทาหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน
(ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การตอบสนองผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ยึดหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ความสานึกในเกียรติศักดิ์แห่งตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน)
2. สภามหาวิทยาลัย มทส. ให้นโยบายและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และช่วยแก้ปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สภามหาวิทยาลัย มทส. มีมติและข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
4. สภามหาวิทยาลัย มทส. ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สภามหาวิทยาลัย มทส. สามารถดาเนินงานโดยมีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและ
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ (เช่น ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล เป็นต้น)
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย มทส. ได้รับโอกาสในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

คะแนนเฉลี่ย
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน
- ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์
- ระดับดี
(3 คะแนน) : ดาเนินการตามปกติ
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ

- ระดับดีมาก (4 คะแนน) :
- ระดับพอใช้ (2 คะแนน) :

คะแนนที่ได้
4.86
4.55
4.60
4.40
4.45
4.86
4.62

ก่อให้เกิดผลงานบางส่วน
ดาเนินการได้บางส่วน
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และรายละเอียดการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประจาสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
หัวข้อประเมิน
1. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
1.1 การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
หรือเตรียมการก่อนการประชุม
1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
2. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2.1 การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
หรือเตรียมการก่อนการประชุม
2.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
3. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3.1 การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
หรือเตรียมการก่อนการประชุม
3.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
4. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
4.1 การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
หรือเตรียมการก่อนการประชุม
4.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
5. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.1 การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
หรือเตรียมการก่อนการประชุม
5.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
5.00
5
5
5.00
5
5
5.00
5
5
5.00
5
5
5.00
5
5
5.00

ผลการประเมินดังกล่าวได้นาเผยแพร่ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยและภายนอกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย (Newsletter)
และรายงานประจาปีของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.
2559 ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย
(Benchmarking of University Governance) เป็ นเครื่ องมื อร่ ว มในการประเมิ นสภามหาวิ ทยาลั ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย
ใช้ วิ ธี การเที ย บระดั บ การบริ ห ารและการจั ดการมหาวิ ทยาลั ยด้ ว ยเครื่ องมื อ “University Governance
Screening Card” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย เป็นการเทียบระดับการบริหารและการจัดการ
โดยผสมระหว่างการกากับและควบคุมตนเอง (Self-Governance) และธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประกอบด้วยคาถาม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านพันธกิจและเป้าหมาย (Mission and Goals) มิติด้านทิศทางการบริหาร

รารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.8.1-9

(Management Orientation) มิติด้านความเป็นอิสระ (Autonomy) มิติด้านความรับผิดรับชอบ (Accountability)
และมิติด้านการมีส่วนร่วม (Participation) โดยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจั ดการ
มหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่มีคะแนนสูงสุด คือ มิติที่ 3 ความเป็นอิสระ (คะแนน
4.48) รองลงมา คือ มิติที่ 1 พันธกิจและเป้าหมาย (คะแนน 3.81) มิติที่ 4 ความรับผิดรับชอบ (คะแนน 3.61)
และมิติที่ 2 ทิศทางการบริหาร (คะแนน 3.43) ตามลาดับ โดยมิติที่ 5 การมีส่วนร่วม (คะแนน 1.33) มีค่าคะแนน
น้อยสุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนาเสนอในรูปแผนภูมิใยแมงมุม (Spider Web Chart) ได้ดังนี้

อนึ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “เพื่อสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลและให้เห็น
ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม ากขึ้ น แก่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย ” สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ศึกษาและประสานขอรายละเอียดจากหน่วยงานผู้ประเมิน
อิสระจากภายนอก จานวน 2 แห่ง คือ สถาบันคลังสมองของชาติ และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย โดยจัดทาเอกสารสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้ง ที่
3/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เห็นชอบให้นาเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
นายกสภามหาวิทยาลั ย โดยนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ได้มี ข้ อ คิด เห็ นว่ า “ยังไม่เห็ นด้ว ยกับ การประเมิ น
สภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระจากภายนอก
(Outsourcing) โดยเห็ น ด้ ว ยในการน าเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานจากภายนอกมาใช้ ใ นการประเมิ น
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว โดยใช้ แ บบสอบถามการเที ย บระดั บ การบริ ห ารและการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย (Benchmarking of University Governance) ที่ ป รั บ จาก World Bank Group
Confidential เป็นเครื่องมือร่วมในการประเมินสภามหาวิทยาลัย”
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เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or
results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is
necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or
poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to
fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully
used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement
trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences
support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results
and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in
the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice
shows excellent results and outstanding improvement trends.

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
ผลการ
เป้าหมาย
(ปีการศึกษา
ดาเนินงาน
2558)
4
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
4.62
สภามหาวิทยาลัย > 4.50
- มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
5

บรรลุ

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
ตารางที่ C.8.1-1
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
(หน้า ผ C.8.1-1)
ตารางที่ C.8.1-2
ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
(หน้า ผ C.8.1-2)
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เอกสารอ้างอิง (เว็บไซต์)
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-3 รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559
(http://www2.sut.ac.th/ouc/DocFile/AnnualReport2016.pdf)
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-4 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558–31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
(http://www2.sut.ac.th/ouc/DocFile/ReportAudit2559.pdf)
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-5 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558–30 กันยายน พ.ศ. 2559)
(http://www2.sut.ac.th/ouc/DocFile/Report_Audat_2559.pdf)
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-6 รายงานการประชุมร่วม (Retreat)/การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (นัดพิเศษ) ประจาปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
(http://www2.sut.ac.th/ouc/DocFile/Retreat%2059%20%20Report.pdf)
แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2

:
:

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน

ผลการดาเนินงาน :
1. สมรรถนะอธิการบดี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและของอธิการบดี เป็นการ
ดาเนินงานในลักษณะ PMA (Performance and Management Audit) คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิ นอย่างสร้างสรรค์
และเชิงเป็นมิตรมิใช่การจ้องจับผิด (Positive Mental Attitude - Friendly Audit) เน้นการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิ บั ติ งาน (Performance) ตามแผนกลยุ ทธ์ และคุ ณภาพการบริ หารของผู้ บริ หาร (Management Quality)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติ
กรอบการประเมินผลงานของอธิการบดี ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตาม
ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานของอธิการบดี ตามที่
อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตาแหน่ง ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจา
สภามหาวิทยาลัย และส่วนที่ 4 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการดาเนินงานของอธิการบดี
ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 86.16 เต็ม 100) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้
คะแนนที่ได้รับ น้าหนัก
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามผลการประเมิ น ผลงานของ
71.00
30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT
Scorecard) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55 (คะแนนเต็ม 5)
2. ผลการดาเนินงานของอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับ
94.00
30
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตาแหน่ง
ได้คะแนนเฉลีย่ 4.70 (คะแนนเต็ม 5)
3. ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมติ / ข้ อ สั ง เกต/
94.34
10
ข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี และ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย จากการถ่ ว งน้ าหนั ก
ได้คะแนน 94.34 (คะแนนเต็ม 100)
4. ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการดาเนินงานของอธิการบดี
90.78
30
ได้คะแนน 90.78 (คะแนนเต็ม 100)

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
21.30

รวมคะแนนสุทธิ
ระดับผลการประเมิน

86.16
ระดับดีมาก

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม 90 - 100 คะแนน
ระดับพอใช้ 60 - 69 คะแนน

ระดับดีมาก 80 - 89 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง ต่ากว่า 60 คะแนน

28.20
9.43

27.23

ระดับดี 70 - 79 คะแนน
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สาหรับรายละเอียดผลการประเมิน ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) (ดังเอกสารประกอบที่ C.8.2-1) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานของอธิการบดี
ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตาแหน่ง (ดังเอกสารประกอบที่
C.8.2-2) ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบที่ C.8.2-3) และส่วนที่ 4
ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการดาเนินงานของอธิการบดี (ดังเอกสารประกอบที่ C.8.2-4)
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการประเมิน
ตัวชี้วัดหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์และตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 26 ตัวชี้วัด สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ดีมาก (ผลงานร้อยละ 85
บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 85% ขึ้นไป) และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ทั้งปี สาหรับสรุปผลภาพรวมการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ปรากฏในตารางดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. แผนงานการจั ดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
2. แผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
3. แผนงานการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการเพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
4. แผนงานการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
5. แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
ภาพรวม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน
ได้ผลงาน ได้ผลงาน ได้ผลงาน ได้ผลงาน ได้ผลงาน ยังไม่ถึง
ผลการใช้
ตัวชี้วัด
มากกว่า 100% 85-99% 50-84% น้อยกว่า กาหนดเวลา งบประมาณ
หลัก
100%
50%
(ร้อยละ)

ยกเลิก

9

7
(78%)

-

1
1
(11%) (11%)

-

-

92%

5 ตัวชี้วัด

7

5
(72%)

-

1
1
(14%) (14%)

-

-

63%

3 ตัวชี้วัด

4

3
(75%)

-

2

1
1
(50%) (50%)

4

1
1
1
1
(25%) (25%) (25%) (25%)
17
2
3
4
(65%) (8%) (12%) (15%)

26

-

1
(25%)

-

-

98%

4 ตัวชี้วัด

-

-

-

-

95%

2 ตัวชี้วัด

-

-

93%

9 ตัวชี้วัด

-

-

91%

23 ตัวชี้วัด

3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้สนับสนุน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้นากรอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) มา
ใช้ในการประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง กาหนดตัว บ่ง ชี้สาคัญ (Key Performance Indicator) ที่
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C.8.2-3

สะท้อ นวิส ัย ทัศ น์แ ละปณิธ านของมหาวิท ยาลัย และเป้า หมายของแผนกลยุท ธ์ข องมหาวิท ยาลัย โดย
พิจารณาประเมินใน 5 มิติ ได้แก่
1) มิติการจัดการศึกษา
2) มิติการวิจัยและนวัตกรรม
3) มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
4) มิติการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) มิติการบริหารจัดการ
โดยผลการประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.55) โดยมิตทิ ี่มผี ลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย คือ มิติการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.65) และมิติการบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) มิติที่มีผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย คือ มิติการจัดการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 3.52) และมิติการวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย
3.01) สาหรับมิติที่มผี ลการประเมินต่ากว่าเป้าหมาย คือ มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 2.89) ดังปรากฏในแผนภาพดังนี้
การจัดการศึกษา

5.00
4.00 3.52
3.00
2.00
1.00

การบริหารจัดการ

4.23

การวิจัยและนวัตกรรม

3.01
2.89

การทานุบารุงศิลปะฯ

4.65

การปรับแปลงฯ และบริการวิชาการ

อนึ่ ง การประเมิน ตามกรอบการประเมิน ตัว ชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ที่เน้นการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้าง
ความท้าทายในการดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดระดับคะแนนออกเป็น
5 ระดับ และในการกาหนดค่ากลางที่ระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลงานในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่านมา หรือใช้ค่า
คะแนนที่ ได้ รั บ ระดั บสู งสุ ด (ระดั บ 5) ของปี ที่ ผ่ านมาเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐาน ส าหรั บ ระดั บ ผลประเมิ น เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การประเมิน คานวณโดยเฉลี่ยแบบ
ถ่วงน้าหนัก มีดังนี้
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 5 แสดงว่ามีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4 แสดงว่ามีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3 แสดงว่ามีผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2 แสดงว่ามีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 1 แสดงว่ามีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมาก
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในเรื่องระบบ
การสื่อสารทีม่ ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดย
1. ระดับผู้บริหารระดับสูง ได้ใช้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Inner cabinet) และที่ประชุมประสานงานบริหาร
ในการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารด้วยกัน
2. การประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประชุมทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล และนาข้อสังเกตหารือ เพื่อปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการทางาน
เมื่อได้รับทราบข้อมูลข้อสังเกตจากการประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ ก็จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันที
3. การใช้เทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารทาง Line กลุ่ม/ Line ผู้บริหารระดับกลาง และทางหน้าเพจ Facebook
รวมทั้งทาง Social media ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทั้งบุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก
เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2

3

4
5

6

7

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA
practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive
improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows
very good results and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance
of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.
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ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
4
1. ผลการประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 86.16
อธิการบดี > ร้อยละ 85
2. ผลการประเมินตัวชี้วัดหลัก
2. ร้อยละ 85
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตามแผนงานที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการ > ร้อยละ 85
3. ผลการบริหารงานของ
3. คะแนนเฉลี่ย 3.55
อธิการบดีตามตัวบ่งชี้
สนับสนุน (SUT Scorecard)
กาหนดค่ากลางที่ระดับ
คะแนน 3
4. มีกระบวนการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ C.8.2-1
เอกสารประกอบที่ C.8.2-2
เอกสารประกอบที่ C.8.2-3
เอกสารประกอบที่ C.8.2-4

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
5

1. บรรลุ
2. บรรลุ

3. บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) (หน้า ผ C.8.2-1)
ผลการดาเนินงานของอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตาแหน่ง (หน้า ผ C.8.2-3)
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
(หน้า ผ C.8.2-7)
ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการดาเนินงานของอธิการบดี (หน้า ผ C.8.2-8)

แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ที่ C.9

:

C.9-1

ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน

ผลการดาเนินงาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) โดยได้ ด าเนิ น การถึ ง ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT) ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใน ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
1) การทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การให้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ/สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลจากผลการประเมินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยชุด
ต่าง ๆ
2) การทบทวนโอกาสและข้อจากัด มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก วิเคราะห์จากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น การทบทวน
ภารกิจอุดมศึกษาไทย ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในมุมของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รับฟังจากหน่วยงานในภูมิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา มทส.
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ทั้งนี้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
2. การกากับ ติดตามและตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคล โดยมีการบังคับใช้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรมและชั ด เจน มี ค ณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ครั้ง/ปี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องเชิงนโยบาย และการ
ดาเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี และ
คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง/ปี และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
SWOT และมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึง่ ตรวจสอบโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง/ปี
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.9\3---C.9.docx
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3. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากรการจัดการ
เรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อพัฒนา
ระบบบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลงานที่สามารถคานวณต้นทุนต่อหัวต่อรายวิชาและต่อหลักสูตร ผ่านระบบ
สารสนเทศงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual
Basis) ในรูปแบบการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยใช้ข้อมูลในปีการศึกษา 2543
ที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ในปีการศึกษา 2544 และ 2545 ได้พัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลงานให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของมหาวิทยาลัย และในปีการศึ กษา
2546 มีการเชื่อมโยงข้อมูลในการคานวณต้ นทุนต่อหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการบริห ารงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้มีการพั ฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารการคลัง (ระบบใหม่) โดยมีแผนจะดาเนินการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลงาน
เป็นระยะที่ 2 ซึ่งปัจจุบันระบบสารสนเทศการบริหารการคลังระยะที่ 1 ยังไม่สามารถดาเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศระบบบั ญชีต้น ทุน ต่อหน่ว ยผลงานได้ เนื่องจากยังไม่ส ามารถดึงข้อมูล ดึง ข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อออกรายงานต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ครบถ้วน และ
ถูกต้องตามความต้องการ เพราะยังขาดข้อมูลที่เป็นต้นทางอยู่หลายส่วน และข้อมูลที่จะนามาประมวลผล
เพื่อเป็นต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีฐานข้อมูลรองรับ หรือมีรองรับแต่ยังไม่สมบูรณ์
ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ประกอบกับแต่ละหน่วยงานมีความต้องการ
พัฒนาระบบ MIS เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานอย่างมาก ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาระบบ MIS ย่อย ๆ ให้
แต่ ล ะหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ระบบต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเป็ น ระบบที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ต้ อ งการข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
จาเป็นต้องดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาประมวลผล ซึ่งจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาระบบ MIS ของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
4. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบทานความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ระดับ มหาวิทยาลัย
และรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับ หน่วยงานต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุ ก
ปีงบประมาณ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุส มผลว่าการดาเนิน
กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม รัดกุม และเชื่อถือได้ ทาให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง สามารถสรุ ป รายงานผลการสอบทานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้
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C.9-3

รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
1. แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จานวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ผลการสอบทานเป็นดังนี้
การประเมินระดับความสาเร็จของกิจกรรมควบคุม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก จานวน 3 ปัจจัยเสี่ยง กล่าวคือ
มีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม และได้ผลตามที่คาดหมาย จนสามารถลดระดับความเสี่ยงให้ต่ากว่า
ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือระดับความเสี่ยงต่ากว่า 6 ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดที่เกิด
จากการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย ในความรับผิดชอบของส่วนพัสดุ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเกิด
โรคระบาดภายในมหาวิทยาลัย ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ระดับดี จานวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
กล่าวคือ มีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม และได้ผลตามที่คาดหมาย จนสามารถลดระดับความเสี่ยงให้
เท่ากับระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6 และระดับพอใช้ (ควรเพิ่มกิจกรรม
ควบคุม) จานวน 1 ปัจจัยเสี่ยง กล่าวคือ มีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม แต่ไม่สามารถลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือระดับความเสี่ยงสูงกว่า 6 ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องปริมาณน้าดิบ
เพื่อใช้ผลิตน้าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น 6 ปัจจัยเสี่ยง โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในเลือกสอบทานจานวน 13 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
จานวน 12 ปัจจัยเสี่ยง และอีก 1 ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่า ผลการสอบทานเป็นดังนี้
การประเมินระดับความสาเร็จของกิจกรรมควบคุมพบว่า อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
กล่าวคือ มีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม และได้ผลตามที่คาดหมาย จนสามารถลดระดับความเสี่ยงให้
ต่ากว่าระดับ ความเสี่ ย งสู งสุ ดที่ย อมรั บ ได้ หรือระดับความเสี่ ยงต่ากว่า 6 ได้แก่ ปัจจัยเสี่ ยงเรื่องข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจถูกลดความน่าเชื่ อถือลงได้ และปัจจัยเสี่ยงเรื่องการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของสภาวิชาชีพ
ทั้ง 2 ปัจจัยเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุจากการ
เดินทางไปให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และปัจจัยเสี่ยง
เรื่องจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอและมีแนวโน้มการลาออกของคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง ในความรับผิดชอบ
ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับดี จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง กล่าวคือ มีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม
และได้ผลตามที่คาดหมาย จนสามารถลดระดับความเสี่ยงให้เท่ากับระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือ
ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6 และระดับพอใช้ (ควรเพิ่มกิจกรรมควบคุม) จานวน 5 ปัจจัยเสี่ยง กล่าวคือ มีการ
ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุม แต่ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือ
ระดับความเสี่ยงสูงกว่า 6 หรือมีการดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมแต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้คาว่าปัจจัยเสี่ยง และแผนควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้คาว่าความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.9\3---C.9.docx

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.9-4

รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
1. แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จานวน 6 ความเสี่ยง ผลการสอบทานเป็นดังนี้
การประเมินระดับ ความสาเร็ จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานลดลง
จานวน 5 ความเสี่ยง คงเดิมจานวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานที่เพิ่มขึ้น
กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ B)
จานวน 5 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องจานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี มีความ
เป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ สานักวิชา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ศูนย์บริการการศึกษา และ
ส่วนแผนงาน เรื่องการธารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ในความ
รับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
สานักวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนแผนงาน เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็ น ไปตามกฎระเบีย บที่กาหนดไว้ ในความรับผิ ดชอบหลักของฝ่ ายบริห ารทั่วไปร่ว มกับส่ วนพัส ดุ และ
ส่วนอาคารสถานที่ เรื่องขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงขาดความต่อเนื่องในการดารงความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในความรับผิดชอบของส่วนการเจ้าหน้าที่ และเรื่องการเสียโอกาสในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม (ระดับ D)
จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องแนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ
มหาวิทยาลัย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ส่วนการเงินและ
บัญชี ส่วนบริหารสินทรัพย์ และหน่วยวิสาหกิจ เนื่องจากกิจกรรมควบคุ มที่กาหนดไว้อาจยังไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยควรทบทวนกิจกรรมเพิ่มเติม
2. แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น 6 ความเสี่ยง จาก 6 หน่วยงาน
ผลการสอบทานเป็นดังนี้ การประเมินระดับความสาเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลัง
การสอบทานลดลงจานวน 5 ความเสี่ยง คงเดิมจานวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการ
สอบทานที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
(ระดับ A) จ านวน 1 ความเสี่ ย ง ได้แก่ ความเสี่ ยงเรื่องนัก ศึก ษาไม่ส ามารถศึก ษาต่ อได้ จากการไม่ มี
ทุนการศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. ในความรับผิดชอบของส่วนกิจการนักศึกษา ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ B) จานวน 4 ความเสี่ยง
ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องมหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านตารา ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่องนักวิจัยดาเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา ในความรับผิดชอบของสถาบัน วิจัยและพัฒนา เรื่องการเกิด
อัคคีภัยอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
เรื่องอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาอันเนื่องมาจากการจัดเก็บและการใช้สารเคมีและ
วัตถุมีพิษในห้องปฏิบัติการ ในความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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C.9-5

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลั งการสอบทานคงที่โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม (ระดับ D)
จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องจานวนนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อด้านเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงตามลาดับอย่างต่อเนื่อง ในความรับผิดชอบของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นเพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4 แห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง
เห็นควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในโรงเรียนอื่น ๆ
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยมีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งประกอบด้วย งานประจาตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี และงบประมาณประจาปี มีการกาหนดเป้าประสงค์หลัก มี
ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ มีตัวชี้วัดหลักที่วัดได้จริง มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่มีความชัดเจน และมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ตามกระบวนการ PDCA (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-1)
5.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อใช้
ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อการประหยัดทรัพยากร มีการถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนร่ วมด าเนิ นการในบางกิจกรรม มีความคล่ องตัวในการพัฒนาหลั กสู ตรและเสร็ จสิ้ นที่
สภามหาวิทยาลัย มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น บุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้
นาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานมาใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดผลตอบแทน และนาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมมาตรการประหยัดและลด
ต้นทุน
5.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบริหารจัดการโดยคานึงถึงหลักการตอบสนองที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานบริการ
ของมหาวิ ทยาลั ย มี ความรวดเร็ ว ถู กต้ อง และตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ได้อย่างเต็มที่ อาทิ ระบบบริการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ SUTnet ความเร็วสูง 10 Gigabits ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยระดับสูง การให้บริการห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ SUT
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e-Learning ระบบ Digital Media for U-Learning ระบบ Mobile Learning ระบบ SUT-Academic
Intelligence (SUT-AI) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเชิงอัจฉริยะ โดยบูรณาการคลังข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
และระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
5.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบริหารงานโดยคานึงถึงหลักภาระรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ทุ กระดั บ ได้ แก่ นั กศึ กษา คณาจารย์ บุ คลากร ชุ มชนและหน่ ว ยงานโดยรอบ
มหาวิทยาลั ย อาทิ การจั ดการเรี ยนการสอนที่ ได้ มาตรฐานและมีสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ชี วิ ต และการเรี ย นรู้ (Living and Learning
University) มีมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง (Job Description) ของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
วิชาชีพที่ชัดเจนในด้านภาระงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อนาไปสู่กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ประเมิน 3 ครั้ง/ปี)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นสถาบันคู่เคียงสังคม
โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เช่น อุทยานการเรียนรู้สิ รินธร ค่ายเยาวชน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้ องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลั ย (ความร่วมมือระหว่างมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โครงการพัฒนา
ความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเพิ่ม
ศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นต้น
5.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาคมและ
ผู้ เกี่ยวข้องได้รั บทราบ อาทิ การถ่ายทอดสดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยผ่ านระบบอิ นทราเน็ ต
ของมหาวิ ทยาลั ย การเผยแพร่ มติ การประชุ มของสภามหาวิ ทยาลั ยและคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแจ้งเวียนมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ
มหาวิทยาลั ยมีหน่ วยตรวจสอบภายในที่ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบการทางานให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อกาหนด และข้อบังคับของมหาวิทยาลั ย โดยรายงานตรงต่ออธิ การบดี
นอกจากนี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงาน
ท าหน้ าที่ ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย และจั ดท ารายงานเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลั ยทุกหกเดือน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 1) การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยการ
ติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย การดาเนินงานของอธิการบดีตาม
วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่ได้แถลงไว้ต่อ
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สภามหาวิทยาลัย และข้อมูลผลการดาเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริห ารความเสี่ ยง
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และ 3) การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย ตามกรอบการประเมิน ตัว ชี้วัด และเกณฑ์ก ารประเมินผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-2 หน้า 4)
นอกจากนี้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบภายนอกท าหน้ าที่
ตรวจสอบงบการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ
5.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการองค์ความรู้ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน การบริหารจัดการงบประมาณ การวิจัยสถาบันเพื่อยกระดับคุณภาพงานประจา
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย และการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 - 2564 (แผนระยะ
ยาว 10 ปี) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) (แผนระยะกลาง 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนระยะสั้น 1 ปี) โดย
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดมาตรการ แนวทาง และ
ทรัพยากรที่จาเป็ นร่วมกันโดยอาศัยหลั กการระดมสมอง (Brainstorming) และการจัดการความรู้
(Knowledge Management) เพื่อให้ได้แผนของมหาวิทยาลั ยที่สามารถดาเนินการได้อย่างแท้ จริง
(เอกสารอ้างอิงที่ C.9-1)
5.7 หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีหน้าที่
กาหนดและกากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้ เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และมีการกระจาย
อานาจการบริหารไปยังรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ ายยุ ทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพั ฒ นาความเป็ นสากล
รองอธิ การบดี ฝ่ า ยวิ จั ย นวั ตกรรม และพั ฒ นาเทคโนโลยี รองอธิ การบดี ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการบริหารงาน
ในแต่ละระดับมี การกระจายอานาจการบริหารงานสู่ ระดั บหั วหน้าหน่วยงาน ทั้งในระดั บคณบดี
ผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าหน่วยงาน
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5.8 หลักนิติธรรม (Rule of law)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีฐานะเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง โดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดาเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของ
ตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกากับดูแ ลของสภามหาวิทยาลั ย
ดังนั้ น การดาเนิ นงานของมหาวิทยาลั ยจึงยึดหลั กนิติธรรมหรือหลั กของกฎหมายเป็นส าคัญ โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พ.ศ. 2533 มี การระบุ อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
สภามหาวิทยาลั ยและสภาวิชาการไว้อย่างชัดเจน โดยให้ อธิการบดีเป็นผู้ บังคับบัญชาสู งสุ ด และ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงที่
C.9-3)
นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ พนักงาน ลู กจ้าง และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สานึกในหน้าที่ ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
เกียรติคุณ เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั่วไป (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-4)
5.9 หลักความเสมอภาค (Equity)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาเนินงานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ผลสรุปหรือมติในทิศทางเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาคม
ทุกระดับ อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และลูกจ้าง มีส่วนร่วมและมีอิสระในการเสนอความเห็น
อย่างเปิดเผยและเหมาะสมในการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
วิชาการ การประชุมผู้ บริ หารระดับสู ง (Inner Cabinet) การประชุมประสานงานบริหาร และการ
ประชุมของหน่วยงาน เป็นต้น
5.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented)
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทุก
ระดับยึดหลักฉันทามติ โดยใช้กระบวนการจัดทาแผนฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน โดยใช้การ
ประชุมระดมสมองในหลายระดับ เช่น การประชุมผู้ บริหารระดับสู ง (Inner Cabinet) การประชุม
ประสานงานบริ หาร เป็ นต้น หรือ การจัดท ารายงานติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
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มีการหารือและรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารเกี่ ยวกับร่างรายงานผลการประเมิน เพื่อปรับปรุง
รายงานให้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องมากที่สุด ก่อนนาเสนอเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-2 หน้า 5 และ 8) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยใช้
มติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มีความสาคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
6. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
ก. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยกาหนดให้มีประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และให้มีการกากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของทุก
หน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานฯ โดยใช้เครื่องมือตาม “คู่มือการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลความคืบหน้าในการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
3. การติดตามรายไตรมาส โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
4. การจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปผลประเมินใน
ภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
โดยผลประเมินในภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หลังสิ้นสุดไตรมาส 4) อยู่ในระดับดีเยี่ยม
(คะแนนเท่ ากั บ 4.72 จากคะแนนเต็ ม 5.00) และได้จัดท าสรุ ปผลการดาเนินงานเป็ นรูปเล่ ม “ผลการ
ด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี” ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
http://web.sut.ac.th/dpn/ document/km/result_KM_2559.pdf
ข. ด้านการจัดการความรู้ที่วางไว้ของทุกหน่วยงานตามภารกิจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มี
กระบวนการดาเนินงาน ผลลัพธ์ที่ทาให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย http://web.sut.ac.th/dpn/ document/km/plan-KM-2560 อีกทั้งมีการส่งโครงการ
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 NRRU Show & Share 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน
ประจาจนเกิดเป็นวิธีหรือแนวปฏิบัติที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสาเร็จ ความ
ภาคภู มิ ใ จของการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ดาเนิ น งานด้านการจั ด การความรู้ โดยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ไ ด้ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice จานวน 5 ผลงาน ได้แก่
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ลาดับ
ด้าน
1 บริหารจัดการ
2

การเรียนการสอน

3

บริหารจัดการ

4

ด้านบริหารจัดการ

5

ด้านการวิจัย
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ชื่อผลงาน
“กลยุทธ์การจัดการความรู้กับความสาเร็จใน
การบริหารจัดการโครงการ”
“วางแผนการสอนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

ผู้ประสานเรื่องส่งผลงานเข้าประกวด
นางสาวปณิตา กะสินรัมย์
เทคโนธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ
สุขสุผิว
สานักวิชาแพทยศาสตร์
“สุนทรียสนทนา เคล็ดลับการปลุกภาษา
นางคะนึงนิตย์ หีบแก้ว
ผู้นาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน”
ศูนย์บริการการศึกษา
“การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเวียนเอกสาร นางสาวจิตตานันท์ ติกลุ
โดยการประยุกต์ใช้ Google Forms”
สถาบันวิจัยและพัฒนา
“การสร้างแบบประเมินผลโครงการวิจัย
นางสิรินดา บุญภูมิ
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ Google Form” สานักวิชาวิทยาศาสตร์

2. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอานวย (Facilitator) เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของเครือข่ายการจัดการความรู้ Mini_UKM
3. การเข้าร่วมโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานจัดการความรู้ของสถาบันภายนอกและนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้กับสถบันอุดมศึกษาภายนอก
4. โครงการสั ม มนาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รการเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจากยน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัว บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง แนว
ทางการจัดทาวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ และการสร้าง Successor เพื่อสนับสนุน
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
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7. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
ให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปสู่
การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร อันจะเป็นรากฐาน
สาคัญในการก้าวไปสู่ องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization/HPO) ที่มีแผนรองรับ
กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสั งคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถ
กระทบต่อการทางานจากรอบด้านทุก มุม มอง สามารถปฏิบัติภ ารกิจบรรลุ ตามวัต ถุประสงค์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา
บุ ค ลากรที่ รั บ ใหม่ แ ละที่ มี อ ยู่ ส ายวิช าการและสายสนั บสนุน ให้ เ ป็ น ผู้ มี พ หุ ทั ก ษะ (Multitask/Multiskilled) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานพัฒนาคณาจารย์และส่วนการเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดดังผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ C.10)
8. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ก. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน ทั้งระดับสถาบัน ระดับสานักวิชาและหน่วยงานสนับสนุน และระดับหลักสูตร ดังนี้
1. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน 2 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการจัดทาโครงร่างองค์การ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์บริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย
รวมถึงสถานการณ์ปั จ จุ บัน ทั้ งภายนอกและภายในมหาวิ ทยาลั ย ทิศทางในอนาคต และ
สภาวะแวดล้อมที่ส่งผลถึงการดาเนินการและผลลัพธ์ของการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการประกอบ ด้วย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
แผน และงบประมาณ เป็นประธาน รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกสานักวิชา ผู้อานวยการ
ทุกศูนย์/สถาบัน และผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
เป็นเลขานุการ
2) คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ให้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น การปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การติดตามการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก มีผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึ กษา เป็ น ประธานคณะท างาน รองคณบดี ทุ กส านั กวิ ช า คณาจารย์ ที่ มี ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในเรื่ องการประกันคุ ณภาพการศึกษา และหั วหน้าส่ วนกิจการนักศึกษา เป็น
คณะทางาน และหัวหน้าส่วนส่งเสริม วิชาการ เป็นเลขานุการ
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2. ระดั บ ส านั ก วิ ช าและหน่ ว ยงานสนั บ สนุน ทุ ก หน่ ว ยงานได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจาหน่วยงาน ทาหน้าที่รับแนวทางและข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยไปสื่อสารกับบุคคลากรในหน่วยงานและนาสู่การดาเนินการประกันคุ ณภาพ
ภายในหน่วยงานตนเองที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
3. ระดับหลักสูตร คณะทางานระดับสานักวิชาจะเป็นผู้สื่อสารแนวทางและข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของตนเองภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี ทั้งนี้
ผลการดาเนิ น งานของหลั กสู ตรทุ กหลั กสู ตรจะสะท้ อ นและเชื่ อ มโยงไปยั งผลการด าเนิ น งาน
จัดการศึกษาของสานักวิชาและมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ภายหลังสิ้นสุดการประเมินคุณภาพภายในประจาปี มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อ
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA forum) โดยให้แต่ละหน่วยงานนาเสนอผลการประเมิน
ที่ เ ป็ น โอกาสในการพั ฒ นา กรอบระยะเวลาเพื่ อ การพั ฒ นา/แก้ ไ ขปัญ หา อั น ดั บ ความส าคัญ
ที่จะต้องพัฒ นา และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหา/ พั ฒ นา
หน่ ว ยงานต่ อ ผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งมี ท่ านอธิ การบดี เป็ นประธาน ผู้ บริ หาร ประกอบด้ วย
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน และเทียบเท่า ทั้งนี้ QA
forum เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อหน่วยงานจะได้นาผลการประเมินตนเอง
ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป
ข. มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นผู้รับผิดชอบตามลาดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้
ระบบประกันคุณภาพตามแนวทางของ สกอ. และ สมศ. ต่อมา สกอ. ได้มีการพัฒนา/ปรั บปรุงตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ โดยการประกันคุณภาพภายใน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดังประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้
อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การจั ดการศึกษา
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของสถานศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัยได้
น าระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (Council of University
Presidents of Thailand QA; CUPT QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความหมายหรือบูรณาการกั บการพัฒนาตาม
แนวทาง EdPEx มุ่งสู่การดาเนินการตามแนวทาง EdPEx มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน
1. การควบคุมคุณภาพ
1) ระดับหลักสูตรจะดาเนินการตามข้อกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
โดยสาขาวิชา สานักวิชา และมหาวิทยาลัย เป็นผู้กากับดูแลตามลาดับขั้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีมติในเรื่องการประเมินระดับ
หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมีการประเมิน 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นเกณฑ์ของ
สกอ. ให้การประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจา
สานักวิชา โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(2) ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้การประเมินดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยมี ห ลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลของสหพันธ์ แพทยศาสตรศึกษาโลก หรือ WFME (World Federation for
Medical Education) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ CUPT QA ระยะที่ 2
2) ระดับ ส านั กวิช าและระดับสถาบัน ดาเนินการตามเกณฑ์ CUPT QA ประกอบด้ว ย Core
Indicators 13 ตัวบ่งชี้ และ Selective Indicators 4 ตัวบ่งชี้ โดยมี 2 สานักวิชา คือ สานักวิชา
แพทยศาสตร์ และสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็ น เลิ ศ หรื อ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
แนวทางของ CUPT QA ระยะที่ 2
3) หน่วยงานสนับสนุน (ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานสานักงานอธิการบดี) ใช้ระบบ CUPT QA โดย
(1) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ทุกหน่วยงานกาหนดเป็นตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
(2) องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน (หน่วยงานกาหนดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
ของหน่วยงาน) โดยมหาวิทยาลัยกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะบางหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน
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เนื่องจากแนวคิดของระบบ CUPT QA เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามบริบทที่ต่างกันของแต่ละหลักสูตร สานักวิชา และสถาบัน และหน่วยงาน
สนับสนุนได้ดาเนินการบ้างแล้วในบางตัวบ่งชี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และเพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ ห น่ ว ยงานน าระบบคุณภาพอื่น มาใช้ใ นการพั ฒ นาหน่ว ยงาน และไม่เป็นภาระซ้าซ้อ นของ
หน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานพิจารณานาเกณฑ์ EdPEx/TQA หรือนาระบบคุณภาพอื่น ๆ
ที่ ต รงกั บ บริ บ ทของตนเองมาปรั บ ใช้ ใ นหน่ ว ยงาน โดยความสมั ค รใจ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
หน่ ว ยงาน และน าไปสู่ ก ารบริห ารจั ด การคุ ณภาพการศึ ก ษาสู่ ความเป็น เลิ ศ โดยการประกั น
คุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 มี 3 หน่วยงาน ที่ใช้ระบบบริหารคุณภาพอื่น ดังนี้
1. ศูนย์บริการการศึกษา ISO 9001 : 2015
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISO /IEC 17025 : 2005
3. เทคโนธานี TQA
โดยระบบบริหารคุณภาพที่หน่วยงานเลือกใช้เป็นระบบคุณภาพที่เน้นในหลักการ เป้าหมาย
และจุดประสงค์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรืองานบริการที่
รวมการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตามความต้ อ งการทางคุ ณ ภาพของลู ก ค้ า ซึ่ ง ระบบคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมองค์กรที่มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ โดยมี
การศึ ก ษาข้ อ ก าหนดของระบบคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว และน ามาปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ระบบการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ
1. การผลิตบัณฑิต ในด้านการเรียนการสอน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน
2. การวิจัย
3. การบริการทางวิชาการ/การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แต่ละระบบที่เลือก จะนิยาม “คุณภาพ” ของตน และมีตัวชี้ “คุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของผลิต/บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา) และในการดาเนินงานของระบบคุณภาพดังกล่าว ต้องมีกลไกที่
ชัดเจน เป็ น ระบบ และเชื่อถือได้ และมีการให้ ข้อมูล ย้อนกลั บสู่ ผู้ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จะมีการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกว่าเป็นตามคุณภาพที่กาหหนดหรือไม่
2. การตรวจสอบคุณภาพ
1) หลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแก่สาขาวิชาและสานักวิชาที่สังกัด
2) ทุกหน่วยงานนาเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร โดยมี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ประธาน ผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี
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3) ให้หลักสูตรและหน่วยงานที่รับการประเมินภายใน นาผลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในและผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิ ทยาลัย ไปกาหนดมาตรการและ
รายละเอียดวิธีการดาเนินการตามมาตรการ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร/หน่วยงานตามตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
3. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมีการประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
1) จั ด ท ารายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามแนวทาง CUPT QA เสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกาหนดเวลา และ
จัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว ในรูปแบบของ PDF files และข้อมูลพื้นฐาน (common data set)
ผ่านระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่เป็นรูปเล่มให้
ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/qa)
2) จากข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้ระบุผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละตัวบ่งชี้และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการ หรือหากยังไม่มีก าร
ดาเนินการ ให้แจ้งปัญหา - อุปสรรค ให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้า
6 เดือน/ครั้ง ในต้นปีและกลางปีงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปเสนออธิการบดี และให้นาผลการ
ด าเนิ น งานตามเรื่ อ งที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ได้ (Areas for Improvement) และข้ อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา ไปรายงานในผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีเป้าหมายให้ผ ลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงาน ปรากฎ
ใน บทที่ 5 : ผลการดาเนินงานตามเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Area for Improvement)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559
3) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร/
หน่ ว ยงาน/มหาวิทยาลั ย อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมหาวิทยาลั ยได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน และติดตามการดาเนินงานตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะตามผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
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เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or
results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is
necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or
poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to
fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully
used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement
trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences
support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results
and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in
the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice
shows excellent results and outstanding improvement trends.

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการดาเนินการของแต่ละประเด็นทั้ง
7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และสรุป
คะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน จากผลคะแนนของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีประเมิน
คะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการดาเนินการทั้ง 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
3
- ทุกตัวบ่งชี้ได้คะแนน  4
มี 12 ตัวบ่งชี้
- มีกระบวนการดาเนินการ
จากทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(ข้อมูลจากสรุปคะแนนบทที่ 3 หน้า 3-1)

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

ไม่บรรลุ

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
เอกสารอ้างอิงที่ C.9-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
(http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan11-55-59.pdf)
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/Plan12-60-64-SUT.pdf)
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เอกสารอ้างอิงที่ C.9-2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารอ้างอิงที่ C.9-3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
(http://www2.sut.ac.th/ouc/pdf/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8
%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AA..pdf)
เอกสารอ้างอิงที่ C.9-4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
(http://web.sut.ac.th/dp/service/hr/html/index.php?name=user&mode
=regulation&file=viewfile&t=in&d=91&pt=afgmsxy0)
แหล่งที่มา : -

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน โดยส่วนการเงินและบัญชี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10

:
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บุคลากรได้รับการพัฒนา
(AUN-QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)

ผลการดาเนินงาน :
1. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยได้กาหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ
และแนวทางของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการ เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
1.2 สรุปมาตรการและแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ :
- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรการ 5.3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แนวทาง :
1) เร่งรัดการจัดทาและผลักดันการนาแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์
2) ปรั บ ปรุ งการแบ่ งส่ว นงานในมหาวิทยาลัยให้ส อดคล้องกับความต้องการและทิศทางการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย
3) วิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการ สายปฏิบัติการให้สอดคล้องละเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ มีการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสาขาขาดแคลน
อย่างเหมาะสม
4) เร่งรัดการดาเนินการเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นคนดีและคนเก่ งเข้ามา
ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยโดยมีจานวนสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
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5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และจัดทาข้อตกลงภาระงานเป็นรายบุคคล
มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน
6) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถเป็ นที่ยอมรับ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น จัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)
ตามระบบสมรรถนะ เพื่อการพัฒ นาบุคลากรรายบุคคล การพัฒ นาตามหลั กการบริ หาร
จัดการผู้มีความรู้สาหรับผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
7) นาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) พร้อมทั้งระบบการขอกาหนดตาแหน่งของ
บุคลากรทุกระดับลงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวาง
แผนการทดแทนตาแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย (Succession Plan)
8) ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความรักมีความผูกพัน
(Engagement) รวมถึงมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
มาตรการ 5.4 : สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อ มที่ดี เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ภายใน
มหาวิทยาลัย
แนวทาง :
1) ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการ
ทางานและการดารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
2) เสริมสร้างความมั่นคงในการทางานให้กับบุคลากร โดยปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือนอย่างเหมาะสมเพื่อดึงดูด จูงใจ รักษาคนเก่งคนดีให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย
3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อ กูลให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเหมาะสม
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรและนักศึกษารวมถึงการเร่งรัดและ
พัฒ นาระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่อ งและนาสู่ ก ารปฏิ บัติ อย่ า งเป็ น
รูปธรรม
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วางแผนและบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคตองค์กร การยกระดับการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพให้มีขีดความสามารถสูง
3. การพัฒนาพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
4. การพัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคลสร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูลกาลังคน
5. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานอันจะ
ส่งผลบุคลากรทางานได้อย่างมีความสุข และงานบรรลุผลตามเป้าหมายเป็น Happy University
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การกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ลาดับที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
บุคลากรมีขีด
1. มีการทบทวนโครงสร้าง
- จานวนหน่วยงานที่ได้รับ หน่วยงาน
1.
ความสามารถและ
หน่วยงานเพื่อการบริหาร
การทบทวนโครงสร้างการ
มีศักยภาพสูง
จัดการรองรับการขยายตัว
แบ่งส่วนงาน
2. มีการวิเคราะห์อัตรากาลัง - ร้อยละของหน่วยงานที่ขอ ร้อยละ
สายวิชาการและสาย
อัตรากาลังเพิ่มเติมและมี
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์อัตรากาลัง
การปฏิบัติงาน
พร้อมจัดสรรให้ตามความ
เหมาะสมและจาเป็น
3. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก - จานวนบุคลากรที่มี
ร้อยละ
เพื่อให้ได้ผู้มีศักยภาพเข้า
ศักยภาพตามแผน
มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย
การสรรหา (เน้นระดับ
ปริญญาเอก)
4. มีกลไกในการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรทุก
ระดับที่มีความเหมาะสม
5. บุคลากรมีความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับทั้งระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ

- ระดับการยอมรับของ
ระดับ
บุคลากรในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
คน
ยอมรับหรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
6. บุคลากรได้รับการพัฒนา - จานวนหลักสูตรการพัฒนา
คน
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ
วิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูน
หลักและสมรรถนะตามสาย ศักยภาพ
อาชีพและพัฒนาศักยภาพ - ผู้บริหารได้รับการพัฒนา หลักสูตร
ผู้บริหาร เพื่อสร้างความรัก
ตามหลักสูตรพัฒนา
และความผูกพัน
ผู้บริหารภายในและ
(Engagement) กับ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
- จานวนคณาจารย์ที่ไป
นาเสนอผลงานต่างประเทศ
คน
- การพัฒนาบุคลากรสาย
คน
ปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ
- จานวนบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การส่งเสริมทางก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1.

2.

มีการนาระบบ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
(Career Path) ของ
บุคลากรทุกระดับมาสู่
การปฏิบัติ
บุคลากรมีศักยภาพและ
พร้อมในการดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

- บุคลากรสายวิชาการ
1. จานวนผู้ดารงตาแหน่ง
สายปฏิบัติการ
ทางวิชาการ
มีความก้าวหน้าในอาชีพ 2. จานวนผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาชีพ
- มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตาแหน่ง

ร้อยละ
ร้อยละ

1. จานวนผู้บริหารที่ได้รับ
คน
การพัฒนา
2. จานวนผู้เข้าอบรมที่
ร้อยละของ
ผ่านการอบรม
ผูผ้ ่านการ
อบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
ลาดับที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1.
บุคลากรได้รับการ 1. สร้างระบบและกลไกการ 1. ร้อยละของตาแหน่ง
อันดับ
ส่งเสริมความมั่นคง
พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่
ศาสตราจารย์ อยู่ใน
ของประเทศ
และความก้าวหน้า
ตาแหน่งทางวิชาการ
อันดับที่ 3 ของ
ในอาชีพ
วิชาชีพ
ประเทศ
2. สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 2. ร้อยละของบุคลากรที่ คน (วิชาการ/
ในอาชีพเพื่อส่งเสริม
ได้รับการส่งเสริม
ปฏิบัติการ)
ความก้าวหน้าของบุคลากร
ความก้าวหน้าในอาชีพ
สายวิชาการ วิชาชีพ
3. บุคลากรสายวิชาการมี
คน
ทางก้าวหน้าตาม
แนวทางใหม่
4. ระดับความพึงพอใจ
ระดับ
(การพัฒนาบุคลากร)
(จากคะแนน
เต็ม 5)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล
ลาดับที่

เป้าประสงค์

1.

มีการปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
บุคคล สามารถสนับสนุน
การบริการวิชาการ

2.

กลยุทธ์
1. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับให้เหมาะสม

หน่วยนับ
(ค่าเป้าหมาย)

ตัวชี้วัด
- มีจานวนระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ
ที่ได้รับการปรับปรุง

เรื่อง

1. ส่งเสริมการพัฒนา
- จานวนหน่วยงานที่ หน่วยงาน
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ใช้ระบบฐานข้อมูล
การบริหารบุคคล เพื่อเพิ่ม
ด้านการบริหารงาน
ประสิทธิภาพการทางาน
บุคคล
2. สนับสนุนการฐานข้อมูล - จานวนระบบของ
ระบบ
ระบบสารสนเทศบุคคล
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกัน
บุคคลที่ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานของบุคลากร
ลาดับที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
(ค่าเป้าหมาย)
1.
มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ 1. การพัฒนาคุณภาพ 1.1 อัตราการลาออก
ร้อยละ
เหมาะสมต่อการ
ชีวิตด้านความมั่นคง 1.2 การวิเคราะห์และ
สัดส่วน
ดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการทางาน
เปรียบเทียบ
(Happy and Healthy
ค่าตอบแทนกับ
environment) เพื่อ
หน่วยงานที่มี
รักษา ดึงดูดคนดี คนเก่ง
ฐานะเดียวกัน
ให้คงอยู่ในระบบ
2. มีการปรับปรุง
2. การปรับปรุง
ครั้ง
สวัสดิการให้
สวัสดิการ
สอดคล้องกับ
สิ่งอานวยความ
สภาวการณ์
สะดวก
3. มีการส่งเสริม
3.1 จานวนกิจกรรมที่
กิจกรรมการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพ
คุณภาพชีวิต
อนามัยของ
มีแผนงานโครงการ
บุคลากร
ด้านการพัฒนา
3.2 จานวนกิจกรรม
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมการสร้าง
บุคลากรมีความสุขใน
สุขเพื่อการทางาน
การทางาน (Happy
อย่างมีความสุข
Workplace)
3.3 ระดับการประเมิน
ความสุข
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2. หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้สานต่อแนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน โดยกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เน้นหลักการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถ
ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด ลดระเบียบข้อบังคับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน
วิชาการ ลดขั้นตอนการทางานเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินภารกิจทั้ง 5 ประการ และบรรลุความ
เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการได้ โดยการบริ ห ารงานบุ ค คลได้ มี ก ารขยายตั ว เพื่ อ รองรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลั ย เช่น มีการเปิ ดหลั กสู ตรใหม่ ๆ ที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นาประเทศ เช่น
หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรคงนโยบายการ
บริ ห ารบุ ค คลในการเป็ น องค์ ก รขนาดเล็ ก แต่ มี ประสิ ท ธิภ าพสู ง และการวางแผนเพิ่ ม อั ต ราก าลั งอย่าง
ระมัดระวังตามความจาเป็น โดยการจัดอัตรากาลังเสริมในลักษณะอื่น เช่น จัดจ้างอาจารย์พิเศษช่วยสอนใน
บางรายวิชา หรือจัดให้มีผู้ช่วยสอนในการสอนกลุ่มใหญ่ จัดให้มีบัณฑิตศึกษาเพื่อช่วยงานการเรียนการสอน
เป็นต้น ในส่วนอัตรากาลังในสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยจะระมัดระวังการเพิ่ มอัตรากาลังโดย
พิจารณาเฉพาะการสนับสนุนงานวิชาการตามความจาเป็นและตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยเน้นการพัฒ นา
พนั กงานให้ เป็ น ผู้ มีพหุ ทักษะ (Multi - skilled) สามารถทางานที่ห ลากหลายได้ ส่ ว นพนักงานในหน่วย
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยได้กาหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก
มหาวิทยาลัยเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังคนให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ (มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายให้สัดส่วนคณาจารย์ต่อพนักงาน อยู่ในช่วง 1:2)
ทั้งนี้ สัดส่วนคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2559 ปรากฏดังนี้
ตารางจานวนคณาจารย์ตอ่ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ต่อนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2559
ปี
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
คณาจารย์ 254 253 259 274 282 297 321 335 347 369 377 385 404 422
พนักงาน 708 694 676 688 690 718 744 762 766 787 803 820 821 825
สัดส่วน
คณาจารย์/
พนง.

1:2.8 1:2.7 1:2.6 1:2.5 1:2.5 1:2.4 1:2.3 1:2.3 1:2.2 1:2.1 1:2.1 1:2.1 1:2.0 1:1.9
หมายเหตุ : ในปี งบประมาณ 2559 (ข้ อ มู ล ณ 30 ก.ย. 2559) ไม่ นั บ รวมสายวิ ชาการ (ครู + นั ก วิ จั ย 13 คน) และ
สายปฏิบัติการฯ 4 คน สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
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3. การคัดเลือกและการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ในการวางแผนอัตรากาลัง ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานงานกับ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบการวางแผนอัตรากาลังของหน่วยงานนั้น ๆ โดยทุกหน่วยงาน
จะจัดทาแผนอัตรากาลังของตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขออนุมัติในคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน จากนั้น ส่วนการเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบความจาเป็น และจัดทาแผน
สรุ ป อั ต ราก าลั ง ที่ ต้ อ งการในแต่ ล ะปี ง บประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในแต่ ล ะปี
แต่เนื่องด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถจัดอัตรากาลังให้กับหน่วยงานที่ขอมาตามที่ต้องการ
ได้ครบตามจ านวนที่ขอ โดยจะจั ดสรรอัตรากาลังให้ กับหน่วยงานที่มีความจาเป็นและมีผ ลกระทบด้าน
การเรียนการสอนเป็นลาดับแรก
มหาวิทยาลัยได้ กาหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการสรรหา
การเลือกสรร และการคัดเลือกบุคลากร และการทดลองปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน จากแผนอัตรากาลัง
ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
บุ ค ลากรที่ ต้ อ งการรั บ สมั ค ร เพื่ อ ให้ ต รงการภาระงานที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ จากนั้ น ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่
จะดาเนินงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยใช้หลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ในเว็ บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ติดประกาศ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้
หลายช่องทาง เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปรษณีย์ ส่งใบสมัครด้วยตนเอง รายละเอียดกระบวนการคัดเลือก
พนักงานสายวิชาการได้อธิบายไว้ตามตัวบ่งชี้ C.5 ส่วนกระบวนการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ประกอบด้วย การสอบคัดเลือกทั่วไป และการสอบวิชาเฉพาะตาแหน่งของหน่วยงานเพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และการสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติ บุคลิกภาพ และข้อมูลอื่น ส่วนการเจ้าหน้าที่มีการ
ประเมินผลวิธีการดาเนิ นการสรรหาคัดเลือก โดยที่ผ่านมาหน่วยงานได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามต้องการ
และไม่เคยปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก บุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการคัดเลือกจะ
มีระยะเวลาการทดลองงาน 2 ปี ก่อนจะได้รับสถานะเป็นพนักงานประจา บุคลากรทุกคนมีภาระงานที่
ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาตามรอบปีการศึกษา (สามครั้งต่อปี) โดยเน้นประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้ ได้การทบทวนภาระงานของคณาจารย์ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตาม C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในหน้าที่
เป็ น นโยบายของมหาวิ ทยาลั ย ดาเนิ น การโดยส่ ว นกลางและหน่ว ยงานต้นสั ง กัด มหาวิทยาลั ยมี ระบบ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่มตาแหน่งงาน ดังนี้
1. กาหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริม
ประสิทธิภาพการสอนให้กับพนักงานสายวิชาการเป็นการเฉพาะ
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานได้มีแผนพัฒนาบุคคลเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การจั ด อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรในลั ก ษณะ In-house Training ตามความต้ อ งการของ
หน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒ นาทักษะ
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พื้ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ น (Core Competency) คื อ หลั ก สู ต รด้ า นการพัฒ นา
องค์กร กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒ นาทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่ อสาร
พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และกลุ่มหลักสูตรด้านทักษะพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ
ในการทางาน
จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการได้นาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อ
การก้าวสู่ตาแหน่งทางวิช าการที่สูงขึ้น โดยมีงบประมาณส าหรับการเข้ารับการฝึ กอบรมใน
ประเทศในวงเงิน 20,000 บาท/ปี และมีงบประมาณสาหรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการในต่างประเทศ 70,000 บาท/ปี
จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ไปพัฒนาฝึกอบรมตามความ
สนใจในสายงานอาชีพและตาแหน่งงานที่ปฏิบัติเป็นประจาปีทุกปี เพื่อเสริมสมรรถนะของ
ตนเองให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหม่ได้ โดยมีงบประมาณสาหรับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาในประเทศ สาหรับหัวหน้าส่วนและพนักงาน ในวงเงิน 20,000 บาท/ปี
และ 10,000 บาท/ปี ตามลาดับ
มหาวิทยาลั ยเปิ ดโอกาสให้ แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการจัดฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
เฉพาะหน่ ว ยงานประจ าปี เพื่อพัฒ นาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางานของหน่ว ยงานตาม
ลั กษณะเฉพาะและความสนใจของหน่ว ยงาน ทั้งนี้ หากหน่ว ยงานใดประสงค์จ ะจั ด อบรม
สัมมนา ดูงานภายนอกดังกล่าว ให้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยค่าใช้จ่ายใน
วงเงิน งบประมาณไม่เ กิน อั ตราที่ม หาวิ ทยาลั ยก าหนด หากมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน ที่ก าหนด
หน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
มหาวิทยาลั ย สนั บ สนุ น และส่ งเสริมให้ บุคลากรของหน่ว ยงานได้เข้ารั บการอบรมภายนอก
หน่วยงาน ตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาการ วิชาชีพ และ
หรือเพิ่มพูนทักษะด้านเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร
ในระดับต่าง ๆ ตามแผน Succession Plan โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จริงกับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับต่าง ๆ รวมทั้ง กรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สร้างเครือข่าย เช่น หลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการ
พัฒนานักบริห ารมหาวิทยาลั ยสายวิชาการระดับสู ง (นบม.) หลักสูตรการพัฒนานักบริ ห าร
(นบก.) หลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นต้น เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้รับกลับมา
พัฒนางานด้านการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย
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C.10-9

4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาตนเอง
1. สถานพัฒนาคณาจารย์มีการกาหนดแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและวัดผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) สถานพัฒนาคณาจารย์ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาหรับคณาจารย์ การสอบสอน
ของอาจารย์ใหม่ การสร้างระบบมิตราจารย์ หรืออาจารย์อาวุโสที่ทาหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ
ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาอาจารย์ใหม่ในด้านการสอน และการเป็นอาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะมีการช่วยเหลือและพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการจะพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเตรียมการสอน เทคนิค
การสอน จิตวิทยาการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้ง
การวิจัยการศึกษา
2) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสารวจความ
ต้องการของคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3) จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนเพื่อที่คณาจารย์จะได้นาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ คณาจารย์ ได้ รั บชมสื่ อ และ
เทคโนโลยี ส าหรั บ การศึ ก ษาและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้ านการสอนของอาจารย์ ใ น
ระดับอุดมศึกษา
5) มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม/ร่วมกิจกรรม นาไปใช้
ในการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ต่อไป
2. มหาวิทยาลั ยส่ งเสริ มให้ พนั กงานได้มีส่ วนในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการทางาน
คนละ 2-3 หลั กสู ตรต่อคนต่อปี โดยอาจเป็นการเข้าร่ว มการอบรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ตามความสนใจ โดยการอบรมที่จัด
ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่สารวจจากความต้องการ
ของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ มหาวิทยาลัย
จะจัดงบประมาณให้หัวหน้าหน่ว ยงานรับไปพิจารณาการส่งพนักงานไปอบรมเสริมจุดเด่นและพัฒนา
จุดด้อยของพนักงานเพื่อให้มีสมรรถนะการทางานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
จานวน 14 ตัวชี้วัด
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ตารางแสดงจานวนตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ตัวชี้วดั

ฝ่ายทรัพยากรบคคล โดยส่วนการเจ้าหน้าที่
1. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของ
พนักงาน (Core Competency)
2. การอบรม สัมมนาหน่วยงานประจาปี
3. การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่
จาเป็นของหน่วยงาน
5. การสนับสนุนการจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมภายนอกตามความ จาเป็นของ
หน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา
ของผู้บริหารเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก
7. การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและนาเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
8. การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์
9. จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มี
ผลงานดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณาจารย์
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
11. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
12. การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
13. การจัดกิจกรรมให้คาปรึกษา
14. ระดับผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
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ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ร้อยละของ
ร้อยละของ
หน่วยนับ
แผน
ผล ผลผลิตเทียบ แผน ผล ผลผลิตเทียบ
กับแผน
กับแผน

หลักสูตร

12

28

233.33

12

48

400

หน่วยงาน
หลักสูตร

28
4

28
5

100.00
125.00

28
4

29
6

103.57
150

หลักสูตร

4

6

150.00

4

7

175

คน

100

136

136.00

100

118

118

หลักสูตร

4

11

275.00

4

10

250

ร้อยละ

40

95.78

239.45

40

78.48

196.2

ครั้ง

2

5

250.00

1

1

100

กิจกรรม

1

3

300.00

1

1

100.00

ผลงาน
โครงการ

4
7

3
3

75.00
42.86

4
4

5
5

125.00
125.00

กิจกรรม
กิจกรรม
ระดับ

8
12
3.60

14
12
3.56

175.00
100.00
98.88

8
8
3.63

10
27
4.48

125.00
337.50
123.42
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5. การติดตามและผลลัพธ์จากการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การไปฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ โดยมีประเด็นของการรายงาน คือ สรุปสิ่งที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน หรือได้รับการถ่ายทอดมาให้ชัดเจน และสรุปข้อคิดเห็ น ประโยชน์ที่ได้รับ และ
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนามาปรับปรุงไว้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนด) โดยมอบให้ผู้บังคับบัญชาได้เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม (เอกสารประกอบที่ C.10-1-1)
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ (พนักงานสาย
วิชาการ) ซึ่งจานวนคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตาแหน่งวิชาการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามตัวบ่งชี้
C.5) การเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานระดับชานาญการ (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ) ซึ่งจานวนพนักงานที่ระดับ
ชานาญการยังมีจานวนไม่มาก จานวน 10 คน (ดังเอกสารประกอบที่ C.10-1-3) แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมีระบบการยกย่องชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน
ในการพัฒนาตนเอง โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ (ทั้งพนักงานสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ) มีกรรมการกลางทาหน้าที่คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนด (เช่น พนักงาน
ดีเด่นสายวิชาการ - ด้านการสอน/การบริการวิชาการ/การวิจัย/ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ พนักงานดีเด่นในสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - กลุ่มบริหาร และธุรการ/กลุ่มตาแหน่งงานเชิงวิชาชีพ/กลุ่มผู้มีผลงานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและหรื อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย) และมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี
เมื่อพิจารณาบุคลากรได้รับการพัฒนาในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 และ 2559
เท่ากับ 3.19 และ 3.16 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ C.10-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับ
การพัฒนา จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 (AUN-QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)
สานักวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์

5
2
3
22
2

3.00
3.00
3.00
3.27
2.50

3.40
3.50
3.00
3.11
3.00

ประเมินตาม WFME

1
1

4.00 3.00
2.00 3.00

36

3.14 3.15
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3.50
3.25
3.00
3.00
3.00

3.33
3.40
3.00
3.02
3.00

9*
4
4
9

3.50
3.25
3.00
3.00

3.22
3.50
3.00
2.98

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

23*
11
11
40
3

3.40
3.20
3.00
3.15
2.67

3.30
3.45
3.00
3.06
2.67

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

2 2.50 3.00

(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

รวม

9*
5
4
9
1

1 3.00 3.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

27

3.21 3.18

3 2.67 2.67

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

26

3.22 3.15

1
1

4.00 3.00
2.00 3.00

89

3.19 3.16

C.10-12

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ : * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการ
ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาให้ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.10-1-3)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00

4.00
3.40 3.30

3.20

3.00

3.45
3.00 3.00

3.15 3.06

3.00

3.00

3.19

3.16

2.67 2.67
2.00

2.00
1.00
0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.10-1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
จาแนกตามสานักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559

เกณฑ์การประเมิน
Rating

:

AUN-QA

Description

Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA
practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive
improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows
very good results and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance
of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.
หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการดาเนินการของแต่ละประเด็นทั้ง
7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และสรุป
คะแนนภาพรวมของ C.10 ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย
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C.10-13

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ผลการ
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
3
- ผลการดาเนินงานทุกตัวชี้วัด
ทุกตัวบ่งชี้ (14 ตัวบ่งชี้)
ตามแผนการพัฒนาคณาจารย์ ร้อยละของผลผลิตเทียบกับ
และบุคลากรสายสนับสนุน
แผน > 100
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
(หน้า C.10-10)
- มีกระบวนการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

3.30
3.19
3.15
3.16
4 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa)
หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
เอกสารประกอบที่ C.10-1-1 การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ตามแผนงานโครงการ
ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2559 (หน้า ผ C.10-1)
เอกสารประกอบที่ C.10-1-2 แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (หน้า ผ C.10-5)
เอกสารประกอบที่ C.10-1-3 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปที่ได้ชานาญการ (หน้า ผ C.10-7)
ตารางที่ C.10-1-4 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับ

การพัฒนา จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
(AUN-QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5) (หน้า ผ C.10-8)

แหล่งที่มา : - ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนการเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ที่ C.11

:

C.11-1

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(AUN-QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)

ผลการดาเนินงาน :
1. ข้อมูลป้อนกลับด้านการจัดการเรียนการสอน
1) ด้านการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทาหน้าที่ดูแลตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรได้แก่ การให้คาปรึกษาในด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่
รับผิดชอบ โดยมีแผนการให้คาปรึกษานักศึกษาแต่ละรายให้ชัดเจน ให้คาปรึกษาดูแลด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน เปิดโอกาสหรือสามารถให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้อย่าง
สะดวกและเหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและให้ความช่วยเหลื อ
ตลอดจนรับฟัง แนะนา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษา
จะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปรึกษาผ่านหลายช่องทาง เช่น มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์
ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ e-mail Facebook ฯลฯ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่จะได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนาไปแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบหลักของ
มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน จากการติดตามผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางหนึ่ งที่
มหาวิทยาลั ยได้ปรั บปรุ งและน ามาใช้เพื่อช่วยติดตามพัฒนาการของนักศึ กษาผ่ านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ คือ กาหนดให้นักศึกษาที่มี GPAX ต่ากว่า 2.00 จะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
วิชาเรียน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
การจัดการเรียนการสอนทุกหลั กสูตร มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการสอนของ
คณาจารย์ทุกภาคการศึกษาผ่านระบบลงทะเบียน โดยสถานพัฒนาคณาจารย์มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนา
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เพื่อพัฒนาแบบประเมินการสอนให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องตามเป้าประสงค์ใ นการใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพื่อระบุถึงสมรรถนะด้านการสอน
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าดูข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาได้ทุก
ช่วงเวลาเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนได้ทันท่วงที คณาจารย์มีหน้าที่รายงานผลการเรียนการสอน
ปัญหา ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้สอน และแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไปใน มคอ. 5
และน าไปปรั บ ปรุ งและกาหนด มคอ. 3 ของรายวิช าในการสอนครั้ งถัด ไป และผู้ ดูแลหลั กสู ตรของทุ ก
หลักสูตรจะมีการรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน มคอ.7 โดยรวบรวม ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีเพื่อรับทราบและใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมระดับหลักสูตร สาขาวิชา สานักวิชา เพื่อรับทราบผลการ
จัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ สถานพัฒนาคณาจารย์จะดาเนินการสรุปผลการประเมิน
การสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อรายงานต่อที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน และจัดทา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทุกภาคการศึกษา เพื่อคณาจารย์จะได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน
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2) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรจะทาใน 2 รูปแบบ คือ 1) การปรับเนื้อหาย่อยในรายวิชาโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตร ซึ่งเป็นการปรับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยจากข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ศิษย์เก่า
และจากสถานประกอบการ 2) การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ในทุก 5 ปี (สาหรับหลักสูตร 4
ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและ
เทคโนโลยีในอนาคต และตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs)
ของหลักสูตร แหล่งข้อมูลป้อนกลับที่นามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรจะมาจาก นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์ ผู้ ส อน ศิษย์ เก่า สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
เทียบเคียงจากหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในสถาบันการศึกษาอื่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สั งคม และนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐ บาล วิธีการดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูล ป้อนกลับที่เพียงพอ
ดาเนินการโดยหลักสูตรเป็นหลัก โดยได้รับข้อมูล บางส่วนจากหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลป้อนกลับตาม Stakeholder ทุกกลุ่ม พร้อมผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาทุกพันธกิจและทุก
ระดับ ดังนี้
(1) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้งทักษะทางด้ าน
วิชาการ และทักษะด้านสังคม เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสถานประกอบการและผนวกรวมของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้งก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลัง
กลับจากปฏิบัติงานโดยกิจกรรมที่จัดช่วงหลังกลับจากปฏิบัติงานจะเน้นเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่งานอาชีพ อาทิ การจัดอบรม TOEIC การจัดอบรมภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) การจัดอบรมบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการ (มองในมิติทางด้านจิตใจ) การจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพ การจัดกิจกรรม Industry-based Career Special Short course ใน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านวิศวกรรมเซรามิก ด้านเกษตรและอาหาร ด้านวิศวกรรม และ
ด้านอุตสาหกรรมน้าตาล (รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ C.3)
(2) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้ปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต เพื่อ
สารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้งานบัณฑิตพึงพอใจ และนาผลการสารวจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานบัณฑิตและสังคม โดยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถาม ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะมีการสอบถามมิติทางด้านจิตใจด้วย เช่น การมีจิตบริการ/จิตสาธารณะ การทางานร่วมกับผู้อื่น และ
ความมีมนุษยสัมพันธ์ (มีไมตรีจิตที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และคนทั่วไป) (https://goo.gl/forms/nVv3
HerKiuQ7BZlX2 สาหรับภาษาไทย และ https://goo.gl/forms/JheubyEXl13UJUIM2 สาหรับ
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ) ซึ่งสานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรือนาไปสารวจ
ร่วมกับแบบสอบถามเชิงวิชาชีพของหน่วยงานได้ โดยแบบ สอบถามจะมีทั้งข้อคาถามปลายปิดและ
ข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการได้
โดยเริ่มใช้กับบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557 และได้จัดทารายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 (http://web.sut.ac.th/dpn/)
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3) ด้านความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีหลักการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยมีหน่วยงานกลางเป็น
เจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่หลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น
(1) ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการระบบทะเบียนและประมวลผล และ ให้บริการห้องเรียน ตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานในระบบ ISO 9001 : 2015
(2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับผิดชอบหนังสือและวารสาร
(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบจัดสรรและบริการคอมพิวเตอร์ internet
(4) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
/ปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการ ตามขั้นตอนการดาเนินงานในระบบ ISO /IEC 17025 : 2005
(5) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบผลิตสื่อการเรียนการสอน
หน่วยงานหลักดังกล่าว จะติดต่อกับหลักสูตรโดยสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ในส่วน
ที่ห น่ ว ยงานนั้ น ๆ รั บ ผิ ดชอบ) ผ่ านส านักวิช าและสาขาวิช า เพื่อจัดทาคาเสนอของบประมาณแผ่ น ดิ น
สาขาวิช าจั ดประชุมคณาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและคณาจารย์ ในสาขาวิช า เพื่อประเมินความเพี ย งพอ
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนไปยัง
ส านั กวิช า ข้อ มูล ความต้องการจะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาสานักวิชา ก่อนรวบรวม และ
ส่งต่อไปยัง “หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ” หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะมีคณะกรรมการพิจารณาความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากทางสานักวิชา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนาข้อมูลข้างต้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับผลการดาเนินการในภาพรวม โดย
การวิเคราะห์ระบบ 3R (Review, Redeploy, Replace) สาหรับแผนงานประจาและการวิเคราะห์ระบบ PART
(Performance Assessment Rating Tools) และดาเนินการจัดสรรงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ
ต่อไปและแจ้ งแผนงาน โครงการ กิจ กรรม และกรอบวงเงินงบประมาณแก่ “หน่ว ยงานเจ้าภาพหลั ก ”
ซึง่ “หน่วยงานเจ้าภาพหลัก” จะแจ้งข้อมูลแก่สานักวิชาและสาขาวิชาเพื่อดาเนินการต่อไป
หน่วยงานต่าง ๆ เปิดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นักศึกษา อย่าง
สม่าเสมอ ผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องข้อความทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ แบบประเมินความพึงพอใจประจา
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการทางาน นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลยัง
ได้ทาหน้าที่ประสานการทางานระหว่างสานักวิชาและหน่วยงานสนับสนุน โดยการจัดประชุมเพื่อประเมิน
ภารกิจการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา (http://web.sut.ac.th/das/index.php) ซึ่งเป็นที่ประชุมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากทุกหน่วยงาน มาประชุม รายงาน/ชี้แจง/รับทราบการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และหารือแนวทางการแก่ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน ด้านการซ่อม
บารุงรักษา สิ่งสนับสนุน อาจารย์สามารถขอรับบริการผ่านการแจ้งซ่อม Online ของระบบ MIS ของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือนั้นโดยตรง
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การจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย นักศึกษาทุกหลักสูตรใช้ห้องเรียนส่วนกลางอาคารเรียนรวม 1
และอาคารเรียนรวม 2 ซึ่งมีห้องสัมมนาและห้องเรียนขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 8, 30, 40, 60, 90, 150, 300, 600
และ 1,500 ที่นั่ง ทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (ดูแลโดยศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา) เช่น เครื่องฉาย ระบบเสียงรองรับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม การจัดเวลาการใช้
ห้องเรียน/ห้องสัมมนาอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทาโดย
ระบบจองออนไลน์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบโดยตรง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนอยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ห้องเรียน
สามารถแจ้ งโดยตรงกั บ เจ้ าหน้ า ที่ป ระจาซึ่ง อ านวยความสะดวก ดูแลประสานงาน ตลอดเวลาท าการ
นอกจากนี้ ศูน ย์ บ ริ การการศึกษามีร ะบบการลงทะเบียนผ่ านอินเทอร์เน็ต เพื่ออานวยความสะดวกแก่
นักศึกษาในการลงทะเบียน/เพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ/ผลการเรียน การ
ขอเอกสารการศึกษา ฯลฯ และบริการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่า นระบบ SMS ถึงนักศึกษาผู้ปกครองคณาจารย์
และพนักงานของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการเรียน ห้องสอบ เวลาคุมสอบ ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมสาคัญ ฯลฯ
ข้อเสนอแนะ คาแนะนา หรือข้อควรปรับปรุงสามารถเสนอเพิ่มเติมไปที่หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หรือผ่าน
ศูนย์บริการการศึกษา หรือฝ่ายวิชาการฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ศูนย์บริการการศึกษา มีการ
ประเมินผลการให้บริการห้องเรียน มีผลการประเมิน 3.69 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีการนาผล
การประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานแจ้ง ส่วนอาคาร
สถานที่ เกี่ยวกับเก้าอี้ไม่เพียงพอระบบไฟฟ้าสารองกรณีไฟดับ ห้องเรียนเป็นพื้นพรมมีกลิ่นอับ เพื่อให้การ
เรียนการสอนดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องได้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งทางส่วนอาคารสถานที่ได้จัดทาคาขอ
งบประมาณ และมีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตาม
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทุกสาขาวิชาจะได้การจัดสรรวงเงินงบประมาณประจาปีและคณาจารย์ใน
สาขาวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
การเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดทาแผนพัฒนาเพื่อเป็น
แนวทางดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านห้องสมุดได้นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมา
ดาเนินงานและให้บริการ เปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง จัดให้มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ผ่านเว็บไซต์ library.sut.ac.th เป็นการอานวยความสะดวกให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ทุกเวลา ได้จัดหาเครื่องมือ
ช่วยค้น เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย สะดวกจากการค้นเพียงคาค้นเดียวจากจุดเดียวในลักษณะ
Single Search เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ได้รับสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่
จัดหามาให้บริการ ตลอดทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การจัดการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และ
เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการจึงมีการประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมประชุมและให้
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.11\5---C11 เพิ่ม เรื่องจัดอบรมเรื่องรวมบริการฯ.docx

4

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.11-5

ข้อมูลเหตุผลและความจาเป็นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งร่วมพิจารณา
แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น ประสานศูนย์คอมพิว เตอร์เรื่องการจัด เครื่องคอมพิว เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Multipoint ทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ทาวิจัย
สถาบันเพื่อศึกษาปริมาณและคุณภาพ (ความทันสมัย) ของทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา ได้ดาเนินการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ (ความทันสมัย) ของ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ พร้อมบริการ จัดให้มีการ
ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูล ตู้ยืม-คืนด้วยตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมก่อนให้บริการ มีการ
ประเมินและสรุปผลการวิจัยเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาแผนการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ
ห้ องสมุดให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและมี ความสอดคล้ องกับจานวนนัก ศึก ษาในแต่ล ะระดั บ และเหมาะสมกั บ
สาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับต่าหรือสาขาวิชาใหม่ให้มากขึ้น มีการจัดให้ผู้ใช้บริการประเมินผลการใช้
บริการและให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมของบริการและสิ่งอานวย
ความสะดวก อยู่ในระดับ 3.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพื่อการปรับปรุงบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่
พอใจของผู้ ใช้บ ริ การ จึ งได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้บริการมาพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ปรับปรุงแนวปฏิบัติการยืมต่อ
จัดทาแนวปฏิบัติการตอบคาถามบน Facebook เป็นช่องทางสื่อสารให้ กับผู้ ใช้บริการได้แจ้งปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาทันความต้องการ โดยแจ้งให้
ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการทราบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นหน่ วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์บริการการจั ดการเรียนการสอนในห้ องเรียนและห้องปฏิบัติการครบทุกห้อง ห้องเรียน 93 ห้อง
คอมพิวเตอร์ 93 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง คอมพิวเตอร์ 671 เครื่อง, ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 56 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 2 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1-2 รวมเครื่องคอมพิวเตอร์
820 เครื่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์มีแผนเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับคณาจารย์และบุคลากร ทุก 3 ปี โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทผู้ส่งมอบมีระบบ
maintenance ภายใต้ TOR ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทผู้ส่งมอบถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยทาการสารวจทุกภาค
การศึกษา และน าผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะมาปรั บปรุ งแก้ การให้ บริ การ เพื่อให้ ผู้ ใช้บริการได้ รั บ
ประโยชน์สูงสุด
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และรวมถึงห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
ระดับสูง รวมถึงการบริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาฯ จะได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรที่สาขาวิชารับผิดชอบได้เรียนวิชาปฏิบัติการโดยเครื่องมือเฉพาะทางที่ตรงกับ
วิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ
ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ นอกจากมีห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
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รวมถึงงานวิจั ย แล้ ว ยั งจั ดให้ มีโ รงประลองเพื่อสนับสนุน การทาโครงงานของนั กศึ กษา โดยมีเจ้าหน้า ที่
ที่มีความชานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการจัดอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ต้องใช้ส าหรั บการทาปฏิบั ติการ จัดอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสู งสาหรับงานวิจัย โดยเปิดให้
นักศึกษา คณาจารย์ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีการเตรียมการ
และวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจาปี รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่งการดาเนินงานจะประสานกับทุกสานักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ใน
การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ งานวิจัย และนามาพิจารณาถึงความซ้าซ้อนความจาเป็นในการใช้งาน
ศูน ย์ เครื่ องมือฯ มีร ะบบการซ่อมบ ารุ งรักษาเครื่องมือ ทั้งในส่ ว นการซ่อมแซมเชิงป้องกัน (preventive
maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องชารุด ซึ่งในการดาเนินงานได้จัดให้มีช่างซ่อมประจาอยู่แต่ละฝ่าย
นอกเหนือจากงานซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การซ่อมแซมเครื่องมือที่ชารุดได้รับการแก้ไข
โดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่ง
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้ขอรับบริการนามาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอรับบริการต่าง ๆ และนาผลการประเมินความพึงพอใจมาเข้าที่ประชุมทบทวน
การบริหาร เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น โดยกาหนดกรอบ
ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน นอกจากออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว ศูนย์เครื่องมือฯ
ยังมีช่องทางอื่นให้กับผู้รับบริการได้เสนอแนะการให้บริการ เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์ม
ข้อร้องเรียนตามระบบคุณภาพ ISO 17025 Facebook โดยศูนย์เครื่องมือฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทุกประเภท
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อการก้าวสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยดาเนินการด้านการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนา
ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ในการดาเนินงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้กาหนดการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยดาเนินการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบ SUT e-Learning ในปี การศึกษา 2559 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริ การ
จ านวน 326 คน มีความพึงพอใจต่อระบบ SUT e-Learning อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.95) ทั้งนี้
ในปี การศึ กษา 2559 ศู นย์ นวั ตกรรมฯ ได้ ปรั บปรุ งโมดู ลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งลึ กของระบบ SUT
e-Learning โดยน าเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ Google Analytic และ IntelliBoard เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
การใช้ งานของผู้ รั บ บริ การ ศึ กษารู ปแบบการใช้ งาน ซึ่ งจะน ามาเป็ นข้ อมู ลประกอบการตั ดสิ นใจ
ในการปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้มากที่สุด ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ต่อไป
6
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2. ระบบ SUT e-Classroom จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบ จากจานวนผู้
ประเมิ น 182 คน พบว่ าผู้ รั บบริ การมี ความพึ งพอใจต่ อระบบ SUT e-Classroom อยู่ ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.86) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้แก้ปัญหาการบันทึก
วีดิทัศน์การเรียนการสอนที่ไม่ตรงกับรายวิชาที่ทาการเรียนการสอนจริงแต่ละคาบการเรียน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ย้ายห้องสอน ระหว่างภาคการศึกษา โดยปรับปรุงระบบการจัดการให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ทาให้รายวิชาที่บันทึกวีดิทัศน์ตรงกับรายวิชาที่ปรากฏ
ในหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ทาให้ชื่อรายวิชาและเวลาการสอนถูกต้อง ลดขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชา
ทาให้สามารถให้บริการวีดิทัศน์การสอนบนระบบ SUT e-Classroom รวดเร็วขึ้นและมีความถูกต้อง
3. การประเมินผลการการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training) จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 7 คน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการฝึกอบรมเสมือนจริงอยู่ในระดับมากที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.65) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้ปรับการนาเสนอสื่อรูปแบบใหม่โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นฐาน (Video Based Learning)
เพื่อพัฒนาสู่การเป็น SUT MOOC นอกจากนี้ผลการติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้และ
ความต้องการฝึกอบรมด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น พบว่าต้องการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบ Mobile Content และ Mobile Application อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งแนวโน้มในการผลักดัน
ประเทศไทยเข้ าสู่ Thailand 4.0 ที่ กล่ าวถึ งนวั ตกรรมขั บเคลื่ อนด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์ นวั ตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence &
Embedded Technology) เป็ น 1 ใน 5 ของกลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ดั ง นั้ น
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงเห็นสมควรดาเนินการให้ทุนส่งเสริมการพัฒนาชุดฝึกอบรม
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการฝึกอบรมอบรมดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นหลักสูตร
ในด้านการพัฒนาสื่อการสอนและเกมส์รูปแบบ Mobile Application และการพัฒนา Internet of
Things (IoT)
4. การประเมินผลการการดาเนินงานการฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา แบ่งการดาเนินงาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1 ห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์สาหรับนักศึกษา หลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ จานวน 40 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ มีความพึงพอใจต่อการฝึก ปฏิบัติ
ที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.0) และ กลุ่มที่ 2 การฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา (สนามเด็กเล่นในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) จากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนามเด็กเล่น จานวน 19 คน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการสนามเด็กเล่น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.64) โดยมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) นอกจากนี้แล้ว
จากผลการสอบถามความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์
7
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ทางวิชาชีพ ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพยัง
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่ร่วมโครงการสนามเด็ กเล่ น พบว่า
นักศึกษามีความต้องการในการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ และต้องการให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการฝึก
ประสบการณ์เพิ่ มมากขึ้ น ดังนั้ น ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึ กษาได้
ด าเนิ นการปรั บปรุ งเนื้ อหาหลั กสู ตร และจั ดกิ จกรรมการฝึ กประสบการณ์ นอกพื้ นที่ เพื่ อส่ งเสริ ม
ประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
4) ด้านผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหาร โดยคณะทางานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผ่านระบบ online ซึ่งมีข้อคาถาม
จาแนกตามมิติความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ
1) ด้านผู้รับบริการ ได้แก่ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
พนักงานสายบริหารวิชาการ และลูกจ้าง
2) ด้านกระบวนการภายใน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบ
3) ด้านการเงิน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านงบประมาณของหน่วยงาน
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาหน่วยงานและผู้ให้บริการ
เพื่อถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม จากทุกคนใน
สานักวิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งสามารถจาแนก
ตามมิติความพึงพอใจได้ดังนี้
มิติความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.

จานวน
ระดับ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจ
ผู้ตอบ
321
3.94
1.03
มาก
321
3.81
1.13
ปานกลาง
321
4.10
1.52
มาก
320
3.88
1.26
มาก
321
3.93
1.23
มาก

ด้านผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ภาพรวม
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.45 = น้อยที่สุด, 3.45-3.65 = น้อย, 3.66-3.85 = ปานกลาง,
3.86-4.24 = มาก, 4.25 ขึ้นไป = มากที่สุด
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จากการดาเนินงานภาพรวมประเด็นที่สาคัญที่หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการ
แก้ไขปัญหาจากการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตร สานักวิชา หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน
ในการเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2559 ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่ และมีบุคลากรใหม่จานวนมากขึ้น
ทาให้บุคลากรจานวนหนึ่งยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจปรัชญาการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ว่าหมายถึงอะไร ทาให้เกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการบรรยาย จัดทาคู่มืออธิบาย หรือ
มีการเสวนากัน และมีกลไกในการเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายบริหาร โดย
ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตั้งแต่ปี 2560 โดยจัดให้มีการบรรยาย
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เข้าใจมหาวิทยาลัยและเข้าใจปรัชญาการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ ในหัวข้อที่ควรรู้ เช่น
1. รู้จัก มทส. มหาวิทยาลัยของเรา
2. รวมบริการ ประสานภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
3. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และมหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
5) ด้านกิจกรรมนอกห้องเรียน
นอกเวลาเรียน นักศึกษามีสถานที่ส่วนกลางที่สามารถเลือกทากิจกรรมได้ตามความสนใจ เช่น สถานกีฬา
สนามหญ้า ห้องพักผ่อนในหอพัก ฯลฯ ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยแบบ key card ในอาคารบริหาร อาคารวิชาการ และในบริเวณเฉพาะของส่วนงาน เช่น
ห้ องสมุด ศูน ย์ บ รรณสารฯ ป้ องกัน ไม่ให้ บุคลภายนอกเข้า มาในบริ เวณอาคาร นอกเวลาราชการ และ
จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอยู่ทุกอาคารในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ระบบการป้องกันไฟ
มีสัญญาณเตือนภัยและถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของทุกอาคาร โดยมีการตรวจเช็คทุกปีโดยส่วน
อาคารและสถานที่ สารเคมีอันตรายมีระบบการจัดเก็บและส่งทาลายอย่างเป็นมาตรฐาน โดยศูนย์เครื่องมือฯ
เป็นหน่วยงานที่กากับดูแล นอกจากนี้ บริเวณทางเดิ นของอาคารต่าง ๆ ได้เตรียมทางลาด เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่บุคคลพิการด้วย การรับฟังเสียงจากนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
(1) ส่วนกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแนะแนวและพัฒนานักศึกษา
ทุ น การศึ ก ษา การบริ ก ารและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหอพั ก ระเบี ย บวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาและการทหาร ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าผ่านงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการรับฟัง
เสี ย งสะท้ อ นต่ า ง ๆ จากนั ก ศึ ก ษาผ่ า นช่ อ งทางผู้ นานั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ กษา
สภานักศึกษา (ศูนย์พิทักษ์สิท ธิ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) เพื่อนาเสียงสะท้อนดังกล่าวไป
ปรับปรุงในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2) สถานกีฬาและสุขภาพ รับผิดชอบการส่งเสริมสุ ขภาพและการออกกาลั งกายของนักศึกษาและ
บุ คลากร ให้ บ ริ การด้านอุป กรณ์กีฬา สนามกีฬา และเครื่ องมือออกกาลั งกาย จัดการแข่งขันกีฬา และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน
ด้ า นกี ฬ าและนั น ทนาการ มีการรั บฟังความพึงพอใจของผู้ ใช้บริ การผ่ านแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ การ ผ่ านบุ คลากรประจ างานต้ อ นรับ และประชาสั ม พันธ์ และนาข้อ เสนอแนะมาปรับ ปรุ ง การ
ให้บริการให้ดีขึ้น
9
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ในภาพรวม หน่ ว ยงานสนั บ สนุ นของมหาวิทยาลั ยได้จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่
หลักสูตรอย่างเพียงพอ ทันสมัย และตรงความต้องการ ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฯ บริการเกี่ยวกับสื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาฯ ได้รับจัดสรรหนังสือและวารสารตามที่ขอ รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอขอภายในระยะเวลาที่กาหนด คณาจารย์มีแหล่งที่สามารถหารือและ
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันตาม
ยุคสมัย หากมีข้อเสนอแนะหลักสูตรโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถเสนอความคิดเห็นไปยัง
หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้โดยตรง ตามช่องทางที่หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งไว้ หรือเสนอผ่านทางสาขาวิชาได้
ซึ่งความคิดเห็นจะถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน และมีการแจ้งกลับมายังผู้เสนอหรือ
จะสามารถสังเกตเห็นการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในเทอมการศึกษาต่อมา
2. ข้อมูลป้อนกลับด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาระบบและกลไกการบริหารงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
ตามแผนปฏิบั ติงานด้านการวิจั ย ซึ่งกาหนดให้ ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลั ย และ
ดาเนิ น การตามระบบที่กาหนด โดยกาหนดให้ มี “สถาบันวิจัยและพัฒ นา” เป็นหน่ว ยงานกลางในการ
ประสานการจั ด การบริ ห ารงานวิ จั ย มี “สถานวิ จั ย ” เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารงานวิ จั ย ระดั บ ส านั ก วิ ช า
มีสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาหน้าที่ดูแลและบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมี “เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงนาองค์ความรู้
ผลงานวิจั ย ผลงานวิช าการต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลั ยออกเผยแพร่
ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทุนวิจัย
และพัฒนาที่ส่งเสริมให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในรูปแบบของ
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและระดับบัณฑิตศึกษาให้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ กลุ่ม หรือหน่วยวิจัย นอกจากนี้ มีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยให้สอดคล้องและอานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้ มากขึ้น มีการสร้าง
แรงจูงใจให้นักวิจัยทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบทความลงตีพิมพ์ การสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้มีผลงาน
ตีพิมพ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุ นสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแก่คณาจารย์
ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก การจัดสรรทุนวิจัยแก่ศูนย์ กลุ่ม
หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เป็น
ประจาทุกปี สถาบันวิจัยฯ ได้นาผลการประเมินภารกิจการวิจัยที่ได้รับจากคณาจารย์และนักวิจัยมาปรับปรุง
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การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวน และ
ปรับปรุงเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้สอดคล้องและอานวยสะดวกแก่คณาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการทาวิจัยของคณาจารย์ และได้
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการรวมกลุ่มวิจัย ทาให้เกิดศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดสรรงบประมาณให้มีศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย
รวมทั้งสิ้น 27 ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 10 ศูนย์วิจัย 8 กลุ่มวิจัย 9 หน่วยวิจัย/ห้อง
ปฏิบัติการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดสรรงบประมาณให้มีศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัยและ
ห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 31 ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 12 ศูนย์วิจัย 7 กลุ่มวิจัย
12 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดสรรงบประมาณให้มีศูนย์วิจัย
กลุ่ ม วิ จั ย หน่ ว ยวิ จั ย และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย รวมทั้ ง สิ้ น 28 ศู น ย์ / กลุ่ ม /หน่ ว ย/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
แบ่งเป็น 12 ศูนย์วิจัย 8 กลุ่มวิจัย 8 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานตามพันธกิจการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ C.12) และพันธกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (รายละเอียด
ตามตัวบ่ งชี้ S.4) เทคโนธานี มีระบบและกลไกการรวบรวม/การรับข้อมูลป้อนกลั บจากผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ตามขั้นตอนการดาเนินงานในระบบ TQA ซึ่งแต่ละส่วนงานภายในของเทคโนธานีจะออกแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูลตามลักษณะงาน โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา/
หลักสูตร ด้านการดาเนินงาน (เช่น ความพร้อมของสถานที่ การอานวยความสะดวก รูปแบบกิจกรรม)
ความพึงพอใจวิทยากร/ผู้ถ่ายทอดความรู้ ความพึงพอใจโดยภาพรวม รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเชิงบรรยาย
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความสนใจหรือความต้องการหลักสูตรหรือบริการเพิ่มเติมในอนาคต และนาผลการประเมิน
ที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ/คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวก และมีการติดตามเทียบเคียง
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ C.12)
3. ข้อมูลป้อนกลับด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการจากบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน
ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการตามพันธกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการดาเนิน การของมหาวิทยาลั ยในภาพรวม โดยส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานที่ ค อย
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งในด้านการวางแผนอัตรากาลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลากร การวางแผนการพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ให้ พนักงาน รวมทั้งการมอบรางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อให้เป็นขวัญและกาลั งใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานประจาปี
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ และภาระงานของพนักงานตาแหน่งสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกสายงานเป็นประจาทุก
ภาคการศึกษา (3 ครั้งต่อปี) กรณีคณาจารย์ประจา กาหนดภาระงานขั้นต่ารวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงาน
ต่อปีการศึกษา (ภาระงานหลัก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงาน
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.11-12

ทางวิชาการ งานที่ปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา ภาระงานอื่น ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงาน ได้แก่
งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทางาน และงานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา
กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กาหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามตาแหน่งงาน โดยยึดถือ
Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เงิน
สงเคราะห์ ก รณี พ นั กงานถึ งแก่ ก รรม เงินทดแทนการได้รั บเงิน ชดเชย สวัส ดิการเงินยื มเพื่ อ ซื้ อเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ บ้านพักของบุคลากร รถรับ-ส่งบุคลากร ฯลฯ มีกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุ ข
(Happy Workplace) เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศในการทางานที่มีความสุ ข มี ระบบส่ งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ (พนั กงานสาย
วิชาการ) การเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานระดับชานาญการ (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ) รวมทั้ง มีระบบการยกย่อง
ชมเชยเพื่อให้เป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้เหมาะสมและมีกรรมการกลางทาหน้าที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น จะมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี
ทั้งนี้ ทุกระบบการดาเนินงานที่กล่าวมา ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินงานตามความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ มหาวิ ทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และผู้รับบริการจากพนักงาน และมีการรับฟัง
ข้อคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงระบบการดาเนินงานแต่ละระบบ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การทาประชาพิจารณ์
ก่อนออกประกาศหรื อแนวปฏิบั ติใหม่ (เช่น การกาหนดภาระงาน การต่ออายุการทางานของบุคลากร
สายวิชาการ และการปรับปรุงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ) การเสนอแนะในที่ประชุมประสานงานบริหาร
การสารวจข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถาม หรือการเสนอแนะโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์
ในภาพรวมด้านการบริ ห ารจั ดการ มหาวิทยาลั ยได้มีการนาข้ อมูล ป้ อนกลั บตามพันธกิ จข้า งต้ น มา
ดาเนินการ SWOT Analysis เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) () โดยมีการกาหนดมาตรการในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้มี 21st Century skill ในส่วนของงานวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้มีการกาหนดให้วิจัยในเชิง Area-based มากขึ้น ให้ Agenda-based
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ในส่วนของการบริหารจัดการได้กาหนด
นโยบายคนส าราญ งานส าเร็ จ (Happy Workplace) การพั ฒ นาบุ ค ลากรและ Career path ให้ ดี ขึ้ น
(เอกสารอ้ า งอิ ง : แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
http://web.sut.ac.th/dpn)
เมื่อพิจารณาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม โดยคิดจากคะแนนการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรโดยเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 โดยมีรายละเอียด
จาแนกตามสานักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้
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ตารางที่ C.11-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559
(AUN-QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)
ระดับปริญญาตรี

สานักวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยของ จานวน ค่าเฉลี่ยของ จานวน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
จานวน คะแนนประเมิ
น
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน จานวน คะแนนประเมิน
หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559 หลักสูตร ปี 2558 ปี 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีสังคม
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
6. พยาบาลศาสตร์
7. ทันตแพทยศาสตร์

5
2
3
22
2

1
1

3.00 3.00
3.00 2.00

รวม

36

3.11 2.91

(เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา
2558 เป็นปีแรก)

3.00
3.00
3.00
3.23
2.50

3.00
3.5
3.00
2.94
2.00

ประเมินตาม WFME

9*
5
4
9
1

3.10
3.00
2.75
2.78
3.00

2.89
3.00
3.00
2.67
2.00

9*
4
4
9

3.20
3.00
2.75
2.78

2.89
3.00
3.00
2.76

23*
11
11
40
3

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

3.12
3.00
2.82
3.03
2.67

2.91
3.09
3.00
2.84
2.00

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

2 2.50 2.00

1 3.00 2.00

3 2.67 2.00

ยังไม่มีหลักสูตร ป.เอก

----- ยังไม่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา -----

28

2.93 2.82

26

2.96 2.88

1
1

3.00 3.00
3.00 2.00

89

3.01 2.87

หมายเหตุ : * ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ไม่ขอรับการ
ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรั บนักศึกษาแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาให้ครบก่อน หลังจากนั้นจะดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรต่อไป

โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละหลักสูตร (ดังตารางที่ C.11-1-1)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร

4.00
3.00

3.12
2.91

3.00 3.09

2.00

3.00 3.03
2.84
2.82

3.00 3.00
2.67
2.00

3.00 3.01
2.87

2.00

1.00

0.00

ปี 2558

ปี 2559

รูปที่ C.11-1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาแนกตามส
13 านักวิชา ปีการศึกษา 2558-2559
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เกณฑ์การประเมิน
Rating
1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ :

:

AUN-QA
Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or results
available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is necessary.
There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully meet
them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used. Performance of
the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully implemented.
Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently
implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences support
that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and positive
improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in the field.
Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent
results and outstanding improvement trends.
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality and Supports ข้อย่อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement
ตั้งแต่ AUN 10.1 ถึง 10.6 เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการดาเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุป
คะแนนการประเมิน C.11 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่นาคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทาการเฉลี่ย

สูตรการคานวณ : คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

หรือ คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ด้ของทุกสานักวิชาในสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ผลการ
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
3
- มีช่องทาง/รูปแบบในการแสวงหา นาข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาปรับปรุงแก้ไข
ส่วนเสีย
- มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

ประเมินโดย
หลักสูตร

ประเมินโดย
สานักวิชา

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
3

บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน

2.93
3.01
2.86
2.87
3 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบั
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.11\5---C11 เพิ่ม เรื่องจัดอบรมเรื่องรวมบริการฯ.docx
14 น จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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C.11-15

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ C.11-1-1 ผลการประเมินตนเองของสานักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
(AUN-QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6) (หน้า ผ C.11-1)
เอกสารอ้างอิง
ปรากฏที่เว็บไซต์ส่วนแผนงาน (http://web.sut.ac.th/dpn)
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
แหล่งที่มา : - ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร, ศูนย์บริการการศึกษา,
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา, ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ, สถานพัฒนาคณาจารย์
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ/ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป/ส่วนอาคารสถานที่
- ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี/สถาบันวิจัยและพัฒนา, เทคโนธานี
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\C.11\5---C11 เพิ่ม เรื่องจัดอบรมเรื่องรวมบริการฯ.docx
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ตัวบ่งชี้ที่ C.12

:

C.12-1

การบริการวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)

ผลการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี การกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม
ชัดเจนภายใต้การบริหารงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ได้แก่ งานบริการ
วิชาการ และ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง : งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เทคโนธานีมีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่กาหนด โดยมี กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการ
PDCA ได้แก่
P : Plan มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน
D : Do
ดาเนินงานให้บริการวิชาการตามความต้องการที่ได้สารวจและวางแผนการดาเนินงานไว้
C : Check ประเมินผลการดาเนินงานที่ได้จัดกิจกรรมไป เช่น การประเมินความพึงพอใจ การประเมิน
ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้รับ การลงพื้นเพื่อให้คาปรึกษาหลังการจัดกิจกรรม เป็นต้น
A : Action การนาผลการให้บริการวิชาการมาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ติดตามผลการให้คาปรึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาความรู้ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อนามาจัดทาเป็น
แผนการบริการทางวิชาการที่ตรงจุดต่อไป
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับสาขาวิชา/สานักวิชา หน่วยงาน/ศูนย์
สถาบันวิจัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ชุมชน หน่วยวิสาหกิจต่าง ๆ ตามกระบวนการ PDCA
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น (ดังเอกสารอ้า งอิง
C.12-2-1)
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
มีการดาเนินงานแบบบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเทคโนธานี ได้แก่
3.1 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน :
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี ก ารด าเนิ น งานให้ บ ริก ารวิช าการแก่ สั ง คมโดยใช้อ งค์ ค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลั ยถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่สังคม อาทิ

C.12-2
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1) โครงการฝึกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกเมล่อนมืออาชีพ” โดย ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการนา
งานวิจั ย ของอาจารย์ บู รณาการเข้ากั บการเรียนการสอน (รายวิช า 312481 SPECIAL
PROBLEMS ปัญหาพิเศษ) นาไปถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตร/ผู้ประกอบ
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งงานวิ จัยดังกล่าวนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และขยายไปสู่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีความต้องการรายได้เพิ่ม (ดัง
เอกสารอ้างอิง C.12-3-1)
2) โครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน ดาเนินการโดย หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธานี ซึ่งเป็นโครงการที่นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มาให้บริการ
วิชาการแก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
(ปี พ.ศ. 2556-2559) มีโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึง
ปริมาณค่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (แสดงดังตารางที่ 1) ถือเป็นการขยายการให้บริการไปยัง
ระดับภูมิภาคและมีแนวโน้มไปยังระดับประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ คณาจารย์ที่ร่วมมา
ให้บริการวิชาการ ยังได้นาประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้
สามารถตอบสนองความต้ องการของนั กเรียนในระดั บมัธยมที่ก าลั งจะเข้าสู่ การศึกษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษา นอกจากนี้ โครงการค่ ายวิชาการดั งกล่ าวยั งช่ วยสร้ างค่ านิ ยมการเป็ น
นักวิทยาศาสตร์และการเข้าศึกษาในสถาบันที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นเป้าประสงค์
ของพันธกิจขององค์กรเทคโนธานี
ตารางที่ 1 จานวนโรงเรียนมาใช้บริการจากภาคต่าง ๆ
จานวนโรงเรียนแยกตาม
ปีงบประมาณ (โรงเรียน)

ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง)

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวมจานวนโรงเรียน
**จานวนค่ายแต่ละปีประมาณ (ค่าย)
**จานวนนักเรียนที่เข้าค่าย (คน)

2556

2557

2558

2559

18

20

31

33

3
1
22

7
1
28

8
1
1
2
43

8
1
2
1
1
46

80
107 153 155
4,055 6,072 5,671 7,543
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C.12-3

3.2 มีการบู ร ณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย : ในปี
การศึกษา 2559 มีการดาเนินงานให้ บริการวิช าการ โดยนาผลงานวิจัยของคณาจารย์มา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยง การแปรรูป และการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทากากมันหมักยีสต์เพื่อลดดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ”
โดย รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
- โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้า” โดย รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร, อ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.รัชฎาพร วิสุทธากร อาจารย์ประจา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงการดังกล่าวเป็นการนา
องค์ความรู้ของคณาจารย์ไปถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้มีอาชีพและ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรผู้ เ ลี้ ย งปลา ต าบลบ้ า นเหลื่ อ ม อ าเภอบ้ า นเลื่ อ ม
จ.นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายเครือข่ายใหม่
ไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
บ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (ดังเอกสารอ้างอิง C.12-3-2)
2) โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสาหรับเกษตรกร ได้แก่
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” โดย ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการ
นางานวิจัยของอาจารย์ไปถ่ายทอดสู่ สังคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยเทคโนธานี และเทศบาลไชยมงคล จ.นครราชสี ม า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองพลวงใหญ่ และโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ได้รู้จักวิธีการปลูกพืช อีก
แบบหนึ่ง และนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน (ดังเอกสารอ้างอิง C.12-3-3)
- โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มผลผลิตและการจัดการมันสาปะหลัง ” โดย ผศ. ดร.สุดชล
วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกลุ่มเกษตร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ผลผลิตมันสาปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ จ.นครราชสีมา
- โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมเกษตรกร
แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ในปีการศึกษา 2559 มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ จานวน 5 รุ่น
ณ แปลง 40 ไร่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
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เกษตรกรที่ปลูกสาปะหลัง อ.สีคิ้ว อ.ครบุรี อ.หนองบุญมาก อ.ปากช่อง อ.วังน้าเขียว
อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ อ.โนนไทย อ.พระทองคา อ.ขามทะเลสอ อ.เสิงสาง อ.พิมาย
อ.จักราช อ.เมือง จ.นครราชีมา รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดาเนิน
โครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบัน
อุดมศึกษาและสถาบั นวิ จัยของภาครั ฐปฏิ บั ติงานเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการแข่ งขั นใน
ภาคเอกชน โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน
ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน
2559 มีผู้ร่ว มโครงการทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และนักศึกษา จากเขตพื้นที่
จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จานวน 78 คน (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนิน
โครงการ Talent Mobility 2559)
3.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านทานุศิลปวัฒนธรรม : ใน
ปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยสานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร อาทิเช่น
1) โครงการ “งานว่าวโคราช อากาศยานเมื องย่ า ” เป็นโครงการเพื่ อให้ ความรู้ ด้านศิลปและ
วัฒนธรรมการทาว่าวของคนอีสานรุ่นก่อน เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยสืบสานความเป็น
วัฒนธรรมแบบดั่งเดิมไว้ (ดังเอกสารอ้างอิง C.12-3-4)
2) โครงการยุวอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม องค์ความรู้ใน
แต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ในแต่ละพื้น การอนุรักษ์เป็น
หนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดารงอยู่ใน
ท้องถิ่นต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิง C.12-3-5)
3) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเล็งเห็น
ถึงคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นว่าว
อาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ดังเอกสารอ้างอิง C.12-3-6)
4) โครงการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน กิจกรรมยุวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสานหั วข้อเรื่ อง ศาสตร์ของพระราชา ถวายความอาลั ยเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการแก้ปัญหาน้า ดิน และการจัดการ
พื้นที่การเกษตร และปลูกจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
นอกจากนี้ ในภารกิจด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสั งคมที่ส่ งเสริมการพัฒนากาลั งคนด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

C.12-5

เทคโนธานีได้มีการดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงานโครงการ อาทิเช่น
1) โครงการสนั บสนุ นการจั ดตั้ งห้ องเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน โดยการก ากั บดู แลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกาลังสาคัญในการ
เพิ่มผลิ ตภาพ สร้ างนวัตกรรมในภาคการผลิ ตและบริ การต่ อไปในอนาคต โดยร่วมมื อกั บ
มหาวิทยาลัยนาร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการจัดหลักสูตรสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกากับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
โครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบ่มเพาะ
ให้ เป็ นนั กวิ จั ยที่ มี คุ ณภาพได้ ต่ อไป ซึ่ งในปี การศึ กษา 2559 นั กเรี ยนในโครงการฯ ระดั บ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนาของ
ประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
ยังได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือก
ให้เป็ นตั วแทนศูนย์ สอวน. มทส. (ค่าย 2) เพื่อเข้าแข่งขันโอลิ มปิกวิชาการในระดับประเทศ
(เอกสารอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559)
2) โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการจัด
กิจ กรรมที่ช่ว ยเสริ มสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ การสั งเกต
การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สาคัญ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา
เพื่ อ น าทั ก ษะดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ด้ า นทั ก ษะทางภาษา โดยเน้ น
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้จัด
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ บู ร ณาการกั บ แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยาน
ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ เมืองจราจรจาลอง ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน เป็น
ต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้มาใช้บริการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จากโรงเรี ย นต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศกว่ า 40 โรงเรี ย น จ านวนนั ก เรี ย นกว่ า 8,000 คน
(เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559)
3) โครงการโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนึ่งในศูนย์ สอวน.
ระดับภูมิภาค ในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
โดยสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี นั ก เรี ย นที่ ส นใจสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการจ านวนกว่ า 3,900 คน
(เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559)
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4) โครงการ Children University@SUT โดยในปี พ.ศ.2559 โครงการมหาวิ ทยาลั ย เด็ ก
ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต สาหรับการดาเนินงานและขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้างมากขึ้น
ซึ่งการขยายเครือข่ายจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งด้าน
วิชาการและบุคลากรในการพัฒนากิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน การขยายเครือข่ายจึงคัดเลือกมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่มี
ความพร้อมเพิ่มอีก 10 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค ทั้งนี้ หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
318 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้ นทักษะกระบวนการ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความสาคัญ และ
รักในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้
ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้
เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
(เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Children University@SUT)
5) โครงการค่าย STEM Education (โครงการการแข่งขัน Egg Drop Challenge) จัดโดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 99 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย
55 คน และนักศึกษา 7 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน
ประเทศไทย เข้าร่ วมการแข่งขันฟิสิ กส์ สั บประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในวิทยาศาสตร์
สงเสริมให้ได้ศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ
(เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการดาเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop Challenge)
6) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึ กษาเป็ นพี่เลี้ ยง จัดโดยเทคโนธานี
ร่วมกับสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 โดยมีครูเข้าร่วมโครงการ จานวน 17 คน
ภายหลังการจัดโครงการ ได้มีการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อนาผล
มาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์)
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน
และครู ปีที่ 6 (ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง) จัด
โดย กระทรวงพลังงาน เทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาพลังงานและการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานละสร้างเวทีแสดง
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ผลงานที่ มี ป ระโยชน์ ข องเยาวชน ซึ่ ง ในการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยต้ น กล้ า พลั ง งานปี 10
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง) มีทีมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
พลังงานเพื่อโลกสีเชียว 2559” จานวน 80 ทีม เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ทีม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 35 ทีม และอาชีวศึกษา 20 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 212 คน
(ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน 71 คน นักเรียน 141 คน) และกิจกรรมค่ ายต้ นกล้ าพลั งงานปี 10
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน) มีทีมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559” จานวน 62 ทีม เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 ทีม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ทีม และอาชีวศึ กษา 30 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 136 คน
(ครูที่ปรึกษาโครงงาน 74 คน นักเรียน 62 คน) (เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่ม
เยาวชนและครู ปีที่ 6 (ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10))
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการทาหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่
สั งคมของมหาวิ ทยาลั ย เป็ นศู นย์ กลางการให้ บริ การวิ ชาการ เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและเป็ นที่ พึ่ งทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สังคมและชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อาทิ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การทามันเส้นสะอาดและการจัดการตลาดมันเส้นอย่างเป็นระบบ” โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponic)” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการระบบน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” เป็นต้น เพื่อให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ได้
พัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุน และมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
2) โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โดยเทคโนธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดาเนินกิจกรรม เช่น โครงการบริการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยีการเกษตร โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และเมื่อวันที่
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยเทคโนธานี ได้รั บ เลื อกให้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “รวมพลคน อสวท. ประจาปี 2560”
ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการนาผลงานของ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จากทั่วประเทศมาเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีสมาชิก อสวท. จากทั่วประเทศ
จานวน 471 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ ดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุ มชน” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ หรื อ
พนักงานสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาเกิดความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคม เป็น
สถาบันการศึกษาคู่เคียงสังคม เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน ทาให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีโครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ อาทิ “โครงการ Motor Service” โดย นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกกรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ “โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อตาบลสุขภาวะฯ ระยะที่ 2” โดย คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ส านั กวิช าพยาบาลศาสตร์ “โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ” โดย
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ “โครงการธนาคารขยะสู่ถนนหมู่บ้าน
ปลอดถังขยะ” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง C.12-4-1 และเอกสารอ้างอิง : รายงานผล
การดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2557-2559)
ในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่จัดโดยเทคโนธานีและสานักวิชา
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย จานวน 484 กิจกรรม/ โครงการ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.89 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) มีคณาจารย์เข้าร่วมให้บริการวิชาการ จานวน
152 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของคณาจารย์ทั้งหมด (ดังตารางที่ C.12-1 และ C.12-2) ซึ่งจากผลการ
ดาเนินงานพบว่า จานวนกิจกรรม/โครงการ มีจานวนเพิ่มมากขึ้น มีการขยายพื้นที่ให้บริการจากในระดับ
ภูมิภาคไประดับประเทศ อาทิ โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า” ซึง่
เป็นโครงการที่นาคณาจารย์ไปให้ความรู้ แบบครบวงจร ทั้งการเลี้ยง การแปรรูป การตลาด การขอรับรอง
มาตรฐาน เพื่อช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ดาเนินการไปยังกลุ่ม
ชุมชนอื่น ๆ รอบข้าง ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อการบริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม
นอกจากนี้ เทคโนธานี มี ก ารออกแบบระบบการติ ด ตามผลจากการได้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เทคโนธานีได้ดาเนินการ โดยเป็นลักษณะการจัดทาแบบบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการ
วิชาการ/ความต้องการเพิ่มเติม/ความคาดหวังสิ่งที่ผู้รับบริการอยากให้พัฒนาต่อยอดความรู้ ซึ่งแบบบันทึก
จะทาเป็นรูปแบบทั้งเอกสารและระบบออนไลน์ ในลักษณะติดตามประเมินผลหลังรับบริการ โดยผลการเก็บ
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะถู ก น ามาวิ เ คราะห์ แ ละส่ ง ต่ อ ไปยั ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง วิ ท ยากร/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/อาจารย์
ผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และนามาถ่ายทอดสู่องค์กรชุมชนต่อไป

C.12-9
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

ไม่มีการ
มีรายงานผลที่
รายงานผล เกีย่ วข้องใน
ที่เกี่ยวข้อง บางด้าน
(เช่น มีการรายงาน
ผลที่เกิดต่อการ
กาหนดวิสัยทัศน์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

มีรายงานผลที่เกิด
ต่อสานักวิชา/
สถาบันครบถ้วน
และมีผลการ
ดาเนินงานที่ดี

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอื่น ส่งผล
ให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร

Excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทางดาเนินการ :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หมายเหตุ :
1. ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่างองค์กร
2. ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่เดียวกัน และไม่จาเป็นต้องทาโครงการเดียวร่วมกัน
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกสานักวิชามีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
ผลการ
เป้าหมาย
(ปีการศึกษา
ดาเนินงาน
2558)
5
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
4.89
> 4.50
- มีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้
เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
5

บรรลุ
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รายการหลักฐาน :
ตารางที่ C.12-1

ตารางที่ C.12-2

C.12-10

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม
ต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2559)
(หน้า ผ C.12-1)
รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2559) (หน้า ผ C.12-2)

เอกสารอ้างอิง :
ปรากฏที่เทคโนธานี (เว็บไซต์เทคโนธานี : http://technopolis.sut.ac.th/)
- งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- งบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
- รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559
- รายงานผลการดาเนินโครงการ Talent Mobility 2559
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Children University@SUT
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop Challenge
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10
- รายงานผลการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2557-2559
- ตารางงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa) หรือ
เข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย (http://sar.sut.ac.th:8080/sar2)
เอกสารอ้างอิง C.12-2-1
ผังการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
เอกสารอ้างอิง C.12-3-1
(ตัวอย่าง) โครงการที่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการสนับสนุนการเรียนการสอน (การปลูกเมล่อนมืออาชีพ)
เอกสารอ้างอิง C.12-3-2
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สังคมเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 1 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า)
เอกสารอ้างอิง C.12-3-3
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สังคมเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 2 (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน)
เอกสารอ้างอิง C.12-3-4
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สังคมเพื่อ
สนับสนุนด้านทานุศิลปวัฒนธรรม (งานว่าวโคราช อากาศยานเมืองย่า)
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เอกสารอ้างอิง C.12-3-5

เอกสารอ้างอิง C.12-3-6

เอกสารอ้างอิง C.12-4-1

C.12-11

(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อ
สนับสนุนด้านทานุศิลปวัฒนธรรม (โครงการยุวอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ อีสาน)
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อ
สนับสนุนด้านทานุศิลปวัฒนธรรม (โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

แหล่งที่มา : - ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สาขาวิชา/สานักวิชา
- ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี/เทคโนธานี
- ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน/ฟาร์มมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ C.13

:

C.13-1

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)

ผลการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลักสาคัญประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น ในการบริหารจัดการให้ เป็นไปตามภารกิจด้านทะนุบารุงศิลปะแล ะ
วั ฒ นธรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
สนับสนุนส่งเสริมให้มีผลงานด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน มีการดาเนินการปลูกฝังจิตสานึกเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่
นักศึกษาและบุคลากร และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบูรณาการด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลั ย ประกอบไปด้วยอธิการบดี เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
ผู้อานวยการเทคโนธานี คณบดีหรือผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้อานวยการศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เป็น
กรรมการ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึก ษา เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่เพื่อจัดทานโยบาย แผน ระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และนานาชาติ สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกปี 2538 (World Tech’95) ซึ่ง
อาคารกาญจนาภิเษกและอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ยังคงเปิดให้บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากผลงานความสนใจของคณาจารย์กลุ่มต่าง ๆ จึงได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้เหล่านั้น
ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร พรรณไม้ แมลงกับสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยี ต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ อันรวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรมสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม
ดังนี้ 1) เมืองจราจรจาลอง 2) สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ภายใต้การดูแลของสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
3) อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ (ภายใต้การดูแลของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 4) ห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน (ภายใต้การดูแลของสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 5) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
(ภายใต้การดูแลของส านั กวิชาวิ ศวกรรมศาสตร์ ) 6) สวนเกษตรเฉลิ มพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี
7) อาคารกาญจนาภิเษก
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ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน โดยความรับผิดชอบของสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ซึ่ง
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิช าการด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญาพื้น บ้าน
วัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการศึกษาวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
รวบรวมวัสดุทางวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รวมถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จาก
สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดแสดงวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน กับการ
พัฒนารูปแบบการศึกษาเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ภายในอาคารที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร การดาเนินงานของห้องไทยศึกษานิทัศน์
เป็นไปตามแผนด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้ อ งถิ่ น และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภายใต้ โ ครงการสื บ สานคุ ณ ค่ า ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกาหนดตัวบ่งชี้และจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา นั กวิจัย และประชาชนทั่วไปเข้าศึกษา
วิถีวัฒนธรรม สังคม และศิลปะ ประเพณี ในรูปนิทรรศการหมุนเวียน การปรับปรุงพัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์
เป็นห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจาปีจากมหาวิทยาลัย
ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ในส่วนของนั กศึกษา งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดาเนินงานและ
สร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึ้น โดยมีเป้าหมาย คือสามารถสร้างกลุ่ มนักศึกษา เพื่อดาเนิน
และสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ มีนโยบายรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกวัน
จันทร์และวันพุธ และรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ ตามคาขวัญ “แต่งกายดี ได้รับบริการดี”
นอกจากนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มี
บริ ก ารมุ ม เรี ย นรู้ ส ารสนเทศและสามารถค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ในเรื่ องสารสนเทศท้ อ งถิ่ น
นครราชสีมา (http://www.narinet.in.th/korat_data/) ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณี บุ คคลส าคัญ ผ้ าพื้นเมือง พรรณไม้ ใน จ.นครราชสี มา พระเครื่อ งเมื อ ง
นครราชสีมา ภาพเก่าเล่าเรื่อง ลิเกโคราช วัด สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า OTOP และอาหารพื้นบ้าน สารสนเทศ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (http://library.sut.ac.th/asean_data/) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นนครราชสีมา และศิลปะและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
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2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม และศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีรับผิดชอบ
ดาเนินกิจกรรม การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อสื บสานวัฒนธรรมไทย มีการแต่งตั้งคณะทางานรณรงค์
การแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี 2552
ส่วนกิจการนักศึกษา มีแผนงานการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลักษณะของการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย องค์ประกอบของ
คณะทางานประกอบด้วยบุคลากรในส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ มีการจัดการแสดงสนับสนุนหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันเกษียณอายุ เป็นต้น จัดให้มีบริการด้าน
อุ ปกรณ์ ประกอบการแสดง เครื่ อ งแต่ ง กายและห้ อ งฝึ ก ซ้ อ มดนตรี ใ ห้ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มาขอรับบริการ นอกจากนี้บุคลากรงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์)
มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 (สุรนารีเกมส์) “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต
และมิตรภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 โดยเป็น
ผู้ประพันธ์เพลง Spirit of Suranaree Games ซึ่งใช้เป็นเพลงประจาการแข่งขัน
การดาเนินงานห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนวัสดุ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นข้าวของเครื่องใช้นาไปใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งชมรมนักศึกษา องค์การบริหาร
องค์การนักศึกษา เช่น การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรม
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยัง มีการให้บริการเอื้อเฟื้อสถานที่สาหรับการถ่ายทาสื่ อวิดีทัศน์ และภาพถ่ายที่แสดงออกถึง
วัฒนธรรม โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีการดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีการทาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบนิทรรศการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา
และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ อีกทั้ง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศเป็นหน่วยงานเครือข่ายหลัก
เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ ก ารมหาชน) หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
เพื่อทาการเผยแพร่องค์ความรู้และการบรรยายงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
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3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการภารกิจด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
3.1 พันธกิจการเรียนการสอน ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการศึกษาทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของภาคอีสาน เพื่อการเรี ยนรู้ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่น ๆ
ประกอบด้วย
รายวิชา 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
รายวิชา 204373 เมตะดาต้า (Metadata) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา 301101 Agricultural Orientation ในหมวดวิชาของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายวิชา 530463 โครงงานการออกแบบชั้นสูง (Capstone Design Projects) ของสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 3 ชุดแบบบรูณาการ สร้างสรรค์ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภายในนิทรรศการถาวร
1) นิทรรศการโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีโฮโลแกรม เรื่อง "ระหัดวิดน้าลาตะคอง"
2) นิทรรศการเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หมู่บ้านและจาลองวิถีชีวิตในวัฒนธรรมข้าว และ
ชาวนาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) เพื่อแสดงเฮือนอีสาน ยุ้งข้าว
โบราณ รวมถึงความเชื่อในวัฒนธรรมข้าวในรูปแบบดิจิทัล
3) นิทรรศการสื่อการเรียนรู้ในวัฒนธรรมว่าวด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented
reality) เพื่อแสดงความรู้ในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับว่าวที่เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมของเล่น
และได้พัฒนาจากของเล่นพื้นบ้านสู่เทคโนโลยีอากาศยาน
3.2 พันธกิจการวิจัย ห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ ได้ดาเนินการศึกษาทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
และวัฒนธรรมของภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ เช่น การศึกษาเรื่องแม่ญิง
ต้องต่าหูก ในนิทรรศการผ้ า การศึกษาเรื่องว่าว ในนิทรรศการว่าวไทยว่ายฟ้า การศึกษาเรื่องยวนสี คิ้ว
ในนิทรรศการวัฒนธรรมพลัดถิ่น เป็นต้น และอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่อง “ระหัดวิดน้า : ความหมายและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม”
นอกจากนี้ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ฯ มีการให้บริการความรู้เชิงศิลปะและวัฒนธรรมภาคอีสาน แก่
หน่วยงานภายนอก เช่น การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสานกับของเล่น
พื้นบ้าน : กระบวนการเรียนรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมข้าว” โดยมีเนื้อหาแนวคิดความสัมพันธ์
ทางโครงสร้างในฐานคิดของท้องถิ่นในบริบทชาวนาที่ยึดแนวปฏิบัติตามบรรพบุรุษภายใต้ฮีตบุญของชาว
อีสานที่ผลิตและใช้ประโยชน์จากข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน และงานบุญประเพณีสาคัญ ๆ แสดงถึง
วิถีวัฒนธรรมของชาวนาต่อการมองเห็นคุณค่าของวัสดุทางวัฒนธรรมที่นามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น
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1) การจัดแสดงนิทรรศการถาวร แก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย จากบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด ร่วมกับ สาขาวิชา
ปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารไทย
ศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
2) การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม กิจกรรมในงาน
บุ ญ จารี ต 12 ฮี ต ” เนื้ อ หาเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มและวางแผนการจั ด กิ จ กรรม Walk Rally แก่
คณะทางานสมาคมสุทัยธรรมธิราช ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ อาคารไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
3) การบรรยายให้ ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม หั ว ข้ อ “วิ วั ฒ นาการข้ า ว และพั ฒ นาการ
เทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ในเกษตรกรรมยุ คแรกเริ่มของสั ง คม
มนุษย์ที่ได้เริ่มเรียนรู้การเพราะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จนเกิดเป็นสังคมเกษตรกรรม และพัฒนา
เทคนิควิธีการเพื่อ ปรับ ใช้เรื่อยมาในสั ง คมเกษตรกรรมยุคใหม่ แก่คณาจารย์ และนักศึก ษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคารไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
4) การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “วัสดุทางวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ” โดยมี
เนื้อหาแสดงถึงความหลากหลายของวิ ถี วัฒนธรรมของภูมิปัญญาที่มีการผลิตซ้าตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และวัฒนธรรมร่วมในสังคมวัฒนธรรมอาเซียน แก่ คณะผู้เข้าร่วมโครงการเทศกาล
โคราชศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิ ต ในดวงใจตราบนิ รั น ดร์ ” (Korat
International Arts and Culture Festival 2017: He always dwells in our hearts) ณ
อาคารไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
5) การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “การเรียนรู้สังคมวัฒนธรรม ผ่านวัสดุทาง
วัฒนธรรม” โดยบรรยายเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ผ่านวัสดุทางวัฒนธรรมที่
จัดแสดงในนิทรรศการถาวรทั้ง 8 โซน ซึ่งแทรกด้วยองค์ความรู้ในหลากหลายมิติด้วยโครงสร้าง
ทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านการทดลองใช้ และปรับใช้
เรื่ อ ยมาจะถึ ง ปั จ จุ บั น แก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าปฐมวั ย ชั้ น ปี ที่ 3 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา จัดทาสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ ณ อาคารไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
6) การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
นครราชสีมา” โดยมีเนื้อหามุ่งถึงการบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจด้านงานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีแหล่งรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บริ การแก่หน่ว ยงานทั้งภายนอกและในที่เป็นภาครัฐและเอกชน แก่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ อาคารไทยศึกษานิทัศน์ และ
วัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 21 มิถุนายน 2560
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7) การบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม” โดยมีเนื้อหาแสดงถึงความหลากหลายของวิถี วัฒนธรรมของภูมิปัญญาที่มีการ
ผลิตซ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และวัฒนธรรมร่วมในสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และพัฒนาการของ
การผลิ ตเครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้เ พื่ อ การต่ อ ยอดในมิ ติท างด้า นอื่น ๆ แก่ค่ายวิช าการ “วิศวะ”
สุรนารี#5 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ณ อาคารห้องไทยศึกษานิทั ศน์และวัฒนธรรม
อาเซียน วันที่ 29 มิถุนายน 2560
นอกจากนี้ ได้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบ Culture Digital เพื่อกระตุ้นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยการรวมเอาเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทางด้านสังคม ประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านนิทรรศการ และวัสดุทางวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ สานักวิชา
เทคโนโลยี สั งคมได้ผ ลั กดัน ให้ เกิด Virtual Museum ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความรู้ร่ว มกับสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบูรณาการด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลั ย โดยมี รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้อานวยการเทคโนธานี คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุ รนารี และหัว หน้าส่วนกิจ การ
นักศึกษา เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
และนานาชาติ
3) สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการดาเนินงานโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการโดยสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
เทคโนธานี เช่น
1) โครงการงานว่ าวโคราช อากาศยานเมื อ งย่ า โดยเล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า การอนุ รั ก ษ์ ศิล ปะ
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น การทาว่าวและการเล่นว่าวให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2) โครงการยุ ว อนุ รั กษ์ ศิล ปวัฒ นธรรมท้องถิ่นอีส าน โดยถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน
3) โครงการเสริ มสร้ างประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเล็งเห็น
ถึงคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การเล่น
ว่าวอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบัน/สานักวิชาให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์รวบรวมวัสดุทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานและวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมทั้งทาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ เชิงวิช าการในรู ปแบบนิ ทรรศการแก่ห น่ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียน
นักศึกษา เครือข่ายวัฒนธรรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านนี้ โดยมีการตรวจนับทาทะเบียน
ถ่ายภาพวัสดุทางวัฒนธรรมห้องไทยศึกษานิทัศน์ จานวนกว่า 3,000 ชิ้น โดยแยกหมวดหมู่ประเภทของวัสดุ
ทางวัฒนธรรม ดังนี้ ประเภทผ้าทอมือและเครื่องนุ่งห่ม ประเภทเครื่องจักสานไม้ไผ่ ประเภทเครื่องปั้นดินเผา
และอื่น ๆ การรวบรวมวัสดุทางวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์วัสดุทางวัฒนธรรมเหล่ านี้ให้ คงอยู่ เป็น
ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่รวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้
ถึงวัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และวิถีชีวิตวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบ Culture Digital เพื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้น่าสนใจมากขึ้น
ด้วยการรวมเอาเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทางด้านสังคม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านนิทรรศการ
และวัสดุทางวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่ ว นกิจ การนักศึกษา มี แผนงานการดาเนินกิจกรรมด้านการส่ งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ ในปีการศึกษา 2559 ส่วนกิจการนักศึกษา
ได้ ดาเนิ น โครงการส านึ กรั กความเป็ น ไทย โครงการค่ายเยาวชนศิล ปวัฒ นธรรม โครงการไหว้ครูดนตรี
นาฏศิลป์ไทย เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ โครงการดนตรีนาฏศิลป์จิตอาสา
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท โครงการจิตอาสาพาทาดี โครงการ SUT ทาดีเพื่อน้อง โครงการสร้าง
ฝายสร้างจิตสานึกรักษ์ธรรมชาติ โครงการปันรักสู่น้อง เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะและ
เสียสละต่อส่วนร่วม มีการจัดโครงการพออยู่ พอกิน พอดี พอเพียง ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
รัชกาลที่ 9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โครงการพัฒนาชีวิตด้วย
จิตประภัสสร โครงการอยู่ในศีลกินในธรรม โครงการทานอิ่มบุญหนุนความดี การทาบุญตักบาตรในวันสาคัญ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มีการสรุปประเมินผลโครงการและนาปัญหาอุปสรรค
ไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป
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5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
สังคม ภายในและภายนอก และระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้
5.1 กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ภายในและภายนอก
1) สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
เน้นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหลัก และองค์กร หน่วยงาน กลุ่มคณะ ทั้ง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมและภาพบรรยากาศห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน ปรากฏที่ http://www.museumthailand.com/Thai_Studies
และเพจเฟสบุ๊ก “ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน” https://www.facebook.
com/sutthaistudies/
2) การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีการอนุรักษ์องค์ความรู้
ภูมิปัญญาช่างพื้นบ้านทุกปีโดยมีการถอดบทเรียนเทคโนโลยีพลังน้าพื้นบ้านลาตะคองเพื่อ
เป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และการนาผลงานมาจัดเป็นนิทรรศการเผยแพร่ การนา
วัสดุทางวัฒนธรรมมาจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อการศึกษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เกิดการต่อยอดทางเทคโนโลยี
3) มีการศึกษาหรือสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและด้านประติมากรรม ศึกษาวัฒนธรรม
ชาวบ้ านทั้งเป็ น รู ป ธรรมและนามธรรม ทั้งการเก็บรวบรวมวัส ดุทางวัฒ นธรรมผลงาน
จิตรกรรมพื้นบ้าน ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้มอีสาน” ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า
“ฮูป แต้มบนผ้ าผะเหวต” และการลงพื้นที่เก็ บข้อมูล ศึกษาวัฒ นธรรมชาวนา และสิ่ งที่
เกี่ยวเนื่องในวัฒนธรรมการทานาทั้งการถ่ายภาพและการสเก็ตภาพเป็นงานศิลปะ และงาน
จิตรกรรมเพื่อนาไปเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการในหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น
หอศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านประติมากรรมมีการเก็บรวบรวมเพื่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิถีสังคมวัฒนธรรมของผลงานสร้างสรรค์ด้านประติมากรรม
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ของไทย และการสร้างสรรค์ประติมากรรม
แบบจาลองเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนภายในห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ ให้สมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ส่วนกิจการนักศึกษามีแผนงานโครงการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์จิตอาสา โดยการนานักศึกษาไปแสดง ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชสีมา และจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
5.2 กิจกรรมที่มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ห้ อ งไทยศึ ก ษานิ ทั ศ น์ ฯ จั ด นิ ท รรศการหมุ น เวี ย นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น ฐานและ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรด้วยกัน 8 โซน ประกอบด้วย ที่นี่อีสาน หรือ หม่องหนี่อีสาน,
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เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน , เฮ็ดเฮือนเฮ็ดชาน, ห้องพระยากาธรพายัพทิศ , นุ่งฝ้ายห่มไหม, สังคมวัฒนธรรมอาเซียน,
บันเทิงเริงเล่ น หรือ หม่วนซืนโฮแซว, ทาบุญไหว้ผี หรือ เฮ็ดบุญทาทาน" และให้ความสาคัญต่อการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน 4 ชุด ตามหัวข้อการศึกษาวิจัย เช่น นิทรรศการว่าวไทยว่ายฟ้า นิทรรศการภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีในวัฒนธรรมข้าว นิทรรศการกับดักจักสาน และนิทรรศการระหัดวิดน้าลาตะคอง เป็นต้น
ส่วนกิจการนักศึกษา มี แผนงานโครงการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับนานาชาติ
โดยนานักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ณ มณฑล
กุ้ยโจ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2560 และ ค่ายนานาชาติศิลปวัฒนธรรม
ครั้ ง ที่ 3 : วั ฒ นธรรมอี ส าน (The 3rd ASEAN Culture International Camp : ISAAN Culture) และ
ค่ายนานาชาติศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัว (มวยไทย) ครั้งที่ 2 The 2nd International Martial-Arts
and Culture Camp วันที่ 19-25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างมิตรภาพและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาส่งเสริม
คุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

:

คะแนน 2

ไม่มีการ
มีรายงานผลที่
รายงานผล เกีย่ วข้องใน
ที่เกี่ยวข้อง บางด้าน
(เช่น มีการรายงาน
ผลที่เกิดต่อการ
กาหนดวิสัยทัศน์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

มีรายงานผลที่เกิด
ต่อสานักวิชา/
สถาบันครบถ้วน
และมีผลการ
ดาเนินงานที่ดี

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอื่น ส่งผล
ให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร

คะแนน 7
Excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทางดาเนินการ :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธกี ารบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบัน/สานักวิชาให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ :
1. ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่างองค์กร นโยบายทางด้านนี้
อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพื้นที่ หรือผลงาน
2. ในสานักวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator ที่เน้นอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4
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ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
4
- มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการศิลปะและ
เข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ วัฒนธรรมในด้านการเรียน
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ การสอน การวิจัย และการ
ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการแก่สังคม
- มี การขยายผลไปสู่ บุ คลากรกลุ่ มอื่ น
ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ
แหล่งที่มา :

- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สาขาวิชา/สานักวิชา
- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ส่วนกิจการนักศึกษา

C.13-10

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
4

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ S.1

:

S.1-1

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลการดาเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ด้านการวิจั ยคือ “การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ” เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ
และเป็นที่พึ่งของสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ลไกการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แบบรวมบริ ก ารประสานภารกิ จ โดยก าหนดให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีสถาน
วิจัยของแต่ละสานักวิชา (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา) ทาหน้าที่ประสานระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย
ภายในส านั กวิช ากับ สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา โดยมีส่ ว นบริห ารสิ นทรัพ ย์ท าหน้ าที่ ด้านการบริห ารจั ด การ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยนั้นๆ มีเทคโนธานีทาหน้าที่สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการนาไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณาจารย์และ
นักวิจัย รวมทั้ งการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้เต็มศักยภาพที่ มี
มาตรการดังกล่าวได้แก่
มาตรการที่ 1 มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มี ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบทความลงตีพิมพ์ และการ
สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ)
มาตรการที่ 2 มาตรการด้านการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแก่ ค ณาจารย์ ที่ มี ผ ลผลิ ต ด้ า นวิ จั ย สู ง (การจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น แก่
คณาจารย์ ที่มีผ ลผลิ ตด้านวิจัยสู งเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิ ปริญญาเอกและ
ปริญญาโท)
มาตรการที่ 3 มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
มาตรการที่ 4 มาตรการด้านการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มาตรการที่ 5 มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง (Center of
Excellence: CoE)
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มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับคณาจารย์ นักวิจัยทุกระดับ ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จนถึงกลุ่ ม
คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ไม่มากในการทาวิจัยโดยจัด
ให้มรี ะบบนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือระบบมิตราจารย์ การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีการทางานวิจัยเป็นทีม
ในลักษณะศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย ที่ประกอบไปด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยเต็ม
เวลา นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้สามารถทางาน
วิจั ย อย่ างลุ่ มลึ กต่อเนื่ อง มีการวิจั ย แบบบู รณาการและการทางานเป็ นทีมวิจัยเพิ่มขึ้น สร้างผลงานวิจัยที่
สามารถช่ ว ยเหลื อ และสนั บสนุ นการแก้ ไขปั ญหาของประเทศได้ มี นวั ตกรรมและทรั พย์ สิ นทางปั ญญาจาก
ผลการวิจัยเพิ่มขึ้น มีผลงานวิจัยที่นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นและมีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
จากการติดตามการดาเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดย “คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ
จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ” ซึ่งมีผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน และมีหัวหน้าสถาน
วิจั ย ของทุกส านั กวิช าเป็ น อนุ กรรมการ พบว่าคณาจารย์ของ มทส. มีศักยภาพในการทางานวิจัยสู งม าก
สามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติได้อย่างสม่าเสมอ มีสัดส่วนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่ออาจารย์ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ด้านการวิจัยเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้บ่ มเพาะศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ เ ชี่ย วชาญเฉพาะทาง
ในปี พ.ศ. 2558 จึ งมี การจั ดตั้ ง “โครงการจั ดตั้ งศู นย์ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CoE)
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี” เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยสูง มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการทาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ มีภาวะผู้นาสูง และมีความพร้อมในการเป็นแกนนาเพื่อจัดตั้ งศู นย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มุ่งเน้นการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางนาร่องจานวน 5 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน (Center of
Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development)
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(Center of Excellence in Agricultural Product Innovation)
3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
(Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics)
4. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
(Center of Excellence in Advanced Functional Materials)
5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล (Center of Excellence in Biomass)
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โดยในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง 5 ศูนย์ มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน (Center of
Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development) มีโครงการวิ จั ย
จานวนมากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มี
ผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ISI/SCOPUS มากถึง 38 บทความ มีงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ เช่ น กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง นอกจากนี้ ยั งจั ดอบรมความรู้ เชิ งทฤษฎี
การออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา จัดอบรมโครงการออกแบบ
และพัฒนาผิวทางแอสฟัลต์ประเภท AC Duopave เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบน
ทางหลวงชนบท และจัดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International
Conference on Geotechniques, Construction Materials and Environment (GEOMATE)
and Rural Roads นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย หลายแห่งในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศออสเตรเลีย
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Center of Excellence in
Agricultural Product Innovation) มีผลงานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษในผลิตภัณฑ์
เกษตร ซึ่งเป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษ Aflatoxin เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารพิษจาก
เชื้ อ ราในผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตร เป็ น ชุ ด ตรวจสอบที่มี ค วามไวและแม่ น ย าสู ง มี คุ ณ ภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่า เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างเสริม
สุ ข ภาพและการส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตร โดยผลงานดั ง กล่ า วได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ให้ ไ ปน าเสนอในงาน 45th International Exhibition of
Inventions of Geneva ประเทศสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการจดสิทธิบัตร 2 รายการ คือ
1) ชิ้นส่วนโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ที่ใช้ในการดัดแปลงพันธุกรรมชนิดเส้นเดี่ยว (scFv)
ที่จับเฉพาะต่อสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน เลขที่คาขอ 1601005973
2) ชิ้นส่วนโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์แบบเส้นเดี่ยว (Human anti-aflatoxin scFv) ที่จับ
เฉพาะต่อสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) และเชื่อมติดอยู่กับเอนไซม์ อัล
คาไลน์ ฟ อสฟาเทส (Alkaline phosphatase) สามารถให้ สั ญ ญาณเพื่ อ การตรวจวั ดใน
ตัวเอง เลขที่คาขอ 1601005974
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร
ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากเอทานอลจากกากมันสาปะหลัง อีกด้วย
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\S.1\S.1\2-S.1.docx

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

S.1-4

3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Center of Excellence
in High Energy Physics and Astrophysics) มีการทาการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในการต่อยอดงานวิจัยอื่น ๆ ในอนาคต ได้แก่
1) งานวิจัย Dynamical net-proton fluctuations near a QCD critical point
2) งานวิจัย A large, long-lived structure near the Trojan L5 point in the post
common-envelope binary SDSS J1021+1744
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หลายแห่งในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศเม็กซิโก ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน
4. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (Center of Excellence in Advanced
Functional Materials) มีผลงานวิจัยและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ ได้แก่ ระบบอิเล็กโตร
สปินนิงแบบ core-shell ถังกักเก็บไฮโดรเจนต้นแบบประเภทของแข็ง การพัฒนาระบบต้นแบบ
รวมถึงเทคนิคและวิธีการเชิงแสงของระบบถ่ายภาพตัดขวางแบบโอซีที ในระดับห้องปฏิบัติการ มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการใน ISI (Q1) มากกว่า 10 เรื่องต่อปี มีการสร้างเครือข่าย
การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยและสถาบัน
การศึกษาที่มีความพร้อมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
สหรัฐอเมริกา ในส่วนของงานบริการวิชาการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้และความ
เข้ า ใจในงานวิ จั ย ทางด้ า นการวิ เ คราะห์ วั ส ดุ ขั้ น สู ง ด้ ว ยเทคนิ ค TEM/SEM/EDS, Electron
Microscopy and X-ray Spectroscopy for Advanced Materials Characterization
5. ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นชีว มวล (Center of Excellence in Biomass) มี โ ครงการวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ และการผลิตพลังงานทดแทน ดังนี้
1) โครงการศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทนระดับจังหวัด
2) โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพระดั บ ครั ว เรื อ น เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา
3) โครงการนาร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
4) โครงการนาร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ (Decentralized ISWMS)
5) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการกาจัดขยะติดเชื้อ
6) โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบพลาสมาอาร์คสาหรับกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
7) โครงการจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.sut.ac.th/irdnew/)
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นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือการวิจัยด้านพลังงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือการวิจัยด้านพลังงานกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานจากต่างประเทศ ในส่วนของงานบริการวิชาการได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่หน่วยงานที่ให้ความสนใจอีกเป็นจานวนมาก
2. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัย
เพื่อสนับสนุนมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 157,595,336 บาท ประกอบด้วย
1. เงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1) สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
2) สนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3) สนับสนุนศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย
4) สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก
5) โครงการจั ด ตั้ ง และด าเนิ น งานศู น ย์ ร่ ว มวิ จั ย เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รความเป็ น เลิ ศ ด้ า นนาโน
เทคโนโลยี
6) สนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
7) ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และ
นักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท
2. กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
1) สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
2) สนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
3. กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. งบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยที่ผ่านขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ
สานักงบประมาณ (งบแผ่นดินประจาปี)
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดระบบมิตราจารย์
การสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อบูรณาการงานวิจัยของคณาจารย์ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทส.
จึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกต่ า ง ๆ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 305,369,263.50 บาท
ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) ส านั ก นโยบายและ
แผนพลังงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ หน่วยงานราชการอื่น ๆ บริษัทเอกชนในประเทศและแหล่งทุนต่างประเทศ เป็นต้น กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
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สถาบันวิจัยและพัฒนามีการวางแผนพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัย โดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงบประมาณ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ
จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย และนาไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีระบบประเมินผลสาเร็จการ
จั ดสรรเงิน สนั บ สนุน การวิจั ย โดยมีกระบวนการติดตามงานวิจัยให้แล้ว เสร็จตามกาหนดเวลา กาหนดให้
ผู้ทาวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในงวดที่หนึ่งของปีงบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยงวดต่อไป
http://goo.gl/Cvq3MA (การติ ด ตามและประเมิ น ผล) http://goo.gl/k6m2Mm (การรายงานผล)
ในปีงบประมาณ 2559 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
เท่ากับ 399,959.09 บาท/คน และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา เท่ากับ 771,134.50 บาท/คน ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบั น ต่อจ านวนอาจารย์ ป ระจ า เท่ากับ 1,171,133.99 บาท/คน (จากจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด 396 คน) ซึ่งมีอาจารย์ ที่ได้รับ ทุน ทาวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน จานวน 171 คน
(จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 396 คน) คิดเป็นร้อยละ 43.2 และอาจารย์ที่ได้รับทุนทาวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยจาแนกตามสานักวิชา (ดังตารางที่ S.1-1)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้จาแนกตามแหล่งทุนในประเทศ แหล่งทุนต่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ลงระดับสาขาวิชา/สานักวิชา ส่วนการจาแนกผลงานวิจัย จาแนกตามค่า
น้าหนัก รายละเอียดดัง C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายการ
พัฒ นาด้านการวิจั ย เชิงรุ ก อย่ า งต่ อเนื่ อ ง ได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งศู นย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of
Excellence : CoE) มทส.” เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยให้มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง มีผลงานโดดเด่น
และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และมีความพร้อมในการเป็น
แกนนาเพื่อจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า สามารถ
ผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการดาเนิ น งานในปี งบประมาณ 2559 กั บ ปี ง บประมาณ 2558 พบว่ า มี ผ ลการ
ดาเนินงานที่สูงกว่าปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
การดาเนินงาน
ข้อมูล
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา (บาท/คน)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา (บาท/คน)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจา (บาท/คน)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (คน)

ปีงบประมาณ
2559

ปีงบประมาณ
2558

399,959.09

299,777.01

771,134.50

642,153.45

1,171,133.99

941,930.45

396.0

382.5
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การดาเนินงาน
ข้อมูล

ปีงบประมาณ
2559

จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนทาวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
(คน)
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนทาวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
(คน)
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนทาวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน (คน)

ปีงบประมาณ
2558

171
(ร้อยละ 43.2)
92
(ร้อยละ 23.2)
199
(ร้อยละ 50.3)

216
(ร้อยละ 56.5)
76
(ร้อยละ 20.71)
229
(ร้อยละ 59.87)

ตารางที่ S.1-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559
สานักวิชา

เงินสนับสนุนภายใน
และภายนอก (บาท)
(2)

จานวนอาจารย์
ประจา (คน)
(3)

เงินสนับสนุนภายในและ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจา
(บาท/คน) (4) = (2)/(3)

1. สานักวิชาวิทยาศาสตร์

68,447,811.00

80.00

855,597.64

2. สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

11,760,282.00

42.50

276,712.52

3. สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

74,074,390.00

40.00

1,851,859.75

299,953,898.50
7,594,000.00

155.00
47.50

1,935,186.44
159,873.68

1,938,680.00

23.00

84,290.43

8.00

-

4. สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5. สานักวิชาแพทยศาสตร์
6. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
7. สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

463,769,061.50

396.00

1,171,133.99

โดยมีรายละเอียดจาแนกตามสาขาวิชาปรากฏตามตาราง S.1-2-1 ถึง S.1-2-5

การคานวณ :
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

หมายเหตุ : 1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสานักวิชา
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดาเนินการ
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เงินสนับสนุนวิจัยฯ จากภายนอก : ภายใน

3

2.67 : 1

2.5
2

1.93 : 1

245.62 ล้าน : 114.66 ล้าน

1.5

1.21 : 1

1

305.37 ล้าน : 158.40 ล้าน

123.52 ล้าน : 102.30 ล้าน

0.5
0

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

รูปที่ S.1-1 สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน
ปีงบประมาณ 2557-2559

แสนบาทต่อคน

15.00

11.71 : 1
9.42 : 1

10.00
5.00
0-

6.15 : 1
360.29 ล้าน : 382.50 คน
225.82 ล้าน : 367 คน

463.77 ล้าน : 396 คน

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

รูปที่ S.1-2 สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมดต่ออาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2557-2559
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เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถ/
ไม่มกี ารวิเคราะห์)

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
กาหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ

5 + มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนา
ของประเทศ
มีการดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

Excellent
(Example of
World-class
or Leading
Practices)

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
3
เงินสนับสนุนงานวิจัย
1,171,133.99 บาท/คน
จากภายในและภายนอกสถาบัน
> 850,000.00 บาท/คน

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
3

บรรลุ

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
(http://web.sut.ac.th/qa) หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย
(http://sar.sut.ac.th:8080/sar2) หรือเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://goo.gl/6f3u1x
ตารางที่ S.1-2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 (หน้า ผ S.1-1)
ตารางที่ S.1-2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปีงบประมาณ 2559 (หน้า ผ S.1-2)
ตารางที่ S.1-2-3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปีงบประมาณ 2559 (หน้า ผ S.1-4)
ตารางที่ S.1-2-4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 (หน้า ผ S.1-6)
ตารางที่ S.1-2-5 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 (หน้า ผ S.1-8)
แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สานักวิชา
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี/สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ที่ S.2

:

S.2-1

Student Mobility
(Inbound/outbound, part-time/full-time of international students)

ผลการดาเนินงาน :
1. สถาบันมีนโยบายหรือเป้าหมาย และแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับความเป็นสากล
(Internationalization)
มหาวิทยาลั ย กาหนดนโยบายการพัฒ นาหลั กสู ตรและการจั ดการศึ กษาหลั กสู ตรนานาชาติ
(การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ) และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ทุกสานักวิชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้
ก. การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับหลักสูตรที่มีอยู่เป็นหลักสูตรนานาชาติเต็มรูปแบบ แต่มี
ดาเนินการ ดังนี้
1. ขอให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับ
คาแปลภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเอง และ
ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการท างานในระดั บ สากล และการศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ
2. รายวิช าที่เป็ น วิช ากลางที่มีการเรียนการสอนหลาย section เช่น ฟิสิ กส์ คณิตศาสตร์ เคมี
ชีววิทยา ประชาคมโลก กาหนดให้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 section เพื่อให้
นักศึกษาเลือกเรียน และมีทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. กาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย
2 รายวิชา หรือ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต/หลักสูตร โดยระบุใน transcript ว่ารายวิชาใดที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. มีการสอดแทรกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิชาทางเทคนิคเข้าไปในหลักสูตร โดยจัดรายวิชา
ที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มเติม เช่น
วิชาชีพวิศวกร แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ย กระดั บ หลั ก สู ต รที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษสมบูรณ์ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนได้จนจบการศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยใช้วิธีการสอนเป็นทีม (Team Teaching) ใช้สื่อ เช่น
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาผสมผสานในการสอน (Blended Teaching) และ
กาหนดช่วงเวลาการสอนในลักษณะ Block System สาหรับการสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
นานาชาติ
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ข. การจัดกิจกรรมเสริม
จัดให้มีกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ จัดให้มีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศอาเซียน เพื่อทากิจกรรมร่วมกันทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
โดยผ่านกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา และศูนย์/สถาบันต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ค. การจัดองค์ความรู้
จัด องค์ความรู้ ที่เป็ น นานาชาติ กาหนดเอกลั กษณ์ห รืออัตลั กษณ์ของหลั กสูตร จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศภาษาอังกฤษที่ทันสมัย และการเทียบวุฒิ เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรหาคู่เทียบว่า หลักสูตร
แต่ละสาขาวิชามีคู่เทียบกับหลักสูตรใดในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้เชิญภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดย
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีพหุทักษะ
(Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษาและทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นการทางานที่เพิ่มมูลค่า (Valueadded) ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดกิจกรรมอบรมต่าง ๆ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับคณาจารย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน career skills,
life skills และ learning skills (http://fda.sut.ac.th/) รวมทั้ง ได้มีการพั ฒ นาหลั ก สู ตร SUT
Teaching Academics Recognition Scheme (STARS) เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะด้ า นการสอนให้ แก่
คณาจารย์ โดยหลักสูตร STARS ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Higher Education Academy
(HEA) แห่งสหราชอาณาจักรแล้ว มีการจัดกิจกรรม “STARS Workshop” เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UK Professional
Standards Framework (UKPSF) และนาไปสู่การขอการรับรองสถานะตามกรอบมาตรฐานของ
UKPSF ในระดับ Associate Fellow ของ HEA โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และสถาบัน HEA
2. การสร้างความรู้จักและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
1. การพัฒนาและการทาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
สานักวิชาต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รวมทั้งรับสมัครและสอบ
คัดเลือกนักศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชีย และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อดึงดูดผู้ มี
ศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่าง ๆ
2. การให้ ทุ น การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ เป็ น การดึ ง ดู ด
นักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเรียนและให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความ
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พร้ อ มในการเรี ย นการสอนที่ ร องรั บ นั ก ศึ ก ษาจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรร
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ
(ไม่รวมประเทศไทย) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว สาเร็จการศึกษา
ทันปีที่อาเซียนเป็นประชาคมเดียว เป็นการสร้าง visibility ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
3. การด าเนิ น การเพื่ อ น ามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ก ารยอมรั บ ระดั บ สากล โดยการเข้ า ร่ ว มการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยโลก เพื่อจะได้ทราบสถานะของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย นานาชาติ ใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งองค์กรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน
เช่น จานวนและคุณภาพงานวิจัย หลักสูตร นักศึกษา จานวนอาจารย์ต่างประเทศ การรับรู้ของ
ประชาคมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ฯลฯ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี จาก
องค์กรต่างประเทศ ในรอบปีการศึกษา 2559 มีดังนี้
1) 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยไทย โดยอยู่อันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนาของไทย อันดับ 15 ของอาเซียน
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาโลก Round University Rankings โดย RUR Rankings
Agency ของประเทศรั ส เซี ย เป็ น การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก (a ranking of
leading world universities) (6 กรกฎาคม 2559)
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนามหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ประจาปี 2016-2017 (World
University Rankings 2016-2017) โดย Times Higher Education หรือ THE โดยได้รับการ
จัดอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและอยู่ในกลุ่ม TOP5 ของประเทศไทย
(22 กันยายน 2559)
3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจาปี 2016-2017 โดยได้รับการจัดอันดับที่ 9 ของประเทศ
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับใน URAP 2016-2017 อันดับที่ 1385
ของโลก และอยู่ในกลุ่ม B+ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ (14 ตุลาคม 2559)
4) ผลการจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาสาหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy
Country) ของTimes Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017
อยู่ในอันดับที่ 192 โดยเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ ติดอันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของไทย
อีก 8 แห่ง (1 ธันวาคม 2559)
5) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric World University Ranking 2016
อันดับ 102 ของโลก และอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย (30 ธันวาคม 2559)
6) ผลการจั ด อั น ดั บ Ranking Web of Universities 2017 โดย Webometrics เพื่ อ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
อันดับที่ 9 ของประเทศ อันดับที่ 191 ของเอเชีย และอันดับที่ 984 ของโลก (1 กุมภาพันธ์
2560)
7) ผลจัดอันดับของ Nature Index ในประเทศไทย ซึ่งนับจานวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสาร
ที่ในเครือ Nature Publishing Group ประจาปี 2016 และ Nature Index ซึ่งพิจารณาบทความที่
ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารชั้นนาของโลกจานวน 68 วารสาร มาจัดอันดับ มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ
5 ของประเทศ (2 กุมภาพันธ์ 2560)
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8) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับเอเชีย (Times Higher Education Asia University
Rankings 2017) โดย THE มหาวิทยาลัยติดกลุ่มอันดับ 191-200 ของเอเชีย อันดับ 15 ของ
อาเซียน และเป็นอันดับ 6 ของประเทศ (16 มีนาคม 2560)
9) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี (THE Young University Rankings 2017)
200 อันดับ โดย THE มหาวิทยาลัยติดกลุ่มอันดับ 151-200 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า
50 ปีของโลก เป็นอันดับ 7 ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ
ในการจัดอันดับในครั้งนี้ (6 เมษายน 2560)
10) การสัมมนาวิชาการ 2017 ASAIHL Conference ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 19
พฤษภาคม 2560 กรรมการได้ตัดสินให้โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสมาชิก ASAIHL
ที่ได้รับ Fellowship ของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.)
เพียงสองคู่สมาชิก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยสองแห่ง คือ คู่แรกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับ Universiti Sains Malaysia in Penang กับ คู่ที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กับ University of Hong Kong
11) จากผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา “The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities
in the World” โดย 4 International Colleges & Universities หรื อ 4ICU.org ซึ่ ง จั ด อั น ดั บ
ความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ใน 200 ประเทศ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยของไทย 118 แห่ง
ที่ ได้ รั บการจั ดอั น ดั บ อยู่ ในอั นดั บที่ 192 ของเอเซี ย จาก TOP 200 Asia และอยู่ ในอั นดั บที่
1,315 ของโลก จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 12,358 แห่ง (16 มิถุนายน 2560)
การทราบอันดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นจะช่วยให้ทราบด้านที่มหาวิทยาลัย
ควรต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป
4. การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสาคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจานวนมาก ทั้งด้านอาคาร
สถานที่ และการมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศความเร็วสูง
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสมาคมสหกิจ
ศึกษาโลก (WACE) สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริ ษัท เวสเทิร์ น ดิจิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มหาวิทยาลั ยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิท ยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
(20th WACE World Conference) ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
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2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
Central China Normal University ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม วิ ช าการร่ ว มด้ า นฟิ สิ ก ส์
พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4
( The 4th Sino- Thai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond)
หรื อ STSP-2016 ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีสาหรับ
นักฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ด้านดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของ
จีนและของไทย มีการนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลมาเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ชาว
ไทยกับนักฟิสิกส์ชาวจีน ในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโน
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (The 5th Thailand International Nanotechnology Conference 2016
) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดนครราชสีมา
3. การกาหนดกลยุทธ์ให้สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลักในการนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการจัดสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกับการทางานจริงของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 และกาหนดให้หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา 2542 โดยมีนักศึกษาที่ป ฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศมาแล้วมากกว่า 15,000 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กาหนดกลยุทธ์ให้สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเป็น
กลไกหลักในการนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตเนื่องจากการที่
นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศทาให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ อันมี
ค่าในการปรับตัว การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมที่แตกต่าง และได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
หรื อ ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ในการสื่ อ สาร ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ
(Employability) ได้เป็นอย่างดี โดยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 25552559) มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาไว้ 5 เป้าประสงค์ โดยเป้าประสงค์ ที่ 1 คือ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ได้ทาแผนกลยุทธ์การดาเนินงาน พ.ศ.2555-2559 ของศูนย์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว และ
ได้กาหนดแผนกลยุทธ์หนึ่งใน 3 กลยุทธ์ คือ การธารงรักษาความเป็นผู้นาและพัฒนางานสหกิจศึกษา
เพื่อก้าวสู่นานาชาติ โดยได้มีการมาตรการและแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
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1) การจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบด้วย
(1) กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมก่อนการสมัครงาน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ
(ภาคนั กศึกษาไทย) การเรียนรู้วัฒ นธรรมข้ามชาติ และการเสริมทักษะความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยการสอนเน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวข้องใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างการทางาน และภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ
(2) กิจกรรมที่แนะนาให้เข้าร่วมก่อนการสมัครงาน ได้แก่ การแนะนาสหกิจศึกษานานาชาติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) รอบรู้ประชาคมอาเซียน
และการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
(3) กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมหลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมก่อนเดินทางการเข้า-ออก ประเทศไทย และข้อมูลรายประเทศ
2) การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก
(WACE) สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จากัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
การประชุ ม วิ ช าการสหกิ จ ศึ ก ษาโลกครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาให้ประสบความสาเร็จ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จานวน
270 คน จาก 16 ประเทศ ประกอบด้วยชาวต่างชาติ จานวน 152 คน และชาวไทย จานวน 118 คน ซึ่งถือ
เป็นการขยายความร่วมมือการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมี สถาบันการศึกษานานาชาติ องค์กร
หรือเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติที่ดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัด
ดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ หรือนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อ
พัฒนาระบบสหกิจศึกษาของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ
3) การสนับสนุนทุนสหกิจศึกษา
ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้กาหนดแผนกลยุทธ์ การธารงรักษาความเป็นผู้นาและ
พัฒนางานสหกิจศึกษาเพื่อก้าวสู่นานาชาติ ได้มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนดังกล่าว โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในประเทศที่มีความแตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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ซึ่ งเป็ น การเสริ มสร้ างประสบการณ์ ให้ กั บนั กศึ ก ษาได้ มี การเรี ยนรู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท างานงานจริ ง ใน
สภาพแวดล้อมจริง เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เรียกได้ว่าครบทั้งด้านความรู้ทาง
วิชาการ (Hard Skill) และการดารงชีวิตให้อยู่รอดในสังคม (Soft Skill) ได้ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาที่ เคยไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ พบว่า
นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความพึงพอใจต่อการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาได้มีการ
ดาเนินการที่มีส่วนช่วยส่ งเสริ มการจัดส่ งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
3.1 จัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดตั้งกองทุนสาหรับมอบ
ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปสหกิจ ศึกษาในต่างประเทศได้มากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาได้บางส่วน ถึงแม้ว่าสถานประกอบการบางแห่งจะมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายใน
ต่างประเทศค่อนข้างสูง กองทุนฯ ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเสนอจัดตั้งนี้จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานใน
ต่างประเทศขึ้น โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้
กับการทางานในต่างประเทศขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559
สาหรับปีการศึกษา 2559 ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึ กษาใน
ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อรับทุนจากกองทุนฯ ดังกล่าว จานวน 4 คน โดย
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวปารวีร์ โภคสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)
ไปปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ University of Victoria ประเทศแคนาดา
2) นางสาวอัญชลิการ์ มาฟู สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)
ไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ PKT Logistics (M) Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
3) นางสาวอุดมสิ น สี จ าปา สาขาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ ไปปฏิบัติงานในภาคการศึ ก ษาที่
2/2559 ณ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
4) นายสรัล สกุล ทอง สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมอากาศยาน) ไปปฏิบัติงานใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ University of Victoria ประเทศแคนาดา
3.2 โครงการ ASEM Work Placement Programme ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ ASEM Work Placement Programme เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การทางาน
และความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป ประเทศที่เข้าร่วมโครงการใน
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ระยะนาร่อง ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม ไทย บรูไนดารุสซาลาม และอินโดนีเซีย สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เข้า
ร่วมโครงการในระยะนาร่องมี 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาผ่านช่องทางดังกล่าว และนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนสนับสนุน จานวน 50,000 บาท และในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา
ในต่างประเทศภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme จานวน 1 คน ดังนี้
1) นางสาวชุ ติ มา ด าเลิ ศ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ตพื ช ไปปฏิ บั ติ ง านในภาคการศึ กษาที่
1/2559 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3.3 การจัดสรรงบประมาณประจาปี สาหรับสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
คุณลั กษณะของบั ณฑิตในเป็ น ที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลั ยเล็ งเห็น
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
ดังรายการดังต่อไปนี้
1) โครงการ International Coop Engagement
2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ
3) โครงการการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
5) โครงการ Industry based Career Development
6) โครงการบัณฑิตพึงประสงค์
4) การสร้างเครือข่ายกับนานาชาติ
4.1 ความร่วมมือกับนานาชาติที่มีความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ และขยายโอกาสในการได้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือ
กับสถานศึกษา และสถานประกอบการในต่างประเทศ โดยมีการเจรจาความร่ว มมือในการแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาระหว่างกัน และในระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2560 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีการ
ดาเนินการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ รวมจานวน 70 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2559
ได้มีการตกลงร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งแจ้งความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดังรายการต่อไปนี้
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ลาดับ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ

ประเทศ

มีการรับ นศ.

Durban University of Technology

Republic South Africa

Vaal University of Technology

Republic South Africa

Hunan University of Humanities, Science and
Technology

People's Republic of
China




Huazhong University of Science & Technology

People's Republic of
China

Xichang Chiatai Wine & Spirits Industry Co.,
Ltd.

People's Republic of
China



South Korea

-

Korea University of Technology and
Education
Royal Melbourne Institute of Technology
University
Swinburne University of Technology



Australia

-

University of Malaya
Universiti Utara Malaysia

Malaysia
Malaysia



Universiti Malaysia Pahang
The Katholieke University Leuven (KU
Leuven), Group T - Academy
Mie University

Malaysia
Belgium

16

Shinshu University /Faculty of Agriculture
Global Learning Commons at Omiya campus,
Shibaura Institute of Technology
Kanazawa Institute of Technology

17
18
19
20
21

PKT Logistics
Green World Genetics Sdn. Bhd.
Botanical Garden Munich
Big M Group
University of Victoria

15

Australia

-
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-

Japan



Japan



Japan



Japan



Malaysia
Malaysia
Germany
Myanmar
Canada
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4.2 การรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาสหกิจ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในลักษณะต่างตอบแทน
การดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เห็นได้จากที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสมาชิก
ของสมาคมสหกิจ ศึกษาโลก (WACE) ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก และมีความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ ย นนักศึกษาระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกัน และมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารีมีการรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย เป็นลักษณะเป็นการรับต่างตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีโอกาสในการได้ตาแหน่งงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศด้วย โดยมหาวิทยาลัยรับเป็นมหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ (Host University) รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาในระหว่างการมาปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ
สหกิจศึกษา อาทิเช่น การติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อหาตาแหน่งงานให้ กับนัก ศึ ก ษา
การอานวยความสะดวกในการรับ-ส่งนักศึกษาในขณะที่เดินทางมายังประเทศไทย การจัดหาที่พัก การต่อวีซ่า
รวมทั้งการดูแลโดยอาจารย์ที่ป รึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาที่คอยให้คาแนะนาและนิเทศงาน
ตลอดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นต้น ที่ผ่านมาการดาเนินงานในระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2560
มีการรับนักศึกษาชาวต่ างชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในลักษณะต่างตอบแทน ซึ่งมีการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ รวมจานวน 60 คน และส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปยังต่างประเทศ รวมจานวน 70 คน รายละเอียดดังปรากฎในตารางที่ S.2-1
จากการดาเนินการที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการวางแผนและกรอบแนวคิด
สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติไว้ชัดเจน โดย
1. ฝ่ ายพัฒ นางานสหกิจ ศึ กษารั บ ผิ ดชอบประสานงานจัดหางานให้ กับ นั กศึ ก ษาไทยที่ ไปปฏิบั ติง านใน
ต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย รวมทั้งดูแลและอานวยความสะดวกใน
การรับส่งดูแลการจัดทาวีซ่า ที่พักอาศัย การจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นต้น
2. ฝ่ ายพัฒ นาอาชีพรั บผิ ดชอบในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ มา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้ก่อนส่ งไป
ปฏิบั ติงานในหน่ ว ยงานที่รั บ นั กศึ กษาไปสหกิจ ศึก ษา มีการจัดสถานที่ วัส ดุส านักงาน อุปกรณ์ แ ละ
เครื่ องมือส าหรั บ ทางานในช่ว งที่นั กศึกษามี การเตรียมความพร้อม ส่ ว นนักศึกษาสหกิจศึกษาไท ยที่
ประสงค์ไปปฏิบัติงานในต่างชาติ มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะนาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรมประชาคมอาเซียน : วิกฤตหรือโอกาส กิจกรรมเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและป ระวัติ
ย่อภาษาอังกฤษ กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว กิจกรรมมารยาทสากล กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน
เป็นต้น และจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติทั้งไทยและต่างชาติ
ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ดังนี้
- ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จานวน 17 คน (ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 3/2559)
- รับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จานวน 10 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
2560)
นอกจากนี้ แล้ ว ยั งได้จั ดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยให้ทุนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศที่มีคุณสมบั ติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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ตารางที่ S.2-1 : สรุปจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (Inbound students) ที่มหาวิทยาลัยรับมาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย และจานวนนักศึกษา มทส.
(Outbound students) ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 - 2559
No.
Country
Inbound Students Outbound students
1

Australia

7

2

2

Canada

16

3

3

People's Republic of China

9

23

4

Germany

1

1

5

Indonesia

5

-

6

Japan

5

7

7

Laos People's Democratic Republic

-

5

8

Malaysia

3

22

9

Mongolia

1

-

10

Myanmar

-

4

11

Republic South Africa

8

3

12

the Republic of Namibia

2

-

13

USA

2

-

14

Vietnam

1

-

60

70

Total

4. การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเพื่อความเป็นนานาชาติ
สิ่ งที่ช่ว ยเสริมความเป็ น นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนในห้ องเรียนโดยอาจารย์
ชาวต่างชาติหรือด้วยภาษาอังกฤษ กิจกรรมนอกหลักสูตรที่กระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะการคิดเชิงสากลอย่าง
เป็นระบบ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรเดียวกัน หรือนอกหลักสูตร หรือเพื่อน
นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ได้แก่
1) ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ มุ ม เรี ย นรู้ ASEAN Corner เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ประกอบด้วยหนังสือและรายการโทรทัศน์
ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่
ประชาคมอาเซี ย น และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่
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(1) กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน “ASEAN Culture Festival@SUT Library” เพื่อสร้าง
ความตระหนักทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน อาทิ กิจกรรมแนะนาประเทศโดยตัวแทนนักศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการ การ
แสดงศิลปวัฒธรรมบนเวทีของแต่ละประเทศ ชิมอาหารคาว - หวาน และเครื่องดื่มประจาชาติ
การฉายภาพยนตร์อาเซียน และการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้อาเซียน เป็นต้น โดย
กิจ กรรมต่าง ๆ ได้ร่ ว มมืออย่างดียิ่งจากนั กศึกษาชาวต่างชาติจากกลุ่ มประเทศสมาชิก
อาเซียนที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
(2) กิจกรรม ASEAN Day@SUT Library ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักศึกษาอาเซียน
การฉายภาพยนตร์อาเซียน การชิมขนม เครื่องดื่มประจาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ
2) ศูน ย์ กิจ การนานาชาติด าเนิน การเกี่ ยวกับ ความเป็ นสากลโดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบั ติการที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาของมหาวิทยาลั ย โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงาน
ดูแลนักศึกษานานาชาติและรวบรวมข้อมูลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติได้กาหนด 4 ยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินการ คือ การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่ การยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ
และการส่งเสริมและการพัฒนาความสามารถด้านการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมที่
ศูนย์กิจการนานาชาติได้ดาเนินการเกี่ยวกับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยครอบคลุมกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความโดดเด่นของนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ และ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการพัฒ นาและการทาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ การประชาสั มพันธ์
หลักสูตรร่วมกับสานักวิชา เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย การจัดทาฐานข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศูนย์ กิจ การ
นานาชาติ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://cia.sut.ac.th/)
ปีการศึกษา 2559 มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ จานวน 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hunan University of Humanitites, Science and
Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2557 ต่อมาศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับการติดต่อจาก Professor Jonh Jiang ผู้อานวยการของสานักงาน
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนานาชาติของ HUHST ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในปีแรก
จานวนไม่เกิน 12 คน ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. จานวน 9 คน เดินทางไป
HUHST ในระหว่างวันที่ 13 - 26 เมษายน 2558 และ มีนักศึกษา จานวน 7 คน และอาจารย์ 1 คน เดินทาง
มายัง มทส. ในระหว่างวันที่ 7 - 21 ธันวาคม 2558
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ปีต่อมา (ปีการศึกษา 2559) ได้มีการดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น ระดับ
ปริญญาตรี รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาจาก HUHST เดินทางมา มทส. จานวน 11 คน และอาจารย์ 1 คน ระหว่าง
วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2559
Inbound
Outbound
ปีการศึกษา
(ขาเข้า)
(ส่งออก)
2558

7

9

2559

11

-

2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Zhejiang Gongshang University
ตามที่มหาวิทยาลั ย ได้ล งนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Zhejiang Gongshang
University ประเทศสาธารณรัฐประชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในระยะแรกฝ่ายละไม่เกิน 15 คน ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์ โดยมีการ
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 11 คน (Electronics 5 คน Network Engineer 3 คน และ
Communication 3 คน) และระดับปริญญาโท 4 คน (Information and Communication Engineering
2 คน และ Electronics and Communication Engineering 2 คน) และอาจารย์ ผู้ ประสานงาน 1 คน
มายัง มทส. ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 26 มีนาคม 2559
ปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่อเนื่อง โดยรับนักศึกษาจาก ZJSU มาศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ มทส. ในภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2560 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จานวน 15 คน และอาจารย์ จานวน 1 คน
และ ZJSU ได้เชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จานวน 13 คน ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560 โดยศูนย์
กิจการนานาชาติได้ประชาสัมพันธ์และดาเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2558

15

-

2559

15

13

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Qiannan Normal University for Nationalities
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจและการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Qiannan Normal University for Nationalities โดยมีการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 11 คน (สาขา Mathematics and Applied Mathematics 4 คน
Information and computer science 2 ค น Electronic and Information Engineering 1 ค น
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Chemical engineering and art 1 คน English 1 คน Tourism management 1 คน และ Broadcasting
and hosting 1 คน) มายัง มทส. ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 16 มิ.ย. 2559
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา QNUN ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดย QNUN เสนอชื่อนักศึกษาจานวน 15 คน
ต่ อ มาได้ รั บ การตอบรั บ จากส านั ก วิช า และได้ เ ดิ น ทางมาลงทะเบี ย นเรีย น ณ มทส. ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 3/2559 (มีนาคม - มิถุนายน 2560) และ QNUN ได้เชิญ
นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จานวน 15 คน เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรม
ระยะสั้น เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2558

11

-

2559
15
15
4. "Tohoku University Science Summer Program (TSSP)"
กาหนดจัดค่ายฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Tohoku
University Japanese Program 2015 (TUJP) เทอมหนึ่ง ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2558 จานวน 1 คน
ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Tohoku University Science Summer Program
2016 (เทอม 1) จานวน 3 คน และกิจกรรม Japanese Program 2016 จานวน 1 คน ระหว่างวันที่ 4 - 15
กรกฎาคม 2559
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2558

-

1

2559

15

15

5. สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the
Pacific: AUAP)
สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific:
AUAP) เชิญ มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นาภายใต้หัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity,
Profession, and Humanity” ระหว่างวันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2558 โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ร่ ว มกับ ผู้ ร่ ว มกิจ กรรมจากหลากหลายวัฒ นธรรม ศึกษาวัฒ นธรรมเกาหลี ใต้ การเต้นรา การทาอาหาร
กิจกรรมอาสาสมัคร นาเสนอผลงาน และท่องเที่ยว นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2 คน
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ปี การศึกษา 2559 สมาคมมหาวิทยาลั ยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of
Asia and the Pacific: AUAP) เชิญ มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นา the 4th AUAP Global Leadership
Programme ณ Danubius University ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์
กิจการนานาชาติได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ มีนักศึกษาสมัคร
ทั้งสิ้นจานวน 20 คน ได้รับคัดเลือกจานวน 2 คน และได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2558

-

2

2559

-

2

6. Korea University of Technology and Education
ปีการศึกษา 2559 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ
Korea University of Technology and Education ภายใต้ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ Memorandum of
Understanding on International Cooperative and Work - Intergrated Education between
Suranaree University of Technology and Koreatech Republic of Korea นักศึกษา มทส. จานวน 2 คน
ได้ รั บ การตอบรั บ ศึ ก ษา ณ Korea University of Technology and Education ระยะเวลา 6 เดื อ น
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2560
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2559

-

2

7. ดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มทส. และ Huazhong University of Science and
Technology (HUST)
จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกจ านวน 1 ทุ น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาจาก HUST Miss Liang
Hanghan โดย มทส. ได้เสนอชื่อ นาย ธีรัตม์ บูรณ์โ ภคา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก สาขาวิช า
วิศวกรรมโทรคมนาคม ณ HUST โดยนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ HUST ระหว่างเดือนกันยายน
2558 - เดือนกรกฎาคม 2561
ปีการศึกษา

Inbound
(ขาเข้า)

Outbound
(ส่งออก)

2559

1

1
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จากการดาเนินงานด้าน Student Mobility ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานที่พัฒนาขึ้น
ในทุ ก ประเด็ น น าไปสู่ ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ โดย Times Higher Education World
University Ranking 2018 ในส่วนของ International outlook เป็นลาดับที่ 5 ของประเทศไทย (ปี 20162017 อยู่ในลาดับที่ 5 ของประเทศไทย) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ (ตามตารางที่ S.2-4
และ http://web.sut.ac.th/dpn/ranking)
ตารางที่ S.2-2 : นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559
ระดับการศึกษา

นักศึกษาไทย
จานวน (คน)

ร้อยละ

นักศึกษาต่างชาติ
จานวน (คน)

ปี 2556
- ระดับปริญญาตรี
10,471
87.90
- ระดับปริญญาโท
873
7.33
30
- ระดับปริญญาเอก
474
3.98
65
รวม
11,818
99.20
95
ปี 2557
- ระดับปริญญาตรี
11,451
89.49
- ระดับปริญญาโท
752
5.88
35
- ระดับปริญญาเอก
486
3.80
72
รวม
12,689
99.16
107
ปี 2558
- ระดับปริญญาตรี
13,035
90.53
11*
- ระดับปริญญาโท
752
5.22
43
- ระดับปริญญาเอก
478
3.32
80
รวม
14,265
99.07
134
ปี 2559
- ระดับปริญญาตรี
13,924 90.99 1+15*
- ระดับปริญญาโท
740+6** 4.88
45
- ระดับปริญญาเอก
485
3.17
86
รวม
15,155 99.04
147
หมายเหตุ : * ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี ** ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
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รวมทั้งหมด

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

0.25
0.55
0.80

10,471
903
539
11,913

87.90
7.58
4.52
100.00

0.27
0.56
0.84

11,451
787
558
12,796

89.49
6.15
4.36
100.00

0.08
0.30
0.56
0.93

13,046
795
558
14,399

90.60
5.52
3.88
100.00

0.11
0.29
0.56
0.96

13,940
791
571
15,302

91.10
5.17
3.73
100.00
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ตารางที่ S.2-3 : จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ปีการศึกษา 2558-2559

ปีการศึกษา/
ประเภทนักศึกษา

น้อยกว่า 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน
1 เดือน (0.25)
(0.50)
(0.75)

ปี 2558
- Inbound (ขาเข้า)
- Outbound
(ส่งออก)
รวม
ปี 2559
- Inbound (ขาเข้า)
- Outbound
(ส่งออก)
รวม

9-12
เดือน
(1.0)

มากกว่า
1 ปี

22
12

11
-

-

-

-

1
1

34

11

-

-

-

2

28
34

15
-

2

-

-

-

62

15

-

-

-

-

ตารางที่ S.2-4 : THE World University Rankings 2016-2018
Ranks in Thailand
University

Ranks
2016

2017

Overall
2018

2016 2017

Teaching (30%)
2018

2016

Research (30%)

Citations (30%)

Industry Income
International
(2.5%)
Outlook (7.5%)
2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

MU

501-600 501-600 501-600

n/a 27.6-32.5 30.7-34.9 26.8

29.4

27.1

15.1

13.4

16.0

28.3

36.8 43.4 71.6 50.8 60.0 44.1 42.9 45.0

CU

601-800 601-800 601-800

n/a 18.6-27.5 21.5-30.6 23.8

26.6

27.0

14.1

16.8

14.9

16.7

19

KMUTT 601-800 601-800 601-800 n/a 18.6-27.5 21.5-30.6 18.2

16.6

18.0

11.4

11.4

10.6

36.2

42.1 42.3 70.3 80.3 98.0 28.5 28.8 30.1

18.4 37.8 50.2 73.3 32.8

33

34.8

SUT

601-800 601-800 601-800

n/a 18.6-27.5 21.5-30.6 21.1

20.6

21.9

11.6

10.9

10.1

18.4

22.4 33.6 38.1 33.6 40.6 25.9 31.5 32.2

CMU

601-800 601-800 801-1000 n/a 18.6-27.5 15.6-21.4 17.8

18.6

21.0

9.4

11.5

12.8

30

29.7 19.8 32.3 35.9 49.7 34.9 33.7 34.7

14.5

18.4

0

9.7

10.7

0

8.7

KU
KKU

601-800

KMITL
PSU

601-800

KMUTNB

0

>800 801-1000 n/a 8.3-18.5

15.6-21.4

>800 801-1000 n/a 8.3-18.5

15.6-21.4 18.2

18.5

19.8

7.4

8.5

9.3

19.9

>800 801-1000 n/a 8.3-18.5

15.6-21.4

14

16.8

0

21.8

18.0

0

>800 801-1000 n/a 8.3-18.5

15.6-21.4 15.3

14.6

16.4

7

7.6

8.1

22.2

0

18.4

0

0

7.6

0

0

1000+

n/a
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0

9.2-15.5

0

0

0

10.5

0

40.2 40.4

0

34.7 36.3

21.3 16.9 35.7 45.6 53.5 31.5 29.9 30.9
11.3 10.2

83.1 88.6

0

17.9 19.3

25.7 20.3 31.6 33.2 34.0

31

31.2 32.2

0

13.8

0

0

0

33.0

0

0

21.2
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เกณฑ์การประเมิน
:
AUN-QA
ประเมินคะแนนการดาเนินการเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร สานักวิชา และสถาบัน
จากเกณฑ์ประเมินของ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดาเนินการใน S.2
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในโครงร่างองค์กร
Rating
1
2

3

4
5

6

7

Description

Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA
practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive
improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows
very good results and positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance
of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
2
- Times Higher Education World
ปี 2017
University Ranking ในส่วนของ
อันดับที่ 5
International outlook อยู่ในระดับ
ของประเทศไทย
Top 5 ของประเทศไทย
- มีกระบวนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
แหล่งที่มา : - ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยศูนย์กิจการนานาชาติ
และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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คะแนน
อิงเกณฑ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

3

บรรลุ
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S.3-1

ตัวบ่งชี้ที่ S.3 : Green University
ผลการดาเนินงาน :
มหาวิท ยาลัย ได้ป ระกาศนโยบายเขีย วสะอาด มาตั้ง แต่ปี พ.ศ.2537 โดยอธิก ารบดีผู้ก่อ ตั้ง
มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน และดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 23 ปี
โดยเน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิมและเน้นการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย การวางแผนและ
ก าหนดนโยบายพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งความร่ ม รื่น ความสวยงามด้ า นภูมิ ทั ศ น์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น เมื อง
มหาวิทยาลัย
ต่ อ มาสมั ย ท่ า นอธิ ก ารบดี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า ได้ เ สนอแผนยุ ท ธศาสตร์
“มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต สะอาดคือ
จิตใจ สะอาดกายสบายใจ” ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันเสาร์ที่
20 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนจากสภาพเริ่มต้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
“สะอาดสวยงามตามธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”
2. เพื่อสร้างให้เป็นผู้มีส่วนร่วมใน มทส. ให้เป็นคนสะอาด “คนดีและคนเก่ง” และการผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี humanware, orgaware, infoware และ technoware
โดยได้ดาเนิ น กิจ กรรมต่ า ง ๆ มาอย่างต่ อเนื่ อ ง และในวันครบรอบมหาวิ ทยาลั ย 20 ปี วันที่
27 กรกฎาคม 2553 ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ได้ประกาศนโยบาย“มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด (Green and Clean University) อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นดาเนินกิจกรรมให้ความรู้และตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด และร่วมลดภาวะโลกร้อน ให้กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
เพื่ อ ให้ มี ก รอบแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนมหาวิ ท ยาลั ย ได้ บ รรจุ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ร ะยะ 10 ปี พ.ศ.2555 - 2564 และได้นามาสู่ แผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
(9 มาตรการ 55 แนวทาง) โดย 1 ใน 9 มาตรการ คื อ มาตรการ 5.5 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด”
ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย ได้เ ข้ า ร่ว มจั ด การอั น ดับ ของการเป็น มหาวิท ยาลั ยสี เขียวโลก
(UI Green Metric World University Ranking 2013) ซึ่งการจัดอันดับนี้เป็นการริเริ่มของ Universitas
Indonesia หรือ UI เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อ มและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยที่จะส่งเข้าจัดอันดับต้องส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตามเกณฑ์ประเมินที่กาหนด
ผลการจัดอันดับ มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ได้อันดับที่ 75 ของโลก และอันดับ
ที่ 8 ของประเทศไทย และล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ได้อันดับที่ 102 ของโลก และ อันดับที่ 2 ของประเทศไทย
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายว่าที่ตั้งไว้ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอยู่ในระดับ Top 5 ของประเทศไทย
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โดยมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อส่งเข้าร่วมการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปผลคะแนนจากการจัดอันดับดัง
ตาราง S.3
การด าเนิ นงานตามนโยบายดั งกล่ าวเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ในเชิ งประจั กษ์ โดยมี อาคารที่ ได้ รั บรางวั ล
ระดับประเทศ เช่น สานักงานส่วนอาคารสถานที่ได้รับรางวัลสานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจาปี พ.ศ.
2558 และอาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี ได้รับรางวัลสานักงานสีเขียว ระดับดี (G ทองแดง) ประจาปี พ.ศ. 2559
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.deqp.go.th)
และรางวัลที่ได้รับล่าสุด คือ รางวัล Thailand Energy Awards 2017 : รางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงานประเภท
สถาบันการศึกษาในระดับดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน (http://www.thailandenergyaward.com)
มหาวิทยาลัยมี Best Practices ในด้าน waste management ซึ่งได้ดาเนินการศึกษาวิจัยและ
พิจารณาระบบกาจัดขยะแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ
เป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน
จานวนมาก และมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้นาระบบกาจัดขยะแบบครบวงจรไปใช้อย่างต่อเนื่อง โรงจัดการขยะ
แบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001-2015 (ใบอนุญาต
มีอายุตั้งแต่ 11 เมษายน 2560 ถึง 10 เมษายน 2563) ซึ่งเป็นโรงจัดการขยะแบบครบวงจรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดเกื อบ 100% มีผลพลอย
ได้ที่เกิดขึ้นประเภท วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงขยะ สามารถนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้า
กองทุนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่โรงจัดการขยะแบบครบวงจรยัง ดาเนินงานไม่เต็ม
พิกัดที่ออกแบบไว้ได้ มีการรับขยะจากเทศบาลตาบลสุรนารีมาจัดการ วันละ 5 ตัน/วัน ทาให้มีรายได้เพิ่มเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีทุน
ประเดิม จานวน 5.70 ล้าน และมีรายได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจร และจากธนาคารวัสดุ รีไซเคิล
มทส. มีรายได้สะสมตั้งแต่ตั้งกองทุนประมาณ 2.40 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560) ได้สนับสนุนทุนใน
การวิจัย โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จานวน 16 ทุน คิดเป็นเงินทุน
สนับสนุน จานวน 638,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปแก้ไขปัญหาขยะของ
ประเทศ โดยน านวัต กรรม “ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้ วยวิธี ทางกลและชี วภาพ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT - MBT) ซึ่งเป็นระบบการบริ หารจัดการขยะแบบครบวงจร ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนบัญชีน วัต กรรมไทย ในปี 2559 รหัส 140002(1)-(11) ตามนโยบายการสนับสนุนนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยในตลาดภาครัฐ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี ท างกลและชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโ ลยี สุ ร นารี (Suranaree University of
Technology - Mechanical and Biological Treatment : SUT - MBT) ร่วมกับ 3 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลตาบลด่านขุนทด และเทศบาลตาบลแชะ ทั้งนี้ ความร่วมมือ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นผู้รับดาเนินการบริหารจัดการขยะทั้ง 3 องค์กร โดยครอบคลุมการจัดหา
แรงงานและเครื่องจักร การบารุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานที่ไม่ทาให้มีขยะตกค้างแต่ละวัน รวมถึง
บริหารจัดการผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกาจัดขยะและ/หรือผลผลิตอื่นที่เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ให้
สมดุลกับรายจ่ายต่อไป
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ตารางที่ S.3 : การจัดอันดับของ UI Green Metric Ranking of World Universities
เกณฑ์การประเมิน
Ranking (อันดับที)่ ของโลก
Ranking (อันดับที)่ ของไทย
Total Score (รวม)
1. Setting and Infrastructures
(ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน)
2. Energy and Climate Change
(พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ)
3. Waste management (ของเสีย)
4. Water (น้า)
5. Transportation (การขนส่ง)
6. Education (การจัดการศึกษา)

%

100
15%

ปี 2013 ปี 2014
75
76
8
4
58.81
63.10
3.56
7.78

ปี 2015
52
2
58.88
8.63

ปี 2016
102
2
56.78
13.01

21%

14.30

14.30

12.50

9.61

18%
10%
18%
18%

14.25
8.75
13.50
4.45

13.47
8.75
13.00
5.80

12.75
6.76
9.86
8.38

7.98
3.20
7.31
15.67

เกณฑ์การประเมิน UI Green Metric :
พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยในปี 2016 เกณฑ์ UI Green
ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้าน คือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 15%
4) น้า 10%
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21%
5) การขนส่ง 18%
3) ของเสีย 18%
6) การจัดการศึกษา 18%
ร้อยละ
อันดับ 75 ของโลก
อันดับ 8 ของไทย

อันดับ 76 ของโลก
อันดับ 4 ของไทย

อันดับ 52 ของโลก
อันดับ 2 ของไทย

อันดับ 102 ของโลก
อันดับ 2 ของไทย

รูปที่ S.3-1 การจัดอันดับของ UI Green Metric Ranking of World Universities ปี 2013-2016
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน UI Green Metric
1. Setting and Infrastructures (IS)

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 11,059,056 ตารางเมตร (6,911 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ตามประกาศกรมปาไม
ฉ.32/2553 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2532) มีจานวนนักศึกษา 15,995 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และจานวนบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ จานวน 4,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24) มีพื้นที่สีเขียว (พื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าปลูก และ
สระน้า) คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพ
ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ โดยใช้พื้นที่เท่าที่จาเป็นหรือใช้พื้นที่ลักษณะแทรกตัวไปในพื้นที่ป่าโดย
ไม่ ท าลายสภาพป่ า เดิ ม ได้ ท าการปลู ก ป่ า ทดแทนในกิ จ กรรมและโอกาสต่ า ง ๆ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปลูกไม้ยืนต้นได้ประมาณ 2,000 ต้น (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 27) มีพื้นที่
อาคารที่มีองค์ประกอบของการเป็น Smart Building ขนาด 352,582 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของ
พื้นที่ทั้งหมด และได้จัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (งบประมาณสาหรับสนับสนุนและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่มีต่อการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย) คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6
2. Energy and Climate Change (EC)

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้
ทาการเปลี่ ย นทดแทนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า แบบดั้ง เดิม ทาให้ ปัจจุบันมีสั ดส่ ว นของจานวนเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพประเภทเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า และโคมไฟถนน เฉลี่ยร้อยละ 92 นอกจากนี้ยังได้
ดาเนินงานเกี่ยวกับ Smart Building โดยได้ติดตั้งระบบอุปกรณ์ประจาอาคารที่สานักงานสีเขียว (Green
Office) และสานักงานพลังงานฉลาด เป็นต้น จานวน 44 อาคาร คิดเป็นพื้นที่อาคารร้อยละ 72 ของพื้นที่
อาคารทั้งหมด
นโยบายส่ งเสริ ม การใช้พ ลั ง งานทดแทน ได้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทนจากแสงอาทิ ตย์ (Solar cell)
พลังงานชีวมวล พลังงานลม ไบโอดีเซล และระบบไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้
จานวน 104,308 KWH/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ได้รับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการเปลี่ย นทดแทนเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED สาหรับ
โคมไฟถนน จานวน 400 โคม ช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า จานวนเงิน 200,000 บาทต่อปี และการเปลี่ยน
เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ จ านวน 80 เครื่อง ช่ว ยประหยัดงบประมาณค่า ไฟฟ้า จานวนเงิ น
1.1 ล้านบาทต่อปี โดยมีการดาเนินงานตามองค์ประกอบของ Smart Building เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์ และระบบปิด -เปิดไฟอัตโนมัติ เป็นต้น และได้ ดาเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า จานวน 729,000 KWH/ปี เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 501,664 KWH/ปี (ร้อยละ 200)
- โครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก T8 เป็น T5
- โครงการเปลี่ยนหลอด LED สาหรับไฟถนนและอาคารเรียน
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2.2 ดาเนินงานโครงการ Smart Building
- โครงการติดตั้งเครื่องปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติในห้องน้าโดยใช้ชุดตรวจจับความ
เคลื่อนไหวและเครื่องเล่นเพลงบรรเลงเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพ
- โครงการพัฒนาต้นแบบ "สานักงานพลังงานฉลาด" (Smart Energy Office, SEO)
- โครงการติดตั้งเครื่องปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้การตั้งเวลาแปรผันตามฤดูกาล
- ระบบประตูอัตโนมัติ/ระบบ Key card
- ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์
- สานักงานสีเขียว (Green Office)
2.3 ดาเนินงานตามนโยบายพลังงานทดแทน ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า จานวน 104,308 KWH คิดเป็นร้อยละ
0.35 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
- โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล (พลังงานแสงอาทิตย์)
- ต้นแบบโรงน้ามันไบโอดีเซล (Bio diesel)
- ระบบแก๊สชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มสุกร
- โรงไฟฟ้าแก็สซิฟิเคชั่น สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
- ต้นแบบระบบไบโอแก๊สระดับครัวเรือน
- พลังงานลม
2.4 ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
- จัดทารายงานการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
- โครงการติดตั้งอุปกรณ์อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2.5 ดาเนินงานปรับปรุงและก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบอาคารเขียว
- การออกแบบอาคารภายในมหาวิทยาลัยเน้นให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ และใช้แสงสว่าง
จากภายนอก
- การออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย
- การออกแบบอาคารให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน
- เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย จานวน 1 อาคาร และมีการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวโดยการตรวจประเมิน
ภายใน จานวน 2 อาคาร
การดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับ
ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารใหม่ (BEC Awards 2016)
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยได้รับ
ฉลากรับรองมาตรฐาน จานวน 6 รางวัล เป็นระดับดีเด่น 1 รางวัล ระดับดีมาก 1 รางวัล และระดับดี จานวน
4 รางวัล ดังนี้
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1) ฉลากดีเด่น - อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา
(โรงเรียนสุรวิวัฒน์)
2) ฉลากดีมาก - อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
3) ฉลากดี - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4) ฉลากดี - อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
5) ฉลากดี - อาคารพยาธิและสนับสนุน
6) ฉลากดี - อาคารศูนย์ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้ภาครัฐและเอกชนเห็นความสาคัญ และดาเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
อาคาร BEC หรื อ Building Energy Code โดยการบั งคั บใช้ เกณฑ์ ดั งกล่ าว เบื้ องต้ นก าหนดเป้ าหมายการ
ดาเนินงานผลักดันให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่ มีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจะกาหนดใช้กับ
อาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3. Waste management (WS)

มหาวิทยาลัยคานึงถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินการจัดการขยะตั้งแต่
ระบบถังคัดแยกขยะ การจัดเก็บ การจัดการขยะอันตรายจากอาคาร การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
รี ไซเคิล การน าขยะมาแปรรู ป เป็ น พลังงานภายในโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ทาให้ ปัจจุบันสามารถ
รวบรวมขยะรีไซเคิลได้ ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านร้อยละ 3) สามารถบริหารจัดการขยะได้เองภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 99 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4) โดยเน้นการแปรรูปขยะเป็นพลังงานผล
จากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทาให้เกิดผลพลอยได้ประเภทปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพลิงขยะ และขยะรีไซเคิล
สามารถนาไปจาหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม จานวนเงิน 735,983 บาทต่อปี โดยผลพลอยได้
ประเภทเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จะถูกนาไปกลั่นเป็นน้ามันและใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนผลพลอยได้ประเภทปุ๋ย
อินทรีย์จะถูกนาไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีถือเป็นการนาของเสียกลับมาแปรรูปและนากลับไปใช้ใหม่ได้
อย่างสมบูรณ์ และได้มีการเผยแพร่เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลัง งานของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย
ระบบการจัดการสารเคมีจากห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ
เศษวัสดุก่อสร้าง ประกาศมาตรการประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงมีการจัดการน้าเสียที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่นยืน และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน เพื่อเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ และมีขยะติดเชื้อ
เกิดขึ้น จึงได้ก่อสร้างโรงกาจัดขยะติดเชื้อ ขนาด 3 ตันต่อวัน ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นสถานที่สาหรับ
กาจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและรับบริการกาจัดจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายในจังหวัด
นครราชสีมา
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การจัดการน้าเสียโดยการรวบรวมเข้าสู่ ระบบบาบัดน้าเสี ยรวมของมหาวิทยาลัยและจะถูกส่งต่ อ ไป
รีไซเคิลเพื่อใช้ในระบบสุขภัณฑ์ และรดน้าต้นไม้ คิดเป็นปริมาณน้าเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้าเสี ยที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการนาน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรม SUT Say No Plastic Bag โดยการงดใช้ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว จากร้าน
สะดวกซื้อ จานวน 10 จุด ภายในมหาวิทยาลัย หากลูกค้าต้องการให้หยิบถุง Reuse หน้าร้าน หรือ บริจาค
1 บาท เพื่อรับถุงหูหิ้วย่อยสลายได้ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จานวน 140,634 ใบ คิดเป็นร้อยละ
88.16 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งหมด
3.1 ดาเนินงานโครงการรีไซเคิลขยะ
- ตั้งถังคัดแยกขยะรีไซเคิลประจาอาคาร
- กิจกรรมร้านศูนย์บาท
- กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.
3.2 ดาเนินงานกาจัดการขยะพิษ
- ตั้งถังรวบรวมขยะอันตรายประจาอาคาร
- ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
- ระบบการจัดการของเสียจากโรงพยาบาล
- ต้นแบบระบบพลาสมาอาร์ค สาหรับกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ New
3.3 ดาเนินงานการบาบัดขยะอินทรีย์และอนินทรีย์
- การรวบรวมเศษอาหารเพื่อเป็นอาหารหมู
- โครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้/ใบไม้
- โรงจัดการขยะแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.4 ดาเนินงานการจัดการน้าเสีย
- ระบบบาบัดน้าเสียทางเคมี
- ระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ
- ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียประจาอาคาร
3.5 ดาเนินงานตามนโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติก
- ประกาศนโยบายลดการใช้กระดาษ
- ประกาศแนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม และลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัย
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการทาลายข้อสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Meeting)
- กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก
- กิจกรรม มทส. ปลอดโฟม
- กิจกรรม SUT Say No Plastic Bag
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4. Water (WR)

มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในเรื่องการดาเนินการที่คานึงถึงการอนุรักษ์การใช้น้า การวางแผนการใช้น้าดิบ
จากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนมีการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้น้าดิบสาหรับผลิตน้าประปา มีการ
ขุดสระเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้าฝน มีการนาน้าใต้ดินมาใช้เพื่อลดการใช้น้าผิวดิน และมีการรีไซเคิลน้าเสียเพื่อ
นาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบสุขภัณฑ์ของอาคาร ระบบสปริงเกอร์รดน้าต้นไม้ และระบบทาความเย็น คิดเป็น
ปริมาณการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 100 ของปริมาณน้าเสียที่ขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยน
ทดแทนสุขภัณฑ์ประหยัดน้าทดแทนแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 63 ของจานวนสุขภัณฑ์ทั้งหมด และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนมีการตรวจสอบจุด
รั่วไหลของน้าประปาอย่างสม่าเสมอเพื่อลดการสูญเสีย จากผลการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้สัดส่วนการใช้น้าประปาต่อคน ลดลงร้อยละ 5
4.1 ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์น้า
- โครงการติดตั้งมาตรวัดน้าเพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้า
- โครงการซ่อมบารุงเชิงรุกเพื่อลดการสูญเสียน้าประปา
- โครงการปูแผ่น HDPE ของสระเก็บน้าเพื่อลดการรั่วซึมลงดิน
- โครงการขยายความจุอ่างเก็บน้าเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้า
- โครงการปรับปรุงท่อน้าดิบเพื่อลดการสูญเสียน้า
- โครงการประชาสัมพันธ์ประหยัดน้า
- โครงการขยายความจุอ่างเก็บน้าหอพักนักศึกษา
- โครงการติดตั้งถังเก็บน้าฝนประจาอาคาร
- ระบบกรองน้าบาดาล
4.2 ดาเนินงานโครงการรีไซเคิลน้า
- โครงการรีไซเคิลน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์
- โครงการนาน้าที่ระบายทิ้งพร้อมกับตะกอนจากกระบวนการล้างย้อนและการตกตะกอนของระบบ
ผลิตน้าประปานากลับมาผลิตใหม่
- ติดตั้งถังเก็บน้าฝนสาหรับใช้ในอาคาร
- โครงการนาน้าฝนกลับมารดน้าต้นไม้เพื่อลดการใช้น้าประปา
- โครงการนาน้ารีไซเคิลมาใช้ในระบบทาความเย็น
4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า : มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้าร้อยละ 63 เมื่อเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด
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5. Transportation (TR)

มหาวิทยาลั ยสนั บสนุ นนโยบายการขนส่ งที่ เป็นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อม โดยเน้นการใช้รถส่ วนกลาง และ
สนับสนุนให้มีการใช้จักรยานและการเดินเท้าตลอดจนมีการจัดรถยนต์โดยสารประจาทางบริการ ทั้งนักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัวและหันมาใช้ประโยชน์จากการขนส่งสาธารณะ
จะทาให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย และมีการส่งเสริมให้ใช้จักรยาน
และทางเดินเท้ า โดยได้ก่อสร้ างทางจั กรยาน รวมระยะทาง 22,700 เมตร และทางเดินเท้ ามี หลั งคาคลุ ม
ระยะทาง 2,500 เมตร ได้จัดบริการจักรยานฟรีประจาอาคารและสาหรับยืมใช้ฟรีภายในมหาวิทยาลัย จานวน
246 คัน ภายใต้โครงการจักรยานแสดทอง จากผลการดาเนินงานส่งผลให้ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบปีที่ผ่านมา และมีการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
5.1 การดาเนินงานนโยบายการจากัดหรือลดพื้นที่จอดรถ
มีการจั ดระเบี ย บระบบจราจรตามประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยการตั้งด่านตรวจจับผู้ กระทาผิดจราจร
โดยเฉพาะผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค คิดเป็นร้อยละ 13 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) มีการจัดอบรมเพื่อออกใบอนุญาต
ใบขับขี่รถยนต์ จานวน 365 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2) มีการจัดสรรรถให้บริการส่วนกลาง
(รถไฟฟ้า รถตู้เฉพาะกิจ) เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว โดยเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด จากผลการดาเนินงานช่วย
ลดการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 11 จากปีที่ผ่านมา
5.2 ดาเนินงานนโยบายเอื้อต่อการขี่จักรยานและการเดิน
มีทางจักรยาน รวมระยะทาง 22,700 เมตร มีหลังคาคลุมทางเดินเท้า รวมระยะทาง 2,500 เมตร มี
จักรยานให้บริการฟรี (โครงการจักรยานแสดทอง) จานวน 246 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 173) และมีชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพของบุคลากร
6. Education (ED)

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มีจานวนรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน
1,391 รายวิชา จากทั้งหมด 3,683 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 5 มีจานวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่ง ยืน จานวน 147
ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 43 มีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จานวน 141 กิจกรรม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23 และมีการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 42 เมื่อเทียบทุนวิจัยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 และมหาวิทยาลัย
ได้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ยังสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน 9 ทุน คิดเป็นเงินทุน
สนับสนุน จานวน 498,000 บาท/ปี (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 18)
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ได้มีการทบทวนและปรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่สานักวิชา
และหลักสูตร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสานึกและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย มีหลั กสูตรที่เปิ ดสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒ นาที่ยั่งยืน มีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มีจานวนรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการจัดสรรเงินทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจานวนผลงานตีพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรดาเนินการวิจัย จัดทาโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในการดาเนินงาน รายละเอียดตามหัวข้อ Education (ED)
2. จั ด กิ จ กรรมปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปัจจุบัน ในกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่และวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย
3. เชิญชวนนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้กล่องโฟมบริเวณตลาดหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นถึง
อันตรายจากการใช้กล่องโฟม โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทน
4. ให้นักศึกษาชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จากร้านสะดวกซื้อ ให้ใช้ถุงผ้า หรือ
ถุงพลาสติกหูหิ้วย่อยสลายได้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “SUT
Say No Plastic Bag” ปลุก จิตสานึกสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา
โดยจับมือร้านสะดวกซื้อทั้ง 10 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ใช้ถุงผ้า
หรือให้บริการถุงพลาสติกแบบย่อยสลายง่าย เพียงร่วมบริจาคราคา 1 บาท/ถุง เริ่มวันสิ่งแวดล้อมโลก 5
มิถุนายน 2560 หวังลดขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว สะอาด
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้ 50% หรือ 2,750 ใบ/วัน
5. มหาวิทยาลัยคานึงถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินการจัดการขยะตั้งแต่
ระบบถังคัดแยกขยะ การจัดเก็บ การจัดการขยะอันตรายจากอาคาร การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
รีไซเคิล (การตั้งถังคัดแยกขยะรี ไซเคิล ประจาอาคาร) การนาขยะมาแปรรูปเป็นพลั งงานภายในโรง
จัดการขยะแบบครบวงจร ทาให้ปัจจุบันสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
ร้อยละ 3) สามารถบริหารจัดการขยะได้เองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 99 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 4) โดยเน้นการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ผลจากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทาให้เกิดผล
พลอยได้ประเภทปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพลิงขยะ และขยะรีไซเคิล สามารถนาไปจาหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุน
สิ่งแวดล้อม จานวนเงิน 735,983 บาท/ปี รวมทั้งการจัดกิจกรรมร้านศูนย์บาท และกิจกรรมธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล มทส.
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หมายเหตุ : UI Green (2015) มีเกณฑ์หลักและย่อยดังต่อไปนี้
1. Setting and Infrastructures (SI)
1) SI 1 The ratio of open space area towards total area
2) SI 2 The ratio of open space area towards campus
population
3) SI 3 Area on campus covered in forested vegetation
4) SI 4 Area on campus covered in planted vegetation
5) SI 5 Area on campus covered in non-retentive surfaces
6) SI 6 University budget for sustainable effort
2. Energy and Climate Change (EC)
1) EC1a Energy efficient appliances usage
2) EC1b Smart building program implementation
3) EC 2 Renewable energy usage policy
4) EC 3 Total electricity use/total people
5) EC 4 Energy conservation program
6) EC 5 Element of green building implementation
7) EC 6 Climate change adaptation and mitigation program
8) EC 7a Greenhouse gas emission reduction policy
9) EC 7b Carbon footprint policy
10) The ratio of total carbon footprint towards campus
open space area and Population
3. Waste (WS)
1) WS 1 Recycling program for university waste
2) WS 2 Toxic waste recycling
3) WS 3 Organic waste treatment (garbage)
4) WS 4 Inorganic waste treatment (rubbish)
5) WS 5 Sewerage disposal
6) WS 6 Policy to reduce the use of paper and plastic
on campus

เกณฑ์การประเมิน : AUN-QA

4. Water (WR)
1) WR 1 Water conservation program
2) WR 2 Water recycling program
3) WR 3 The use of water efficient appliances
4) WR 4 Treated water consumed

5. Transportation (TR)
1) TR 1 The ratio of vehicles (cars and motorcycles)
towards campus population
2) TR 2 The ratio of campus bus services towards
campus population
3) TR 3 The ratio of bicycles found towards campus
population
4) TR 4 Transportation policy on limiting vehicles on campus
5) TR 5 Transportation policy on limiting vehicles on campus
6) TR 6 Bicycle and pedestrian policy
7) TR 7 Bicycle and pedestrian policy on campus
6. Education (ED)
1) ED 1 The ratio of sustainability courses towards
total courses
2) ED 2 The ratio of sustainability research funding
towards total research funding
3) ED 3 Sustainability publications
4) ED 4 Sustainability events
5) ED 5 Sustainability organizations (student)
6) ED 6 Sustainability website

ใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ในการประเมินการดาเนินการในด้านหลักแต่ละด้านของ S.3 Green University
ทั้ง 6 ด้าน และสรุปภาพรวมของ S.3 โดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย
Rating
1

2

Description
Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or
results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is
necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or
poor results.
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Rating

Description

3

Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to
fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently
implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences
support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and
positive improvement trend.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in the
field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows
excellent results and outstanding improvement trends.

4

5

6

7

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
5
- การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอยู่ อันดับที่ 2 ของประเทศไทย
ในระดับ Top 5 ของประเทศไทย
- มี ก ระบวนการด าเนิน การเพื่ อให้
บรรลุเป้าหมาย
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รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
(http://web.sut.ac.th/qa) หรือเข้าโดยตรงที่ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย
(http://sar.sut.ac.th:8080/sar2) และ http://green.sut.ac.th
ตารางที่ S.3-1 ผลคะแนน UI Green Metric World University Ranking 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน้า ผ S.3-1)
ตารางที่ S.3-2 ตารางผลดาเนินงานการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ (หน้า ผ S.3-2)
ตารางที่ S.3-3 ตารางผลดาเนินงานโครงการ Smart Building (หน้า ผ S.3-3)
ตารางที่ S.3-4 ตารางผลดาเนินงานตามนโยบายพลังงานทดแทน (หน้า ผ S.3-4)
ตารางที่ S.3-5 ตารางผลดาเนินงานปรับปรุงและก่อสร้าง ที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบอาคารเขียว
(หน้า ผ S.3-5)
ตารางที่ S.3-6 ตารางผลดาเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (หน้า ผ S.3-7)
ตารางที่ S.3-7 ตารางผลดาเนินงานโครงการรีไซเคิลขยะ (หน้า ผ S.3-8)
ตารางที่ S.3-8 ตารางผลดาเนินงานโรงจัดการขยะอนินทรีย์ (หน้า ผ S.3-9)
ตารางที่ S.3-9 ตารางผลดาเนินงานนโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติก (หน้า ผ S.3-10)
ตารางที่ S.3-10 ตารางผลการดาเนินงานการจัดการน้าเสีย (หน้า ผ S.3-11)
ตารางที่ S.3-11 ตารางผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์น้า (หน้า ผ S.3-12)
ตารางที่ S.3-12 ตารางกิจกรรมการรีไซเคิลน้า (Water Recycle Program) (หน้า ผ S.3-13)
ตารางที่ S.3-13 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า (Water Efficient Appliances Usage) (หน้า ผ S.3-14)
ตารางที่ S.3-14 ตารางผลการดาเนินงานนโยบายการจากัดการใช้ยานยนต์ (หน้า ผ S.3-15)
ตารางที่ S.3-15 ตารางผลการดาเนินงานนโยบายการจากัดหรือลดพื้นที่จอดรถ (หน้า ผ S.3-16)
ตารางที่ S.3-16 ตารางผลการดาเนินงานนโยบายเอื้อต่อการขี่จักรยานและการเดิน (หน้า ผ S.3-17)
แหล่งที่มา : - ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยส่วนอาคารสถานที่
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การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)

ผลการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผล
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
1.1 ภารกิ จด้ านการปรั บแปลง ถ่ ายทอด และพั ฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ไ ด้
มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่ง
รู ป แบบการด าเนิ น งานประกอบด้ ว ย การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษา ด้ า น
เทคโนโลยี การให้คาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้าน
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุ ม ชน ฯลฯ โดยระดั บ
มหาวิทยาลัย ดาเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 และระดับหน่วยงาน ได้แก่
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แผนงานประจ าหน่ ว ยงาน เป็ นต้ น โดยได้ มี การน าเสนอแผนฯ ผ่ าน
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย
1.2 มีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด ตามหลักการ PDCA ได้แก่
Plan/การจัดทาแผนการดาเนินงาน : มีการวางแผนการดาเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อ
เป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็น
แหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจได้
DO/การดาเนินงาน : มีการดาเนินงานผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
3) กิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
4) กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
5) การให้คาปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
6) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
7) การให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
Check/การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการประเมิน
สรุ ป ผลงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและลดข้ อ จ ากั ด ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรมบ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการ การให้คาปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ
Action/การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน : มีการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้วยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้นาด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศต่อไป
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2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มีแผนการดาเนินงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการนาผลงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาปรับแปลง พัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
2.1 โครงการจัดตั้ง “สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)” โดยใน
ปี ง บประมาณ 2560 เทคโนธานี ได้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี (TLO) ทาหน้ าที่ให้ บริการให้ คาปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สิ นทางปัญญาแก่
บุ คคลภายนอก ผลั กดัน ให้ เกิ ด การน าผลงานวิ จัย สิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เ กิ ด ขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยสานักงานนี้จะประสานงานร่วมกับ คณาจารย์
จากสานักวิชาต่าง ๆ และส่วนบริหารสินทรัพย์ ในการนาผลงานวิจัย ด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานวิจัย เรื่องการพัฒนาข้าวขึ้นรูปสาหรับเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ เรื่องโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิ ว เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ มทส. และไก่เนื้อโคราช เรื่อง
เครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก เรื่องการแปลงเพศปลานิล เรื่องโรงงานต้นแบบการ
จัดการขยะชุมชนเพื่อให้เป็ นพลังงานทดแทน เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามาจัดทาแผน
ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
งานวิจัยด้านปรับแปลงฯ ของคณาจารย์ กับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ความรู้ ด้ านการเรีย นการสอน โดยการจัดอบรมให้ ความรู้เ กี่ยวกั บ การจด
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้แก่ นักศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สานักวิศวกรรมศาสตร์และสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาใน
การนาผลงานจากการประดิษฐ์ คิดค้นและนวัตกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชายื่นจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
และประชาชนทั่วไป ผ่านงานแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ
1) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยได้ส่งผลงานวิจัยเรื่องจานวน 2 เรื่อง ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์วัสดุมวลเบาสาหรับงานก่อสร้าง และเรื่องไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง ผลงาน
ผศ. ดร.อุทัย มีคา
(2) โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ ผลงาน
ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
2) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017) วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการและโชว์ผลงานวิจัย ได้แก่
(1) เฮมพ์คอนกรีต เฮมพ์กรีต และ คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า โดย ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
(2) เครื่องคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย อ. ดร.กระวี ตรีอานรรค
(3) แผ่นพื้นอัจฉริยะสาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงเฉื่อยทางกล โดย ผศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
และ ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
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(4) เครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความหนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติ โดย รศ. ดร. กองพล
อารีรักษ์
(5) ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสาหรับทดแทนกระดูกและสภาวะกระดูกพรุน โดย ผศ. ดร.ศิริรัตน์
ทับสูงเนิน
นอกจากนี้ ผลงานคณาจารย์ มทส. ยังได้รับ 2 รางวัล ในงานโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม
NESP Innovation Award 2017 สาขากระบวนการนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน
"ชุดคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ายาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน" โดย ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน
"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับผู้มีบุตรยาก" โดย ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยี อ าหาร ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ซึ่ ง จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล และมอบโล่ ใ นงาน NESP
Innovation Fair 2017 ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ทั้งนี้ การจัดงาน
ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในงานยังมี
การจั ด เเสดงผลงานนวั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า มากมาย จากเครื อ ข่ า ยอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ทั้ง 4 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial
Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) โครงการบริ ก าร
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุ ต สาหกรรมไทย (ITAP) ภายใต้ ส านั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ได้มีการเข้าพบและรับสมัคร
ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรพลังงาน และอื่ น ๆ เยี่ยมชมกิจการของ
ผู้ประกอบการเพื่อวินิจฉัยวิธีแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่และคณาจารย์จาก มทส. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ให้คาปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ และได้นานักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เข้าร่วมในการศึกษา เก็บข้อมูล และร่วมดาเนินกิจกรรมในการดาเนินการวิจัยและ
พัฒนาในโครงการที่สนับสนุนกับภาคเอกชนอีกด้วย
2.3 โครงการที่ปรึกษาไทย ซึ่งหน่วยบริการงานที่ปรึกษาไทย เทคโนธานี ร่วมมือกับคณาจารย์จากสานักวิชา
เพื่อดาเนินงานโครงการที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงอุตสาหกรรมและอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่กาหนดไว้ใน MOU หรือสัญญาจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการพัฒนางานวิจัย การปรับแปลงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่ว มกัน
มีการสร้างเครือข่าย และเกิดการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการนาผลงานไปสู่ชุมชน
ตามความต้องการของชุมชนนั้น ๆ จึงทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การให้บริการด้านการปรับแปลงฯ มีดาเนินงานอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ตามผังกระบวนการ
ให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้ง
จดทะเบี ย นทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา การร่ว มวิจัยและพัฒ นา และการให้ คาปรึ กษาเทคโนโลยี และแต่ละ
กิจกรรมยังมีขั้นตอนการด าเนิ นงานอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิ ทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย
เชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
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3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานีได้ดาเนินงานโครงการ “Talent
Mobility” เป็นโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิ ตให้ กับภาคอุ ตสาหกรรม เป็นการพัฒ นาศักยภาพด้ านการวิจั ย ของ
บุ คลากรวิจั ย เพื่อพัฒ นางานวิจั ย ในระดั บ ที่สู ง ขึ้น สามารถนาประสบการณ์ และองค์ ความรู้ใ หม่ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
(โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดาเนินโครงการ
Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ร่วมโครงการกว่า 70 คน) โดยในปีนี้ได้มีคณาจารย์
จากหลายสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความ
ต้องการ อาทิ ศ. เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจาสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ สานักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ. ดร.นิตยา บุญเทียน ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.ปริญญา น้อยสา สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ รศ. ดร.จิ ร ะพล ศรี เ สริ ฐ ผล ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อ. ดร.ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล อ. ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งโครงการ Talent Mobility จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้คณาจารย์มี
ส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น
นอกจากนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการให้ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา (ทุน OROG) ซึ่งคณาจารย์สามารถนาโครงการที่มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเอกชน อุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ SMEs เสนอรายชื่อนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาที่ร่วมในการดาเนินการวิจัย
และพัฒนา เพื่อขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial
Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) ภายใต้ สานักงาน
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม เทคโนธานี ได้ รั บ สมั ค รผู้ ป ระกอบการ SMEs ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงานและอื่น ๆ เพื่อ เยี่ยมชมกิจการของผู ประกอบการเพื่ อ
วิ นิ จ ฉั ย วิ ธี แ กปญหาโดยเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก มทส. แล้ ว ท าการพั ฒ นาข้ อ เสนอ
โครงการฯ ร่วมกัน หลังจากขอเสนอโครงการผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแลว จะ
ดาเนินการเซ็นสัญญาระหวางสานักงานฯ กับผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการที่รวมวิจัยแลว
จะตองชาระเงินทุนสนับสนุน ร้อยละ 50 (ไม่เกิน 250,000 บาท) มายังสานักงานฯ ตามงวดที่
กาหนดในสัญญา โดยสานักงานฯ ทาสัญญาใหทุนกับผูเชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุนงบประมาณไป
ยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่เปนหัวหนาโครงการ ตามงวดที่กาหนดในสัญญา แล้วเริ่ม
ดาเนินโครงการแกไขปญหา การปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการฯ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างการดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสมบูรณ์
ทางสานักงานฯ จะมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 7 ราย มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 2,735,800 บาท โดย
ภาคเอกชนสนับสนุน 50% ของงบประมาณโครงการ เป็นเงิน 1,367,900 บาท (เอกสารอ้างอิง
: รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
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2) โครงการบริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) ภายใต้ สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนทาวิจัยพัฒนา
ในลั กษณะของการร่ ว มวิจั ยกั บมหาวิ ทยาลั ย ฯ โดยผ่ านส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ ละ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ได้มีการเข้าพบ
และรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงาน และอื่น ๆ เพื่อ
เยี่ยมชมกิจการของผู ประกอบการเพื่อวินิจฉัยวิธีแกปญหาโดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจาก
มทส. แล้วทาการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกันโดยจะเน้นเป็นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
กับภาคเอกชน หลังจากขอเสนอโครงการผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแลว จะ
ดาเนินการเซ็นสัญญารวมวิจัยระหวางสานักงานฯ กับผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการที่ รวม
วิจั ย แลว จะตองช าระเงิน ทุนสนับสนุน ร้อยละ 50 สู งสุ ด 500,000 บาทต่อโครงการ มายัง
ส านั ก งานฯ ตามงวดที่ ก าหนดในสั ญ ญา โดยส านั ก งานฯ ท าสั ญ ญาใหทุ น วิ จัย พั ฒ นาและ
นวัตกรรม กับผูเชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่
เปนหัวหนาโครงการ ตามงวดที่กาหนดในสัญญา แล้วเริ่มดาเนินโครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการฯ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างการดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสมบูรณ์
ทางสานักงานฯ จะมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 1 ราย มูลค่าโครงการ 803,500 บาท โดยภาคเอกชน
สนับสนุน 60% ของงบประมาณโครงการ เป็นเงิน 482,100 บาท (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ประจาปีเทคโนธานี 2559)
3) โครงการสนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ตสาหกรรมไทย (ITAP) โดย โครงการ iTAP
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ดาเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่ งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม
สั ม มนาวิ ช าการ การเสาะหาเทคโนโลยี จ ากในและต่ า งประเทศ บริ ก ารจั บ คู่ เ จรจาธุ ร กิ จ
เทคโนโลยี ฯลฯ โดยมี ที่ ป รึ ก ษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Assistance, ITA) ท า
หน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในปีงบประมาณ 2559 มีบริษัท/สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จนข้อเสนอ
โครงการได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการจานวน 17 โครงการ โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
และแหล่งที่มาของผู้เชี่ยวชาญ โดยงบประมาณ ปี 2559 ได้งบประมาณรวม 8.540 ล้านบาท
ภาครั ฐ โดย สวทช ให้ การสนับสนุน 4.269 ล้ านบาท (ประมาณ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่า ย
ทั้ ง หมด) และภาคเอกชนร่ ว มสนั บ สนุ น 4.270 ล้ า นบาท หากแยกการด าเนิ น งานตาม
กระบวนการทางาน เป็น 5 ขั้นตอน คือ
(1) การติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น (First Contact) 62 ครั้ง
(2) การเข้าเยี่ยมโรงงานเบื้องต้น (First visit) โดย ITA 46 ครั้ง
(3) การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ (Preliminary Study) 43 ครั้ง
(4) โครงการได้รับการอนุมัติ และดาเนินงานตามแผน (Approved project) 17 โครงการ
(5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Closed project) 12 โครงการ
(เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
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4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and
Technology Infrastructure Databank ชื่อย่อ STDB การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://stdb.most.go.th/)
5. ผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรม/ผลงานที่ทาให้ชุมชนและสังคมเกิดการตระหนัก และสามารถนาเอาเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทาให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์จากสานักวิชา หน่วยงานภายใน มทส. และองค์กรปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร
โดยที่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ านชีว มวล (Center of Excellence in Biomass) มี แ ผนการวิ จัย และ
พัฒนา 3 แผนหลัก อันประกอบด้วย 1) แผนวิจัยและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล 2) แผนวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 3) แผนวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และภายใต้แผน
งานวิจัยและพัฒนานั้น ได้เล็งเห็นและเข้าใจบทบาทที่จะดาเนินการให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีการพัฒนางานวิจัยระดับต้นแบบด้านเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์จากเสีย/ขยะ เทคโนโลยีสะอาด ทาให้ได้โรงงานต้นแบบฯ ที่นามาใช้ในการจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)
และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี (Waste to Energy Demonstration Center, Suranaree University of Technology) โดย
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี ทรั พยากรธรรมชาติ/สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และเศรษฐกิ จ โดยสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาด้านวิชาการ คือ มุ่งสร้างผลงานทาง
วิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อ
สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย
พัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนาไปสู่การพัฒนาสังคมไทย
ต่อไปในอนาคต
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลยังคงมีการขับเคลื่อน
และขยายผลเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรที่มีการพัฒนามาเกือบ 10 ปี ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ
กว่า 35 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถบริหารจัดการขยะได้ 1,880 ตัน/วัน โดยความร่วมมือและสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินโครงการจากหลายหน่วยงาน เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
กระทรวงพลังงาน สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา สานักงาน
คณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ (วช.) เป็นต้น โดยเทคโนโลยีที่นาไปใช้ในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่
เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment ;
MBT) และเทคโนยีการผลิตน้ามันจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโลไรซิส (Pyrolysis) ซึ่งมีการ
ก่อสร้างและเดินระบบเรียบร้อยแล้ว กว่า 10 แห่ง โดยหน่วยงานที่ก่อสร้างและเดินระบบเต็มรูปแบบ
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยาวน้อย โดยมีการสร้างโรง MBT สาหรับจัดการขยะมูลฝอย 10 ตัน/วัน
เป้าหมายครอบคลุมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งเกาะยาวน้อย ต่อยอดการดาเนินงานโดยนาขยะพลาสติกมา
แปรรูปเป็นน้ามัน โดยการสร้างโรง Pyrolysis Plant สาหรับรองรับขยะพลาสติก 3.0 ตันต่อวัน 1 โรง
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 2\S.4\1--S.4.docx

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

S.4-7

(สามารถผลิตน้ามันดิบในรูป Crude pyrolysis oil ปริมาณ 3,000 ลิตร) มีการนาน้ามันดิบมาใช้กลั่นเป็น
น้ามันเชื้อเพลิงโดยการสร้างโรงกลั่นขนาดเล็กเองในชุมชน โดยสามารถกลั่นได้ น้ามันดีเซล ประมาณ
1,800 ลิตรต่อวัน และอื่น ๆ ได้แก่ แนปทา (Naphtha) และน้ามันเตา รวมประมาณ 1,200 ลิตรต่อวัน
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้กับนักวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
และท าหน้ า ที่ ป ระสานการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ไ ปสู่ ชุ ม ชน ท าให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ
ซึ่งให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มทส. อย่างต่อเนื่อง และได้
ขยายผลไปถึงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทั้งนี้ ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการรวบรวมจัดทาเป็นเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เกิดความรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ได้แก่ เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT MBT “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”/
SUT-ISWM เทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะแบบครบวงจร/แผ่ น พั บ ระบบก าจั ด ขยะติ ด เชื้ อ ส าหรั บ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับสานักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และที่สานักวิชาดาเนิน การเอง
จานวน 264 กิจกรรม/โครงการ มีคณาจารย์ที่เข้าร่วม จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64 ของอาจารย์
ทัง้ หมด กิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจาคิดเป็นร้อยละ 66.84 ความพึงพอใจ 4.36 คะแนน แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางผลการดาเนินงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557-2559
รายละเอียด
กาหนด
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป้าหมาย ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
1. จานวนกิจกรรม/โครงการฯ
256
208
264
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมฯ
86 คน
90 คน
77 คน
3. ร้อยละอาจารย์ประจาทีมีส่วนร่วมฯ
> ร้อยละ 35 ร้อยละ 22.63
ร้อยละ 22.64
ร้อยละ 18.64
4. ร้อยละกิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจา > ร้อยละ 50 ร้อยละ 69.75
ร้อยละ 54.38
ร้อยละ 66.84
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
> 4.00
4.27
4.79
4.36

(ดังรายละเอียดในตารางที่ S.4-1, S.4-2, และ S.4-3)
จากผลการดาเนินงานพบว่า โครงการที่ทาให้ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อาทิ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร มีการขยายพื้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
ชุมชนสังคม จากการนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีการกาจัดขยะ
เพื่อผลิตเป็นพลังงานแบบครบวงจร (SUT-MBT) ไปใช้จานวนกว่า 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของคณาจารย์สู่
ชุมชน สังคมและประเทศ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเข้า
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล จานวนมากกว่า
30 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม
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จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้มีมาตรการจูงใจให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดย
1. มีการทบทวนระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีประกาศ 2 เรื่อง คือ
1) หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาไทย เทคโนธานี มทส. พ.ศ. 2559
2) อัตราค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร โครงการตามแผนปฏิบัติการของเทคโนธานี พ.ศ. 2559
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริ การวิชาการ ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
(Mine SUT) ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ/อบรมสัมมนา เพื่อสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ว่า บริการให้กับชุมชน สังคม ในทิศทางแบบไหน
นอกจากนี้เทคโนธานีได้เพิ่มกลไกการสนับสนุนให้คณาจารย์ มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนี้
1. โครงการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อยกระดับความสามารถ สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเทคโนธานีได้เริ่มดาเนิน
โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจะผลักดันให้เป็นโครงการที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. เทคโนธานีได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์นาผลงานวิจัยมาปรับปรุงต่อ
ยอดให้ตรงตามความต้องการของชุมชุน (Matching) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสั งคมให้ตรงจุด โดย
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ กฏระเบียบ ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผล
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. มี แผนบู ร ณาการการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี เข้ ากั บการเรี ยนการสอน การวิ จั ย
การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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เกณฑ์การประเมิน :
1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน
(เช่น มีการ
รายงานผลที่เกิด
ต่อการกาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผลที่เกิดต่อ
สานักวิชา/สถาบัน
ครบถ้วน และมีผล
การดาเนินงานที่ดี

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น
ส่งผลให้เกิดการ
ริเริม่ โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ

ผลการประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
ผลการ
ดาเนินงาน
ย้อนหลัง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2558)
5
1. ร้อยละอาจารย์ประจาทีมีส่วนร่วมฯ
1. ร้อยละ 18.64
> ร้อยละ 35
2. ร้อยละกิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ 2. ร้อยละ 66.84
ประจา > ร้อยละ 50
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ > 4.00 3. 4.36
4. มีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น
ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

7
Excellent
(leading
practices)

(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

คะแนน การบรรลุ
อิงเกณฑ์ เป้าหมาย
5

1. ไม่บรรลุ
2. บรรลุ
3. บรรลุ

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ S.4-1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560) (หน้า ผ S.4-1)
ตารางที่ S.4-2 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560) (หน้า ผ S.4-2)
ตารางที่ S.4-3 ร้อยละกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
(หน้า ผ S.4-5)
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี (เว็บไซต์เทคโนธานี : http://technopolis.sut.ac.th/ หรือ
http://technopolis.sut.ac.th/index.php?page=WebInfoMenu/webInfoShow&id=8
- รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559
แหล่งที่มา :

- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สาขาวิชา/สานักวิชา
- ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี/เทคโนธานี
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บทที่ 3 : สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 :
ระดับสถาบัน และระดับสานักวิชา
สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (รายตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง
การประเมิน การประเมิน
โดยหลักสูตร โดยสานักวิชา ระดับสถาบัน*

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 13 ตัวบ่งชี้
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

การรับและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
คุณภาพบัณฑิต
ผลงานผู้เรียน
คุณสมบัติอาจารย์
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ ริหารสถาบัน
C.10 บุคลากรได้รบั การพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

3.01
2.79
2.45
2.83
3.02
2.98

2.99
2.79
2.44
2.81
3.08
2.99

3.15
2.86

3.16
2.87

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(5)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(5)
(4)

3
4
4
3
4
5
4
5
5
5
4
4
3
5
4

(3)
(2)
(5)
(5)

3
3
5
5

ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 4 ตัวบ่งชี้
S.1
S.2
S.3
S.4

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Student Mobility
Green University
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

หมายเหตุ : * คะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ระดับสถาบัน
(7 ระดับ) โดยอาจใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินจากหลักสูตรและสานักวิชาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานักวิชา (รายตัวบ่งชี้)
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานักวิชา*
ตัวบ่งชี้

สานักวิชา
สานักวิชา
สานักวิชา
สานักวิชา
สานักวิชา
ภาพรวม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 13 ตัวบ่งชี้
3
3
3
4
2
3.00
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา
3
3
3
4
N/A**
3.25
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
3
2
3
3
N/A**
2.75
C.3 คุณภาพบัณฑิต
3
3
3
3
2
2.80
C.4 ผลงานผูเ้ รียน
4
4
3
3
3
3.40
C.5 คุณสมบัติอาจารย์
4
4
3
3
2
3.20
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
3
3
3
3
2
2.80
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
3
3
3
3
2
2.80
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สานักวิชา
3
3
3
3
2
2.80
C.8.1 การปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจา
สานักวิชา
3
3
3
3
2
2.80
C.8.2 การปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสานักวิชา
3
3
3
3
2
2.80
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสานักวิชา
4
3
4
3
3
3.40
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
2
3
3
3
2
2.60
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
4
4
5
4
2
3.80
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของ
สานักวิชา
3
2
3
4
2
2.80
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 3 ตัวบ่งชี้
4
4
5
3
1
3.25
S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
3
3
4
3
1
2.75
S.2 Student Mobility
S.3 Green University
--------- ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน --------3.00
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
3
4
3
4
1
พัฒนาเทคโนโลยี
หมายเหตุ : 1. * สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสานักวิชาแพทยศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
2. ** N/A หมายถึง ยังไม่มีข้อมูลบัณฑิต เนื่องจากสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์เพิ่งเปิดสอนปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก
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สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2559 :
ระดับสถาบัน
จากผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2558 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา 2559
เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
คะแนนประเมิน คะแนนการ
โดยกรรมการ ประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 13 ตัวบ่งชี้
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

การรับและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
คุณภาพบัณฑิต
ผลงานผู้เรียน
คุณสมบัติอาจารย์
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ ริหารสถาบัน
C.10 บุคลากรได้รบั การพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 4 ตัวบ่งชี้
S.1
S.2
S.3
S.4

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Student Mobility
Green University
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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บทที่ 4 : จุดแข็ง (Strengths)
และเรือ่ งที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ โดยผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง และเรื่องที่
สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้
โครงร่างองค์กร
P.1 ลักษณะขององค์กร

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)
- การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสถาบันชั้นนาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อภูมิภาค (Region Hub)
- ระบบ “รวมบริ การ ประสานภารกิ จ ” ซึ่ งเป็ นระบบบริ หารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว ที่เอื้อต่อการทางานในเชิงรุก
- การเป็นผู้นาด้านการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การวิเคราะห์หาความต้องการและความคาดหวัง ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวัง

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร

การสื่อสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

จุดแข็ง (Strengths)

-

การนาระบบ CUPT QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ
ทั้งหลักสูตร สานักวิชา สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
สากล โดยมุ่งการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
มาใช้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การยอมรับ
ในระดับสากล
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

-

มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและทบทวนการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากร
ที่มีในทุกรูปแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองในเชิง
รายได้ในแนวทางของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 13 ตัวบ่งชี้
C.1 การรับและการสาเร็จ
จุดแข็ง (Strengths)
การศึกษาของนักศึกษา
- มีระบบการดาเนินงานด้านการรับและคัดเลือกนักศึกษา การดูแลนักศึกษา
และการติดตามการสาเร็จการศึกษา
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกการรับนักศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบ
และเกณฑ์การรับนักศึกษาแบบใหม่
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

- ในการจัดระบบและกลไกการช่วยเหลือนักศึกษา ควรคานึงถึงระบบ

C.2 การได้งานทาของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ

บริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย แบบรวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ซึ่ ง ต้ อ ง
จัดระบบให้เชื่อมโยงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักวิชา
ศูน ย์ บริการการศึกษา และส่ ว นกิจการนักศึกษา เป็นต้น เช่น การติว
ผลการเรียน/การลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ
จุดแข็ง (Strengths)
- ทุกหลักสูตรเน้นการนาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ
จริง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ “รู้ลึก รู้รอบ และปฏิบัติได้จริง ” โดยใช้
กระบวนการเรี ย นการสอน ที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ และเผชิ ญ
สถานการณ์จริงมากที่สุด เพื่อให้เกิดทักษะที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง และเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ดังจะ
เห็นได้จากการบรรจุวิชาสหกิจศึกษาไว้ในทุกหลั กสูตรระดับปริญญาตรี
การริเริ่มให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการติดตามการได้งานทาหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และนามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การสร้างเสริมคุณลักษณะและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้ตรง
ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยเฉพาะความสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคย การยอมรับ การมีทักษะในการ
ปฏิบัติจริงในการทางานตลาดแรงงานที่ไม่ใช่ นายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อให้
บั ณฑิตมีความมั่นใจในการนาความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างงานด้วย
ตนเอง (self-employment) และมี ค วามคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบ เนื่ อ งจาก
ปัจจุบันบัณฑิตมีค่านิยมในการทางานที่เปลี่ยนไป
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)
- มีการปรับปรุงการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร
- มีการติดตามการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และนาผล
มาติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกาลังศึกษา และหลังสาเร็จการศึกษา
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

- การติดตามและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
ณ ช่วงระยะเวลาการทางานต่าง ๆ
- การนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมีความพร้อมเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
C.4 ผลงานของผู้เรียน

จุดแข็ง (Strengths)
- มีระบบส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้สามารถ
สร้างผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ในสาขาวิชาชีพ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- ระบบการเก็บข้อมูลผลงานผู้เรียนระดับปริญญาตรี
- มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนสร้างผลงานโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น โครงงานประกวด ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเป็นกระบวนการที่ทาให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาต่อยอดทางความคิด

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์

จุดแข็ง (Strengths)
- คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
หลักสูตรและสานักวิชา และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
สามารถผลิตผลงานคุณภาพระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และแนวทาง Outcome based Education
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths)
ประจาและนักวิจัย
- มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการทั้ง
ด้ า นการวิ จั ย การพั ฒ นาเทคโนโลยี และการบริ ก ารวิ ช าการแก่
อุตสาหกรรมและชุมชน
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

C.7 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร

- มหาวิทยาลัยอาจตั้งประเด็นหรือหัวข้อวิจัยที่เป็นประเด็นที่สนใจ หรือ
เป็นปัญหาของสังคม โดยเชิญนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมทาวิจัย
ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์วิจัยแก่สั งคม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นบทบาทของ
มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลั ย ที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศเพื่อการร่วมมือวิจัย รวมทั้งผลักดันให้ว ารสาร
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารระดับนานาชาติ
จุดแข็ง (Strengths)

- มีร ะบบการติดตามและบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรให้ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนั กศึกษา
มีการทาโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome based Education)
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

- การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับ ที่กาหนด
โดย สกอ. และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
C.8 การบริหารและจัดการของ จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารสถาบัน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ปฏิ บั ติ ง านตาม
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท ภาระหน้าที่ครบถ้วน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
หน้าที่ของกรรมการ
ในการบริหารจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าทีผ่ ู้บริหารสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้

C.9 ผลการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารสถาบัน

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในเรื่องผู้บริหารบางระดับขาดทักษะ
และประสบการณ์ในการบริหารงาน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ในขณะที่ยังไม่มีการเตรียมคนที่มีประสบการณ์เพื่อรองรับ
- ระบบการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก รต่ อ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
- การประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
จุดแข็ง (Strengths)
- การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบันมีผลการดาเนินงานสอดคล้อง
และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(MIS) เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการและรองรับการตรวจสอบเพื่อเป็น
บรรทัดฐานของการบริห ารงานในอนาคต พร้อมทั้งประชาสั ม พัน ธ์ให้
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากระบบ MIS
จุดแข็ง (Strengths)
- มีระบบและแนวทางในการพัฒนาบุคคลากร
- ระบบพัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสอนที่มีคุณภาพตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ข อ ง The UK Professional Standards
Framework (UKPSF) เพื่อนาไปสู่คุณภาพบัณฑิต
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเกิดประโยชน์สูงสุด

- การกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลตาม ELOs /พันธกิจของสานักวิชา/
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

- กระบวนการสร้างความผูกพัน
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จุดแข็ง (Strengths)
- ทุกหน่วยงานมีระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้

C.12 การบริการวิชาการ
แก่สังคม
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/การรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน เสริมสร้าง และนาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
- กระบวนการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จุดแข็ง (Strengths)

- หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการขยาย
ผลการดาเนินงานไปสู่ชุมชน/สังคม
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- นอกเหนื อ จากบทบาทในการน าเทคโนโลยี แ ละความก้ า วหน้ า ทาง
วิชาการแขนงต่าง ๆ ไปช่วยบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ชุมชน
และอุตสาหกรรมแล้ว งานบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ในเรื่องมรดกทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ยังคงต้องเน้นหนักและผลักดัน
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น แม้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ก็ ส ามารถสร้ า งสรรค์ แ ละ
บริการได้
- กระบวนการสร้ า งความผู ก พั น และการมี เ ครื อ ข่ า ย และเกิ ด Social
Engagement

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ จุดแข็ง (Strengths)
และวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน โดยผ่านกิจกรรม/โครงงานต่าง ๆ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
- มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการนาศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการเรียน
การสอนและวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการจัดการเรียนใน
รายวิช าหมวดศึกษาทั่ว ไปหรือการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ เช่น การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พื่อค้นหา ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ของ
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การใช้สมุนไพร เป็นต้น

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 4 ตัวบ่งชี้
S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จุดแข็ง (Strengths)
หรืองานสร้างสรรค์
- หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- มีระบบเกื้อหนุนให้คณาจารย์ มีการทาวิจัยร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีส่วน
เกื้อหนุนในการสร้างผลงานวิช าการและส่ งเสริมให้ มีการทาวิจัย และ
ผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนทุนต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทุน
สนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้ องปฏิ บัติ การ
วิจัย) การมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และการจัดให้มีค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

-

S.2 Student Mobility

มหาวิ ท ยาลั ย อาจจะสร้ า งจุ ด แข็ ง ในการวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงและสร้ า ง
เครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งทุนวิจัยและงานวิจัยที่สร้าง
ชื่อเสียงได้เร็ว

จุดแข็ง (Strengths)

-

มีแนวทางการดาเนินการด้านความเป็นสากลผ่านโครงการสหกิจศึกษา
นานาชาติ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน การสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ ทาให้ นักศึก ษามีคุ ณลั ก ษณะบัณ ฑิต ที่ พึ งประสงค์ และได้
รับเข้าทางานในบริษัทระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

S.3 Green University

ระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษานานาชาติ

จุดแข็ง (Strengths)

-

หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ดาเนินการได้ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
-

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

ตัวบ่งชี้
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
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จุดแข็ง (Strengths)

-

หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการขยาย
ผลการด าเนิ น งานไปสู่ ชุ ม ชน/สั ง คม และเห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)

-

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มการทาโครงการ/กิจกรรมการปรับแปลง
ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ แ ตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดทางอุตสาหกรรมและเชิง
พาณิชย์และการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยกาหนด
ทิศทางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม” และสอดคล้องกับบริบทของสานักวิชาให้มากขึ้น
ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรั บ จากสั ง คมในการเป็ น ที่ พึ่ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทที่ 5 : ผลการดาเนินงานตามเรื่องทีส่ ามารถปรับปรุงได้ (Area for Improvement)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผล IQA

ผลการดาเนินงานในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผล IQA

P.1 ลักษณะขององค์กร
1. ความสอดคล้ อ งของปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น พลั ง
ขับเคลื่อนทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ เช่น Core Value
สมรรถนะหลัก เป็นต้น
2. การอธิ บ าย profile ของมหาวิ ท ยาลั ย และค่ า
เป้ าห ม าย ที่ ส ะ ท้ อ น ค วาม เป็ น ตั วต น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
3. การวิ เคราะห์ แ ละทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ บรรลุ
วิสัย ทัศน์ ตามเป้าหมายและกรอบเวลา (revisit)
แ ล ะ ท บ ท วน บ ริ ก า รอื่ น ที่ ส ะ ท้ อ น ถึ งสิ่ งที่
มหาวิทยาลัยได้กระทาหรือก่อประโยชน์ให้กับผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และมี ผลย้ อนกลั บ ในการสั่ งสม
ความเชี่ยวชาญให้กับมหาวิทยาลัย หลักสูตร และ
การพัฒนานักศึกษา
4. บทบาทของผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือกับการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน

มหาวิท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ งที่ 327/2560 ลงวั น ที่ 23 มี น าคม 2560 แต่ งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท าโค ร งร่ างอ งค์ ก าร (Organizational Profile)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. อธิการบดี เป็น ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็น ประธาน
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น กรรมการ
5. คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น กรรมการ
6. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการ
7. ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น กรรมการ
8. ผู้อานวยการเทคโนธานี เป็น กรรมการ
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็น กรรมการและ
เลขานุการ
10. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ จานวน 2 คน เป็น ผู้ชว่ ยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของ
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ทั้ ง ภายนอกและภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ทิ ศ ทางในอนาคต และสภาวะแวดล้ อ มที่ ส่ งผลถึ งการ
ดาเนินการและผลลัพธ์ของการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาโครงร่างองค์การ (Organizational Profile) ซึ่งแสดงถึงบริบทและ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรรู้สถานภาพของ
ตนเอง มองเห็ น มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ภาพเดี ย วกั น มี ค วามเข้ า ใจตรงกั น
เกี่ยวกับบริบทที่สาคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ที่กาหนดไว้ เพื่อส่งต่อความคิดไปยังสานักวิชาและหน่วยงานเพื่อนาไป
พัฒนาต่อในทิศทาง/แนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย

Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 5 -ติดตาม AFI\7--รายงานมาตรการติดตามระดับสถาบัน-ตัดภาระงานสอดคล้อง 15 พย 60.doc

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผล IQA

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร
1. การป รั บ ป รุ ง ผ ลการด าเนิ นงานที่ ส ะท้ อน
Performance Improvement System ได้ แ ก่
กาหนด performance แล้วย้อนพิจารณาสิ่งที่จะ
ทาให้บรรลุ Performance อย่างบูรณาการ เช่น
การปรับกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ output /outcome
ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า การปรับ
ทรัพยากร บุคคล และพิจารณาว่ากระบวนการที่
ด าเนิ น การครบถ้ ว นหรื อ ไม่ และใช้ ก ลไก KM
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นต้น
2. การแสดงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย
กับการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน
3. การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันว่ากาลังอยู่ ณ
จุดใด (milestone) ของวิสัยทั ศน์ และการปรับ
วิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายมากขึ้น
4. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรได้มาจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้
หรือเป้าหมายที่ช่วยกาหนดทิศทางการพัฒ นาสู่
ความเป็นเลิศ
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3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. ทาหน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยคณ ะกรรมการจั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก าร (Organizational Profile)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทาโครงร่าง
องค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 ครั้ง คือ
1. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
2. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
โดยได้มีการปรับสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ค่านิยม (Core
Values) และโครงร่างองค์การ (Organizational Profile) สาหรับเป็นข้อมูล
ประกันคุณ ภาพการศึกษาปี การศึกษา 2559 เพื่อใช้ในการประเมินระดับ
สถาบัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560
ได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก าร (Organizational
Profile) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อปรับโครงร่างองค์การ โดยมีการ
ปรับสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และค่านิยม (Core Values) ที่
สามารถตอบโจทย์ที่ตอ้ งการที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
และปรับโครงร่างองค์การมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงบริบทและภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรรู้สถานภาพของตนเอง มองเห็น
มหาวิทยาลัยเป็นภาพเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สาคัญ
ของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ที่ กาหนดไว้ เพื่ อส่งต่ อ
ความคิดไปยังสานักวิชาและหน่วยงานเพื่อนาไปพัฒนาต่อในทิศทาง/แนวทาง
เดียวกับมหาวิทยาลัย
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C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกของผลการรับ
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกของผลการรับ/ 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทดสอบรายวิชาพื้นฐานในช่วงที่มีการ
เข้ า ค่ า ยเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ น าไปจั ด กลุ่ ม การลงทะเบี ย นเรี ย นให้
การคงอยู่/การสาเร็จการศึ กษาของนักศึ กษาใน
เหมาะสมแก่ศั กยภาพนักศึ กษา และที่ป ระชุมคณะกรรมการพิ จารณา
ระดับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ
คัดเลือกนักศึกษาโควตาได้มีการพิจารณาเครื่องมือที่จะวัดหรือทดสอบ
มาตรฐานของนั ก ศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั น เหมื อ นกั บ ข้ อ สอบมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้ โดยสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะ
นาร่องเป็นสานักวิชาแรกในปีการศึกษา 2560
2. มหาวิทยาลัย โดยคณะทางานพิ จารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและ
สานักวิชา ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนรูปแบบและเกณฑ์การรับนักศึกษา
เนื่องจากได้ input ที่อ่อน และแต่ละโรงเรียนมีความเข้มในเรื่องมาตรฐาน
การเรีย นการสอนที่ ต่างกัน เพื่ อให้ ได้ นักศึ กษาที่ มี คุณลักษณะตามความ
ต้องการของส านั กวิชา โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ ก าหนดให้ มี ก ารรั บ
นักศึ กษาประเภทโควตาแบ่ งเป็น 2 ประเภท คือ โควตาวิชาเรีย นและ
โควตาวิชาสามัญ (จากเดิมรับนั กศึกษาแบบโควตาโรงเรียนและโควตา
จังหวัด ) โดยคุณ สมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ไม่กาหนด GPAX ขั้นต่า จากเดิมกาหนด
GPAX ขั้นต่าในการสมัคร คือ ไม่ต่ากว่า 2.75) อยู่ในตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้
1) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุ รี รั ม ย์ และสุ ริ น ทร์ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวน
นักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน
2) โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จั งหวัด ตาม
ข้อ 1) จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของ
แต่ละโรงเรียน
ส่วนคุณ สมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครทั่วประเทศ
โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/สานักวิชา กาหนด
ศูนย์บริการการศึกษาโดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตดาเนินการวิจัย
สถาบันเพื่อศึกษาผลการเรียนระหว่างโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 พบว่าทั้งนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ
และโควตาวิชาเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนสูงกว่าโควตาโรงเรียนและโควตา
จังหวัด (การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มีค่าเฉลี่ย
ผลการเรียน (GPAX 2.59) สูงกว่า ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.37) ซึ่ง
ผลการวิจัยจะแล้วเสร็จหลังจากประมวลผลการเรียนของนักศึกษา ประจา
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ครบถ้วนสมบูรณ์
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การวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เชิ ง ลึ ก ของผลการการคงอยู่ / การส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาในระดับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
1. สถานพัฒนาคณาจารย์
1) ได้ ข อความอนุ เคราะห์ ให้ แ ต่ ล ะส านั ก วิ ชาพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของสานักวิชา
โดยขอความร่วมมือให้เริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ให้
สานักวิชาสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับบทบาทและหน้าที่ตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ในระบบการดูแลนักศึกษาปริญญาตรีของแต่ละ
สานักวิชา
2) ได้มีการปรับการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากการอบรมวิชาพื้นฐาน
เป็นการอบรมทักษะการใช้ชีวิต
2. ระบบการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร ส่วนประชาสัมพันธ์ร่ วมกับศูนย์บริการการศึกษาและสานักวิชา ในการจัด
(Program Profile) ได้ตรงตามความต้องการของ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพี่อการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาต่อ
ผู้เข้าศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ที ม ออกประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รตลอดทั้ งปี ทั่ ว ทุ ก
ภู มิ ภ าคของประเทศ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รตรงไปยั ง นั ก เรี ย น
นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อแนวใหม่ทั้ง Social Media สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์
และสื่อนิทรรศการ โดย
1. การเน้นหนักประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อและทุกช่องทางในการนาจุดเด่น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี อาทิ การเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยคู่
เคี ย งสั งคม สั ด ส่ ว นของคณาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ สู งที่ สุ ด ในประเทศไทย
เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย เป็นผู้นาด้านสหกิจศึกษา บัณฑิตมีอัตราการ
ได้งานทาสูงสูด อัตราเงินเดือนของบัณฑิต มทส. สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ เป็นต้น
2. การเน้ น หนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารได้ รั บ การยอมรับ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ อาทิ การลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ
การรับ รางวัล ระดับ ชาติแ ละนาชาติ ของคณาจารย์แ ละนั ก ศึก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย การได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ต่ า ง ๆ เช่ น Webometrics
Ranking, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก การประกาศผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นต้น
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3. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยม เพื่อ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ
ของประเทศและพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยให้
ทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีได้รับเกียรตินิยม โดยมีหน้าที่สอนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อ
สัปดาห์ (1 คาบ เท่ากับ 50 นาที) นักศึกษาจะได้รับเงินเดือน 10,000 บาท
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 จานวน 52 ทุ น
(ระดับปริญญาโท 48 ทุน และระดับปริญญาเอก 4 ทุน) และมีผลแก่นักศึกษา
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และจัดสรรทุนวิเทศบัณฑิตให้แก่
นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพที่มี โอกาสศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โดยจัดสรรให้ปีการศึกษาละไม่เกิน 15 ทุน (ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก) โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับทุนกิตติบัณฑิต
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ 1. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้ปรับแบบสอบถามความ
ในการประกอบวิชาชีพ
พึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต เพื่อสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้งานบัณฑิตพึง
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์การได้งานทา/การใช้
พอใจ และนาผลการสารวจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
ประโยชน์ข องบั ณ ฑิ ตเพื่ อเป็น ข้อมูลป้ อนกลับ ใน
รูปแบบการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามความต้องการ
การพัฒนา ELOs ของแต่ละหลักสูตร
ของผู้ ใ ช้ ง านบั ณ ฑิ ต และสั ง คม โดยแบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น
2. ระบบการติดตามความก้าวหน้าและชื่อเสียงของ
แบบสอบถามส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ
ศิษย์เก่า รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
สามารถนาไปปรับใช้หรือนาไปสารวจร่วมกับแบบสอบถามเชิงวิชาชีพของ
ต่อเนื่อง (Continuous Professional
หน่วยงานได้ โดยแบบสอบถามจะมีทั้งข้อคาถามปลายปิดและข้อคาถาม
Development)
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ต้องการได้
2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ดาเนินการ ดังนี้
1) มีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า มทส. โดยได้จัดทาโครงการ
สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ
ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 จาก
มหาวิทยาลัย
2) ได้จัดทาระบบเพื่อให้ศิษย์เก่า ได้เข้ามาให้ ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล
(SUT COOP E-Profile) โดยจะเป็ น การกรอกข้ อ มู ล ตั้ งแต่ ที่ ยั งมี
สถานภาพเป็ นนั กศึกษาใหม่ นั กศึ กษาเตรีย มสหกิ จศึก ษา นั กศึก ษา
สหกิจศึกษา จนกระทั่งเป็นบัณฑิต และภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
จะได้เชิญชวนให้ศิษย์เก่าเข้ามาในระบบ SUT COOP E-Profile นี้ เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ตาแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทางาน (ตั้งแต่เมื่อปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา จนกระทั่งปัจจุบัน) ระยะเวลาในการทางานในแต่ละแห่ง เป็นต้น
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C.3 คุณภาพบัณฑิต
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงานได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต ที่สะท้อน ELOs 1. การทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต โดยอาศัยการมี
ของห ลั กสู ต ร ทั้ งใน ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี แ ล ะ
ส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และให้ มั่ น ใจว่ า ELOs สามารถ
และนวัตกรรม ตัวแทนจากสานักวิชาต่าง ๆ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
บ่มเพาะบัณ ฑิตให้ มีทักษะทางสังคมเคียงคู่ไปกั บ
อาชีพ และส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นต้น โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ความรู้ทางวิชาการ
เป็นประธานคณะทางานการทบทวนแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจผู้ใช้
งานบัณฑิต เพื่อสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้งานบัณฑิตพึงพอใจ และ
นาผลการสารวจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนรู้ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
บัณฑิตและสังคมต่อไป
2. แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรือน าไปสารวจ
ร่วมกับแบบสอบถามเชิงวิชาชีพของหน่วยงานได้ โดยแบบสอบถาม จะมีทั้ง
ข้อคาถามปลายปิดและข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการได้ โดยใช้แบบสอบถาม
ที่ ป รั บ ใหม่ ใ นปี นี้ ซึ่ ง เป็ น การส ารวจความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ ง านบั ณ ฑิ ต
รุ่นปีการศึกษา 2557
C.4 ผลงานของผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้แจ้งไปยังทุกสานักวิชาควรจะมีการวิเคราะห์
1. ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนใน ประเภทของผลงานนั ก ศึ ก ษา เช่ น วิ ท ยาศาสตร์บ ริ สุ ท ธิ์ (pure science)
ลักษณะต่ าง ๆ และเป้ าหมายของหลั กสูต ร และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) นวัตกรรม (innovation) ผลงาน
การพัฒ นาบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและ เชิงประยุกต์ หรือการสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเมื่อจาแนกผลงาน จะมี
มหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทาให้วิเคราะห์ได้ว่าที่มีจานวนผลงาน
มากนั้น สอดคล้องกับการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcome
: ELO) ซึ่งนาไปสู่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร/สานักวิชาหรือไม่
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
การทบทวนภาระงานสอนกับภาระงานวิจัยและการพัฒนา
1. การทบทวนภาระงานสอนกับ ภาระงานวิจัย และ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ป ระกาศฯ เรื่ อ งภาระงานขั้ น ต่ าคณาจารย์ ป ระจ า
การพัฒนา โดยคานึงถึงภาระงานจริงของอาจารย์ที่ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้การคิดภาระงานมีความเหมาะสม
เกี่ยวข้องทั้งหมด
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันซึ่งมีงานบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีการหารือร่วมกับคณบดี
ทุ กส านั ก วิชาแล้ ว เห็ น ควรมี การปรับ ปรุงภาระงานและการคิด ภาระงาน
เพิ่มเติม คือ
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานสาหรับคณาจารย์สานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ก าหนดให้ ค่ าภาระงานเท่ ากับ 1.5 เท่ าของภาระงานสอนปกติ
(ทุกสานักวิชา) โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ในเรื่อง
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1) การสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2) รายวิชาที่ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งรายวิชาในระดับ ปริญ ญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
3) อาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. การกาหนดค่าภาระงานบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาหรับคณาจารย์ที่
ปฏิบัติงานบริการฯ
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้
มีมติเห็นชอบนโยบายการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ประจา โดยปรับให้
สอดคล้อ งกับ สภาพการณ์ ปั จจุบั น และทิ ศทางการพั ฒ นาภารกิจ หลั กของ
มหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของคณาจารย์ โดย
ปรั บ ระบบภาพรวมใหม่ ทั้ ง หมด เพราะปั จ จุ บั นมี ส ภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย และครอบคลุมภาระงาน
ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติในอนาคตด้วย
2. ควรทบทวนกรอบการคิดภาระงานหลัก งานรอง และเกณฑ์การคิดภาระ
งานแต่ละประเภท เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
เช่น ด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่มีรายได้และมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
การกาหนดค่าภาระงานบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สานักวิชาแพทยศาสตร์ได้เสนอขอความเห็ นชอบการให้ ภ าระงานบริก าร
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นภาระงานหลักต่อคณะกรรมการดาเนินการ
จั ด การนโยบายด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยได้เสนอให้การบริการทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพเป็นภาระงาน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ นั้น
1. เป็ น ภาระงานที่ เกิ ด ขึ้ น จากการบริ ก ารทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ
2. ก าหนดให้ 20 ชั่ ว โมงของการบริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพต่ อ
ภาคการศึกษา คิดเป็น 1 หน่วยภาระงาน
3. กาหนดให้ภาระงานจากการบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงานหลัก
4. กาหนดให้ภาระงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถทดแทนภาระงานวิจัยได้
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คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ได้มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมหารือร่วมกับคณบดีทุก
สานัก วิชา เพื่ อ หาข้ อสรุป ร่วมกั นที่ เหมาะสมในการกาหนดภาระงานของ
คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ภาระงานของอาจารย์ ต ามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบไปด้ ว ย
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ การคิดภาระงานของคณาจารย์
ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ภาระงานของคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นภาระงานที่หนักและ
มีความเสี่ยง เป็นภาระงานที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่น การบริการวิชาชีพเป็น
เรื่องสาคัญ จึงควรที่จะกาหนดหน่วยภาระงานให้ชัดเจน
2. Tacit knowledge transfer จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ มี Tacit knowledge transfer จากอาจารย์ที่มีความสามารถ
ความสามารถ ทั้ง hard skill และ soft skill
1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการ
สอนทุกปี ปีละ 2 รางวัล ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่ 3-10 ปี และผู้ มี ประสบการณ์ การสอนในสถาบั นอุ ดมศึ กษาเกิ น
10 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอด tacit
knowledge แก่ คณาจารย์ ต่ อไป โดยในระหว่ างจั ดอบรมเพื่ อถ่ ายทอด
tacit knowledge ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอ
ยืมได้ในภายหลัง หรือสามารถ download วีดิทัศน์ดังกล่าว ทางเว็บของ
สถานพัฒนาคณาจารย์ และจากการพิจารณารางวัลพนักงานดีเด่นฯ ด้าน
การสอนที่ผ่านมา พบว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ได้คะแนนรวมจานวนหนึ่ง
ก็มี tacit knowledge ที่ควรมีการถ่ายทอดเช่นกัน ในปีการศึกษา 2559 นี้
สถานพัฒนาคณาจารย์จึงจะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพนักงานดีเด่นที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการ
สอนมีมติว่า มี tacit knowledge เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อไป
ด้วย
2. การพัฒนาหลักสูตร SUT Teaching Academics Recognition Scheme
(STARS) เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสอนให้แก่คณาจารย์ โดยหลักสูตร
STARS ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Higher Education Academy
(HEA) แห่งสหราชอาณาจักรแล้ว
1) จั ด อบรม “HEA Fellowship Workshop” เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม
2560 แ ก่ Peer Mentor Leaders (PML) ซึ่ งเป็ นคณ าจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์การสอน เพื่อทาหน้าที่ Mentors ให้แก่อาจารย์ใหม่ที่จะ
เข้าอบรมในหลักสูตร STARS
2) จั ด กิ จ กรรม “STARS Workshop” ระหว่ างวั น ที่ 1-5 พฤษภาคม
2560 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนสู่ความ
เป็นสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UK Professional Standards
Framework (UKPSF) และนาไปสู่การขอการรับรองสถานะตามกรอบ
มาตรฐานของ UKPSF ในระดั บ Associate Fellow ของ HEA โดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบัน HEA
ทั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 29 คน
Z:\ร่างปี 59\SAR2559\บทที่ 5 -ติดตาม AFI\7--รายงานมาตรการติดตามระดับสถาบัน-ตัดภาระงานสอดคล้อง 15 พย 60.doc

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผล IQA

5-9

ผลการดาเนินงานในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผล IQA

กิจกรรมหลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตร STARS มีดังนี้
1) ติ ด ตามการจั ด ท า Teaching Philosophy Statement (TPS) และ
กาหนดวัน เข้ าสั งเกตการณ์ ส อน ครั้งที่ 1 (ภายใน 1 สั ป ดาห์ ห ลั งการ
อบรม)
2) สังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 1 และให้คาแนะนา (ภายใน 3 สัปดาห์หลังการ
อบรม)
3) ติ ด ตามการจั ด ท า (ร่ า ง) เอกสารการขอรั บ รองสถานะตามกรอบ
มาตรฐานของ UKPSF ในระดั บ Associate Fellow (AFHEA) และ
กาหนดวัน เข้าสั งเกตการณ์ สอน ครั้งที่ 2 (ภายใน 4 สั ป ดาห์ ห ลังการ
อบรม)
4) สังเกตการณ์สอน ครั้งที่ 2 และให้คาแนะนา (ภายใน 6 สัปดาห์หลังการ
อบรม)
5) ติดตามการจัดทาเอกสารการขอรับรองสถานะตามกรอบมาตรฐานของ
UKPSF ในระดั บ Associate Fellow (AFHEA) ฉบั บ สมบู รณ์ (Reflective
Account of Practice : RAP) เพื่อ ให้ PML ให้ ข้อ เสนอแนะ และเขีย น
เอกสารอ้างอิง (Referee Report)
6) กาหนดจัด ประชุมเพื่ อรับรองสถานะตามกรอบมาตรฐานของ UKPSF
ในระดั บ Associate Fellow (AFHEA) รุ่น แรกภายในเดื อนกรกฎาคม
2560
3. ระบบการสนั บ สนุ น และการดู แ ลเพื่ อ ควบคุ ม มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาบุคลากรที่แต่งตั้งพนั กงานใหม่และที่มีอยู่ทั้งสาย
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ วิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นผู้มีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่
ผู้ช่วยสอน และผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน
มีศักยภาพสูง มีทักษะที่ห ลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษาและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็น
การท างาน ที่ เพิ่ ม มู ล ค่ า (Value-added) ให้ กั บ องค์ กรอย่ า งยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องงานบุคคลทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน คือ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยส่วนการเจ้าหน้าจะพัฒนา/อบรม
เพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานให้กับบุคลากร โดยจะสอบถามผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความต้องการในการจัดอบรมครั้งถัดไป ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตาม
สายงานอาชีพ และเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ระดับบุคคลตามกลุ่มตาแหน่งงาน มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีหน่วยงานที่
เรี ย กว่ า สถานพั ฒ นาคณาจารย์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสอนและเสริ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนให้ กั บ พนั ก งานสายวิ ชาการ โดยมี แ ผนการพั ฒ นา
คณาจารย์และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สถานพัฒนาคณาจารย์ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาอาจารย์ โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับข้อมูล จากแบบสารวจความ
ต้องการของคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา เสวนา เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย์
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
1. การวิ เ ค ราะ ห์ ผ ล ก ระท บ ข องผ ล งาน วิ จั ย /
นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์กับการใช้ประโยชน์
ต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. การพั ฒ นาความหลากหลายของผลงานทาง
วิชาการตามบริบทของศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้แจ้งไปยังสานักวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา
ควรจะมีการวิเคราะห์ประเภทของผลงานวิจัย เช่น การวิจัยเพื่อประโยชน์
เชิ ง พาณิ ช ย์ การวิ จั ย แบบพื้ น ฐาน การวิ จั ย เชิ งประยุ ก ต์ และนวั ต กรรม
เมื่อจาแนกผลงาน จะมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทาให้วิเคราะห์
ได้ ว่า ที่มีจานวนผลงานมากนั้ น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของ
สานักวิชา/มหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์เร่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุ ณภาพให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
สามารถตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor : JIF) สูง
สาหรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กลางของมหาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา ระดับ หลั กสู ตร ระดั บ สานั ก วิชา และระดั บ สถาบัน ได้ จาแนก
ผลงานตามค่ า น้ าหนั ก ซึ่ งต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วลงระบบฐานข้ อ มู ล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)
ของ สกอ. ตามค่าน้าหนัก ดังนี้
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ผลงานที่จดทะเบียน
สิทธิบัตร
0.80 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)/วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.60 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
0.40 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(Proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ/ผลงานที่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0.20 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings)
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
จากการดาเนินการในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัย
1. ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารก ากั บ มาตรฐาน เริ่มดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA ข้อค้นพบ คือ
หลั กสู ต ร ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เพื่ อ คุ้ ม ครอง 1. หลักสูตร สานักวิชาและสถาบันทราบสถานะของตนเองว่ามีการดาเนินการ
ผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม
ถึ งระดั บ ใด และต้ อ งพั ฒ นาอย่ า งไรต่ อ ไป โดยเฉพาะกรรมการและ
2. การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ
คณาจารย์ประจาหลักสูตรเกิดการเรียนรู้อันนาไปสู่การจัดการเรียนการสอน
ในการพัฒนา
ทีม่ ีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
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นอกจากนี้ ได้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เริ่มมีการทาโครงการที่มุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome - based
Education : OBE)
2. การประเมินในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
ได้มีมติในเรื่องการประเมินระดับหลักสูตร ซึ่งมีการประเมิน 2 ส่วน คือ
1. ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ ต ามองค์ป ระกอบที่ 1 การกากั บมาตรฐานหลัก สูต ร
ซึ่งเป็นเกณฑ์ของ สกอ. ให้การประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการประจ าสานักวิชา โดยคณบดี เป็ นผู้ลงนาม รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล
2. ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้การประเมิน
ดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยวิ ช าการและนวั ต กรรมได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ทุ ก ส านั ก วิ ช า
ตามหนังสือที่ ศธ 5601(2)/ว 17 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อทราบและ
พิจารณาดาเนิน การตรวจสอบ “อาจารย์ประจาหลักสูตร” ให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก่อนการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระหว่าง
วันที่ 16 สิ งหาคม - 25 กั นยายน 2560 และระดั บสานั กวิชา ระหว่างวัน ที่
20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่
มหาวิทยาลัย
3/2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาสรุปผลการประเมิน
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2558
1. การประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “เพื่อสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผล
นอกเหนือจากการประเมินตนเอง
และให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากขึ้นแก่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิ ทยาลั ย ดั งนั้ น มหาวิ ทยาลั ยอาจจ้ างผู้ ประเมิ นอิ ส ระจาก
ภายนอก (Outsourcing) โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการดาเนินงาน
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย ”
สานักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ได้ศึกษาและประสานขอรายละเอียดจากหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
1. ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในองค์กรต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน
1. ระบบ MIS เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกภารกิจ
2. การจั ด การสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และสิ่ ง
อานวยความสะดวก (facility management)
3. การทบทวนการบริ ห ารจั ด การกั บ เป้ า หมาย
เชิงคุณภาพการดาเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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จานวน 2 แห่ง คือ 1) สถาบันคลังสมองของชาติ และ 2) มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ซึ่ งด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการประเมิ น สภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยจัดทาเอกสารสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่ อวั นที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งคณะกรรมการติ ดตามฯ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เห็นชอบให้นาเสนอ
เรื่ อ งดั ง กล่ า วเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย โดย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยได้ มี ข้ อคิ ดเห็ นว่ า “ยั งไม่ เห็ นด้ วยกั บการประเมิ น
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมิน
อิ ส ระจากภายนอก (Outsourcing) โดยเห็ น ด้ ว ยในการน าเครื่อ งมื อ ที่ ได้
มาตรฐานจากภายนอกมาใช้ในการประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอยู่แล้ว
โดยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย
(Benchmarking of University Governance) ที่ปรับจาก World Bank Group
Confidential เป็นเครื่องมือร่วมในการประเมินสภามหาวิทยาลัย”
1. ระดับผู้บริหารระดับสูง ได้ใช้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Inner cabinet)
และที่ประชุมประสานงานบริหาร ในการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นในกลุ่ม
ผู้บริหารด้วยกัน
2. การประชุ ม ประเมิ น ภารกิ จ การจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ งประชุ ม ทุ ก
ภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ
ข้อมูล และนาข้อสังเกตหารือ เพื่อปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการทางาน
เมื่อได้รับทราบข้อมูลข้อสังเกตจากการประเมินผลการดาเนิ นงานต่าง ๆ
ก็จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันที
3. การใช้เทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารทาง Line กลุ่ม/ Line ผู้บริหารระดั บกลาง
และทางหน้าเพจ Facebook รวมทั้งทาง Social media ในการติดต่อสื่อสาร
และให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทั้งบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
1. สถานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ได้ พั ฒ นา
ต่ อ ยอดระบบการเงิ น และบั ญ ชี ให้ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดได้ ต าม
ความต้ อ งการของส่ ว นการเงิ น และบั ญ ชี รวมถึ งการช าระเงิ น ผ่ า น
counter service ท าให้ ก ารจั ด การด้ า นการเงิ น มี ค วามสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และขณะนี้อ ยู่ระหว่างดาเนิน การพัฒ นาระบบ MIS
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
2. การจั ด การสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
(facility management)
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- ด้านมาตรฐานอาคาร การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม มีระบบวิศวกรรมอาคาร
อุป กรณ์ อ าคาร และระบบสาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง ได้ มี ต รวจสอบ
บารุงรักษาอาคารอยู่เป็นประจา เพื่อให้มีความพร้อมและความปลอดภัยใน
การใช้งาน และมีความประหยัด จึงได้รับรางวัลเกียรติคุณ การออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2556-2559
- ด้านระบบความปลอดภัยอาคาร ส่วนอาคารสถานที่ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้อาคารใหม่ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
และได้ ป รั บ ปรุ งพั ฒ นาอาคารเก่ าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความสะดวก
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
- ด้านอาชีวอนามัย มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานในการกากับ
ดู แ ลงานด้ า นระบบความปลอดภั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เป็ น ไป
มาตรการความปลอดภัย เช่น จัดซ่อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ จัดโครงการ
ขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนและปรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดผลการดาเนินงานตาม S.3 Green University
3. การทบทวนความเสี่ยง ในเรื่อ งการจัดการความรู้ในเรื่องความสามารถ
ของอาจารย์มาจัดการให้เป็นระบบ รายละเอียดผลการดาเนินงานตาม
C.5 คุ ณ สมบัติของอาจารย์ นอกจากนี้ การที่ มหาวิทยาลัยได้น าระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย
(Council of University Presidents of Thailand QA; CUPT QA) มา
ใช้ในการประเมินคุณ ภาพการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน เพื่อให้หลักสูตร สานักวิชา
และสถาบันทราบสถานะของตนเองว่ามีการดาเนินการถึงระดับใด และ
ต้ อ งพั ฒ นาอย่ า งไรต่ อ ไป หลั งการด าเนิ น การตามระบบ CUPT QA ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 หลักสูตรเกิดการเรียนรู้นาไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนที่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เริ่มมีการทาโครงการที่
มุ่งเน้ นการจัดการเรียนการสอนที่เป็ น Outcomes Based Education
(OBE) ในระดั บ ส านั ก วิ ช าและระดั บ สถาบั น เริ่ ม มี ค วามเข้ า ใจและ
ตระหนักการทางานอย่างเป็นระบบ และการตั้งเป้าหมายจากเดิมที่เน้น
เชิงปริมาณอย่างเดียวก็เริ่มพิจารณาการตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพมากขึ้ น
แต่เนื่องจากเป็นระยะแรกของการปรับตัวบ่งชี้ อาจต้องใช้เวลา
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้แจ้งไปยังฝ่ายบริหาร/ส่วนการเจ้าหน้าที่ ในเรื่อง
1. การทบทวนระบบสวัสดิการ ภาระงาน ความก้าวหน้า ทีส่ ามารถปรับปรุงได้จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา 2558 ในเรื่องการ
ในอาชีพสาหรับบุคลากรทุกกลุ่ม
ทบทวนสวั ส ดิ ก ารส าหรั บ คนมี ค รอบครั ว และคนโสด ตามหนั งสื อ ที่ ศธ
5601(2)/ ว 23 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ส่ ว นผลการด าเนิ น งานในเรื่ อ งการทบทวนภาระงานของคณาจารย์
รายละเอียดผลการดาเนินงานตาม C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มความพร้ อ มให้
1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับตาม Stakeholder
นักศึกษาทั้งทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะด้านสังคม เพื่อก้าวสู่การ
ทุกกลุ่ม พร้อมผลการวิเคราะห์ เพือ่ ใช้ในการพัฒนา
เป็ นบัณ ฑิตพึ งประสงค์ตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ตาม
ทุกพันธกิจและทุกระดับ
ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะของสถานประกอบการและผนวกรวมของ
คณะกรรมการประเมิ น ฯ โดยจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ งก่ อ นไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังกลับจากปฏิบัติงานโดยกิจกรรมที่จัดช่วง
หลังกลับจากปฏิบั ติงานจะเน้นเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเตรียมความ
พร้ อ มในการเข้ าสู่ งานอาชี พ อาทิ การจั ด อบรม TOEIC การจั ด อบรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) การจัดอบรมบุคลิกภาพเชิง
ปฏิบัติการ (มองในมิติทางด้านจิตใจ) การจัดกิจกรรมค่ายพัฒ นาอาชีพ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม Industry-based Career Special Short course
1) ด้านความปลอดภัยในการทางาน 2) ด้านวิศวกรรมเซรามิก 3) ด้าน
เกษตรและอาหาร 4) ด้านวิศวกรรม และ 5) ด้านอุตสาหกรรมน้าตาล
เป็นต้น
2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้ปรับแบบสอบถามความ
พึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต เพื่อสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้งานบัณฑิต
พึงพอใจ และนาผลการสารวจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และรูป แบบการเรียนรู้ให้บั ณ ฑิ ตมี อัตลั กษณ์ และเอกลักษณ์ ตามความ
ต้อ งการของผู้ ใช้งานบั ณฑิ ตและสั งคม โดยแบบสอบถามที่ พั ฒนาขึ้ นเป็ น
แบบสอบถาม ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการสอบถามมิติทางด้าน
จิตใจด้วย เช่น การมีจิตบริการ/จิตสาธารณะ การทางานร่วมกับผู้อื่น และ
ความมี มนุ ษยสั มพั นธ์ (มี ไมตรี จิ ต ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และคนทั่ ว ไป)
(https://goo.gl/forms/nVv3HerKiuQ7BZlX2 สาหรับภาษาไทย และ
https://goo.gl/forms/JheubyEXl13UJUIM2 สาหรับแบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษ) ซึ่งสานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรือ
นาไปสารวจร่วมกับแบบสอบถามเชิงวิชาชีพของหน่วยงานได้ โดยแบบ
สอบถามจะมีทั้งข้อคาถามปลายปิดและข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
ให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ ต้ อ งการได้
นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานในเรื่อง
การพิจารณาจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลั บที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้แจ้งไปยังทุกสานักวิชาและเทคโนธานีในเรื่อง
1. ระบบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
การติดตามและวิเคราะห์ ผลกระทบจากการบริการวิชาการ เพื่ อน ามา
บริการวิชาการเพื่อนามาพัฒนาการให้บริการ การ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การเรี ย นการสอน/หลั ก สู ต ร งานวิ จั ย หรื อ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร
ศิลปวัฒนธรรม
2. เทคโนธานี มี ก ารออกแบบระบบการติ ด ตามผลจากการได้ รั บบริ การ
วิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่เทคโนธานีได้ดาเนินการ โดยเป็นลักษณะการ
จั ด ท าแบบบั น ทึ ก ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ/ความต้ อ งการ
เพิ่ ม เติ ม /ความคาดหวังสิ่ งที่ ผู้ รับ บริก ารอยากให้ พั ฒ นาต่ อ ยอดความรู้
ซึ่งแบบบันทึกจะทาเป็นรูปแบบทั้งเอกสารและระบบออนไลน์ ในลักษณะ
ติด ตามประเมิ น ผลหลังรับบริก าร โดยผลการเก็ บ ข้อ มูล ดังกล่ าวจะถู ก
นามาวิเคราะห์และส่งต่อไปยั งผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ/
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด ความรู้ เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาเป็นองค์
ความรู้ใหม่ และนามาถ่ายทอดสู่องค์กรชุมชนต่อไป
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการภารกิจด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
1. การวิเคราะห์ผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
ที่ก่อให้ เกิดผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. พันธกิจการเรียนการสอน ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒ นธรรมอาเซีย น
มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญ ญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการศึกษาทางศิลปะและ
วัฒ นธรรมของภาคอี ส าน เพื่ อการเรีย นรู้สาหรับ รายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบด้วย
o รายวิชา 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
o รายวิชา 204373 เมตะดาต้า (Metadata) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
o รายวิชา 301101Agricultural Orientation ในหมวดวิชาของสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
o รายวิชา 530463 โครงงานการออกแบบชั้นสูง (Capstone Design
Projects) ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. พันธกิจการวิจัย ห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ ได้ดาเนินการศึกษาทางด้านสังคม
วิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมของภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่ม
ก่ อ ตั้ งห้ อ งไทยศึ ก ษานิ ทั ศ น์ ฯ เช่ น การศึ ก ษาเรื่อ งแม่ ญิ งต้ อ งต่ าหู ก ใน
นิ ท รรศการผ้ า การศึ ก ษาเรื่ อ งว่ า ว ในนิ ท รรศการว่ า วไทยว่ า ยฟ้ า
การศึกษาเรื่องยวนสีคิ้ว ในนิทรรศการวัฒนธรรมพลัดถิ่น เป็นต้น และอยู่
ระหว่ า งการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ระหั ด วิ ด น้ า : ความหมายและคุ ณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรม”
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3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบ Culture Digital เพื่อกระตุ้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยการรวมเอาเนื้อหา
ความรู้ทางวิชาการทางด้านสังคม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่าน
นิทรรศการ และวัสดุทางวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้ผลักดันให้เกิด Virtual Museum ซึ่งเกิดจาก
การบูรณาการความรู้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้จาแนกตามแหล่งทุนใน
1. การจ าแนกประเภทของผลงานวิ จั ย และสั ด ส่ ว น ประเทศ แหล่งทุนต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ลงระดับ
งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อวิเคราะห์ ป ระสิท ธิผ ล สาขาวิชา/สานั กวิชา ส่วนการจ าแนกผลงานวิจั ย จาแนกตามค่าน้ าหนั ก
ของการนาไปสู่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รายละเอี ย ดดั ง C.6 ผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัยเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ได้ริเริ่ม
“โครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence : CoE)
มทส.” เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยให้มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง มี
ผลงานโดดเด่ น และมี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการท าวิ จั ย
ระดับชาติและนานาชาติ และมีความพร้อมในการเป็นแกนนาเพื่อจัดตั้งศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า
สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
S.2 Student Mobility
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการวางแผนและกรอบแนวคิดสาหรับ
1. การทบทวนแผนและกรอบแนวคิ ด ระยะยาว นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติไว้ชัดเจน โดย
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 1. ฝ่ า ยพั ฒ นางานสหกิ จ ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบประสานงานจั ด หางานให้ กั บ
ความพร้ อ มของการบริ ห ารจั ด การนั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาไทยที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่มา
สภาพแวดล้อม และสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น
ปฏิ บัติ งานในประเทศไทย รวมทั้ งดูแ ลและอ านวยความสะดวกในการ
International student office เป็นต้น
รับส่งดูแลการจัดทาวีซ่า ที่พักอาศัย การจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นต้น
ฝ่ ายพั ฒ นาอาชี พ รั บ ผิ ด ชอบในการเตรีย มความพร้อ มด้ านต่ า ง ๆ เช่ น
สาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย จัดให้มีการเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมไทย ให้ ก่ อ นส่ งไปปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานที่รับนักศึกษาไปสหกิจศึกษา มีการจัดสถานที่ วัสดุสานักงาน
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อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับทางานในช่วงที่นักศึกษามีการเตรียมความ
พร้อม ส่วนนักศึกษาสหกิจศึกษาไทยที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานในต่างชาติ
มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะนาสหกิจศึกษา
นานาชาติ กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สหกิจศึ กษานานาชาติ กิจกรรมประชาคมอาเซียน : วิกฤตหรือ โอกาส
กิจกรรมเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ ภาษาอังกฤษ
กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมข้ า มชาติ แ ละการปรั บ ตั ว กิ จ กรรมมารยาทสากล
กิจ กรรมปลอดภั ยไว้ก่ อ น เป็ น ต้ น และจั ด ให้ มี ก ารนิ เทศงานนั กศึ ก ษา
สหกิจศึกษานานาชาติทั้งไทยและต่างชาติ
2. ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ดังนี้
- ส่ งนั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ งานในต่ า งประเทศ จ านวน 17 คน (ข้ อ มู ล
ณ ภาคการศึกษาที่ 3/2559)
- รับ นั ก ศึ ก ษาต่ างชาติ ม าปฏิ บั ติ งานในประเทศไทย จ านวน 10 คน
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)
นอกจากนี้แล้วยังได้จัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้
กับการทางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยให้ทุนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
S.3 Green University
ได้มีการทบทวนและปรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
1. ความเชื่อมโยงนโยบายและการจัดการสู่สานักวิชา สร้างจิตสานึกและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้
และหลักสูตร ด้วยการปลูกจิตสานึกและสร้า งแนว 1. มหาวิท ยาลั ยมี ห ลั กสู ตรที่ เปิ ด สอนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ สิ่งแวดล้ อมและการ
ปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
พัฒ นาที่ ยั่งยื น มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการ
สนั บ สนุ น งบประมาณส าหรั บ การวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและการ
พัฒ นาที่ยั่ งยื นอย่างต่อเนื่ อง มีจ านวนรายวิชาที่ เปิด สอนเกี่ ยวกับ ด้ าน
สิ่งแวดล้อ มและการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น จานวน 884 รายวิชา จากทั้ งหมด
2,652 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30 มีการจัดสรรเงินทุนวิจัยเกี่ยวกับด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒ นาที่ยั่งยืน จานวน 70,826,877 บาท จากเงิน
วิจัยทั้ งหมด จานวน 287,684,361 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25 มี จานวน
ผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน
103 ผลงาน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ฐ าน ร้ อ ยละ 50 มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งสิ่ งแวดล้ อ มและการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น จ านวน 115 กิ จ กรรม
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ 18 และนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุ ค ลากรด าเนิ น การวิ จั ย จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยได้จัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมในการดาเนินงาน จานวนเงิน 423,000 บาท
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2. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ธรรมชาติโดย
เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปัจจุบัน ในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
และวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย
3. เชิญชวนนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้กล่องโฟมบริเวณตลาดหน้า
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง อั น ตรายจากการใช้ ก ล่ อ งโฟม โดยมุ่ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทน
4. ให้นักศึกษาชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จาก
ร้ า นสะดวกซื้ อ ให้ ใช้ ถุ งผ้ า หรื อ ถุ งพลาสติ ก หู หิ้ ว ย่ อ ยสลายได้ ในวั น
สิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี
ต่ อ มามหาวิท ยาลั ย ได้ จัด โครงการ “SUT Say No Plastic Bag” ปลุ ก
จิตสานึกสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา โดย
จับมือร้านสะดวกซื้อทั้ง 10 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยงดให้บริการถุงพลาสติกหู
หิ้ว รณรงค์ใช้ถุงผ้า หรือให้บริการถุงพลาสติกแบบย่อยสลายง่าย เพียงร่วม
บริจาคราคา 1 บาท/ถุง เริ่มวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุน ายน 2560 หวังลด
ขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมนโยบายมหาวิท ยาลัยเขียว
สะอาด อย่างยั่งยืน โดยมีเป้ าหมายลดการใช้ถุงพลาสติกให้ ได้ 50% หรือ
2,750 ใบ/วัน
5. มหาวิทยาลัยคานึงถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย
โดยได้ ด าเนิ น การจั ด การขยะตั้ งแต่ ร ะบบถั งคั ด แยกขยะ การจั ด เก็ บ
การจัดการขยะอันตรายจากอาคาร การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
รีไซเคิ ล (การตั้ งถั งคั ด แยกขยะรีไซเคิ ล ประจ าอาคาร) การน าขยะมา
แปรรูปเป็นพลังงานภายในโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ทาให้ปัจจุบัน
สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านร้อยละ 3)
สามารถบริหารจัดการขยะได้ เองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 99
(เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4) โดยเน้นการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ผลจากการแปรรูป ขยะเป็ นพลั งงานท าให้เกิ ดผลพลอยได้ป ระเภทปุ๋ ย
อินทรีย์ เชื้อเพลิงขยะ และขยะรีไซเคิล สามารถนาไปจาหน่ายเป็นรายได้
เข้ า กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม จ านวนเงิ น 735,983 บาท/ปี รวมทั้ งการจั ด
กิจกรรมร้านศูนย์บาท และกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.
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S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้มีมาตรการจูงใจให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
1. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการปรับแปลงฯ และพัฒนาเทคโนโลยี โดย
กับการใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม
1. มีการทบทวนระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีประกาศ
2 เรื่อง คือ
1) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาไทย เทคโนธานี มทส.
พ.ศ. 2559
2) อั ต ราค่ า ตอบแทนวิ ท ยากรและผู้ ช่ ว ยวิ ท ยากร โครงการตาม
แผนปฏิบัติการของเทคโนธานี พ.ศ. 2559
2. พั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ านการบริ ก ารวิ ชาการ ด้ านการปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (Mine SUT) ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ/อบรมสัมมนา เพื่อสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ว่า บริการให้กับชุมชน สังคม ในทิศทางแบบไหน
นอกจากนี้เทคโนธานีได้เพิ่มกลไกการสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ สร้ า งศั ก ยภาพในการ
แข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเทคโนธานี
ได้เริ่มดาเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจะผลักดันให้เป็น
โครงการที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. เทคโนธานี ได้ มี น โยบายจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณให้
คณาจารย์นาผลงานวิจัยมาปรับปรุงต่อยอดให้ตรงตามความต้องการของ
ชุ ม ชุ น (Matching) เพื่ อ ช่ ว ยในการแก้ ไขปั ญ หาสั งคมให้ ต รงจุ ด โดย
ปั จ จุ บั น อยู่ ในช่ ว งการเก็ บ ข้ อ มู ล ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ กฏระเบี ย บ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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