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ค าน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 
1109/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 ประกอบด้วย 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สุม่เล็ก กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร กรรมการ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process และ output/outcome และ 
ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 และได้น าเสนอผลการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริมจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ 
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป  

การประเมินผลการด าเนินงานในครั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการประเมินจะใช้ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือสะท้อน
ทิศทางของผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยแสดงผลออกมาเป็นคะแนน ผู้ประเมิน
ตระหนักดีว่าคะแนนที่ได้จากการประเมินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังเช่น ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
ที่แสดงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานขั้นต่ า การตั้งเป้าหมายอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงไม่ควรมุ่งเป้าหมายเพียงเพ่ือท าให้คะแนนของตัวบ่งชี้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ควร
เน้นที่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนผลการด าเนินการ
ที่แสดงถึงระดับความส าเร็จของการพัฒนา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2557 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2557 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับดี คิดเป็นคะแนนและระดับผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.40  
(13 ตัวบ่งชี้) 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส.  3.54  
(8 ตัวบ่งชี้) 

ปีนี้มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการประเมิน โดยรวมองค์ประกอบที่มีลักษณะคล้ายกัน
เข้าด้วยกัน และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ท าให้ผลของการประเมินโดยภาพรวมมีคะแนนน้อยลง 
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเองมีผลดังต่อไปนี้ 

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

ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้ 4.04 คะแนน
อยู่ในระดับดี และตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มทส. ได้ 3.46 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  

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

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



ง 
 

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดภาระงานคณาจารย์ด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน 
ที่สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญด้านการบริการวิชาการ ทําให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงด้านการ
ให้บริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านพลังงาน ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 3 ได้ 5 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดี มีการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 ได้ 5 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีอย่างครบถ้วน มีการกํากับติดตามผลการบริหารของสํานักวิชา ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
สํานักวิชา ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่ได้ผลออกมาตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ ผลของการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 ได้ 4 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคมจํานวนมาก เป็นที่เช่ือถือและได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้นํา
ท้องถิ่น และเห็นผลสัมฤทธ์ิที่เป็นรูปธรรม นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเสริมสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ 
โดยการใช้รูปแบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators: UBI) ผลของการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 6 ได้ 4.25 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

เพ่ือทําให้ระบบบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดแนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ให้เหมาะสมทั้งด้านจํานวนและ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือลดปัญหาจํานวนนักศึกษามากเกินศักยภาพของ
สาขาวิชา และปัญหาการพ้นสถานภาพ และมีผลต่อความทั่วถึงของการดูแลนักศึกษา รวมถึงความไม่
เพียงพอของทรัพยากร และภาระงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เช่น 
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น 
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 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลักดันงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งขึ้นตามเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ง (สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูง และผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)  

2. ควรจัดท าฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยสร้างการเชื่อมต่อเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์และ

วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านนโยบาย 

3. ประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยควรค านึงถึงปัจจัยจากภายนอกที่จะมีผลกระทบกับการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ผลกระทบทางด้านการจัดการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายทางด้านภารกิจและทรัพยากรมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการหาแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การ

บริหารจัดการพัสดุ เครื่องมือ และการดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงมาก ควรวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 

ท้าทายมากขึ้น และควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจาก
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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1 
 

ตารางท่ี ป.1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

องค์ 
ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 คะแนนเฉลี่ย 

 3.01 
คะแนนเฉลีย่ 1.69 คะแนนเฉลีย่ 1.69  1.69 1.69  

1.2 
 

วุฒิ ป.เอก 
 80% 

324.0x100  
85.26% 

324.0x100  
85.26%  5.00 5.00 

 

380.00 380.00 

1.3 ด ารง
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 80% 

213.0x100   
56.05% 

213.0x100   
56.05% 

 3.50 3.50 

 

380.00 380.00 

1.4 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5.00 5.00  

1.5 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5.00 5.00  

1.6 * ก.  5% 266 
11.41 

266 
11.41  2.86 2.86 

 

2,332 2,332 
ข.  1% 13 

3.06 
13 

3.06  2.58 2.58 
 

425 425 
1.7 *  60% 1,057 

45.33 
1,057 

45.33  2.00 2.00 
 

2,332 2,332 
1.8 * ก. คะแนน

เฉลี่ยสะสม
 2.50 

คะแนนเฉลีย่สะสม 
2.44 

คะแนนเฉลีย่สะสม 
2.44 

 3.00 3.00 
 

ข. คะแนน
เฉลี่ยสะสม
 3.50 

คะแนนเฉลีย่สะสม 

3.65 
คะแนนเฉลีย่สะสม 

3.65 
 4.00 4.00 

 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.1.1-1.5) 

4.04 
คะแนน 

(ดี) 

4.04 
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งช้ี มทส. 

(ตบช.1.6-1.8) 

2.89 
คะแนน 
(พอใช้) 

2.89 
คะแนน 
(พอใช้) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+มทส. 

3.46 
คะแนน 

(พอใช้) 

3.46 
คะแนน 

(พอใช้) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 



 

2 
 

องค์ 
ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 
ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5.00 5.00  

2.2 
 

 500,000 
บาท/คน 

215,557,652 587,350.55 
บาท/คน 

215,557,652 587,350.55 
บาท/คน  5.00 5.00  

367 367 
2.3 

 
 85% 385.00 101.32% 385.00 101.32% 

 5.00 5.00  
380.00 380.00 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00 ตัดข้อ 7. เนื่องจาก

ไม่พบหลั กฐานที่
แ ส ด งค ว าม เป็ น
ม าต รฐ าน เป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  4.00 4.00  
5.2 คะแนนเฉลี่ย 

 4.00 คะแนนเฉลีย่ 4.00 คะแนนเฉลีย่ 4.00  4.00 4.00 
 

5.3 6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 4.00  
5.4 * คะแนนเฉลี่ย 

 3.60 คะแนนเฉลีย่ 3.82 คะแนนเฉลีย่ 3.82  4.00 4.00 
 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.5.1-5.3) 

4.00
คะแนน 

(ดี) 

4.00
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งช้ี มทส. 

(ตบช.5.4) 

4.00
คะแนน 

(ดี) 

4.00
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+มทส. 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 



 

3 
 

องค์ 
ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
6.1 *  6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5.00 5.00  

6.2 *  35% 86.00 
22.63% 

86.00 
22.63%  2.00 2.00 

 

380.00 380.00 
6.3 *  50% 256.00 

69.75% 
256.00 

69.75%  5.00 5.00 
 

367.00 367.00 
6.4 * คะแนนเฉลี่ย 

 4.00 
คะแนนเฉลีย่ 4.27 คะแนนเฉลีย่ 4.27  5.00 5.00 

 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งช้ี มทส. 

4.25 
คะแนน 

(ดี) 

4.25 
คะแนน 

(ดี) 

 

เฉลี่ยคะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

4.40 
คะแนน 

(ดี) 

4.40 
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งชี้ มทส. 
(8 ตัวบ่งชี้) 

3.54 
คะแนน 

(ดี) 

3.54 
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+มทส. 
(21 ตัวบ่งชี้) 

4.03 
คะแนน 

(ดี) 

4.03 
คะแนน 

(ดี) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

 

 

 



 

4 
 

ตารางท่ี ป.2  :  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ. มทส. 
สกอ. + 
มทส. สกอ. มทส. 

สกอ. + 
มทส. สกอ. มทส. 

สกอ. + 
มทส. สกอ. มทส. 

สกอ. + 
มทส. 

1. การผลติบณัฑิต 
(5 สกอ. + 3 มทส.) 

4.25 
(ดี) 

- 4.25 
(ดี) 

5.00 
(ดมีาก) 

- 5.00 
(ดมีาก) 

1.69 
(ต้อง

ปรับปรุง) 

2.89 
(พอใช้) 

2.69 
(พอใช้) 

4.04 
(ดี) 

2.89 
(พอใช้) 

3.46 
(พอใช้) 

 
2. การวิจัย 

(3 สกอ.) 
5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
3. การบริการวิชาการ 

(1 สกอ.) 
- - - 5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
- - - 5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม (1 สกอ.)  
- - - 5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
- - - 5.00 

(ดีมาก) 
- 5.00 

(ดีมาก) 
5. การบริหารจัดการ 

(3 สกอ. + 1 มทส.) 
- - - 4.00 

(ดี) 
- 4.00 

(ดี) 
4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

6. การปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลย ี 

(4 มทส.) 

- 2.00 

(ต้อง
ปรับปรุง) 

2.00 

(ต้อง
ปรับปรุง) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

- 4.25 
(ดี) 

4.25 
(ดี) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
21 ตัวบ่งชี้ (13 สกอ. + 8 มทส.)  

4.50 
(ดี) 

2.00 
(ต้อง

ปรับปรุง) 

3.88 
(ดี) 

4.71 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.75 
(ดีมาก) 

3.56 
(ดี) 

3.56 
(ดี) 

3.56 
(ดี) 

4.40 
(ดี) 

3.54 
(ดี) 

4.03 
(ดี) 

หมายเหตุ : 1. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังน้ี คะแนน 0.00-1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน, คะแนน 1.51-2.50 = ต้องปรับปรุง, 
  คะแนน 2.51-3.50 = ระดับพอใช้, คะแนน 3.51-4.50 = ระดับดี, คะแนน 4.51-5.00 = ระดับดีมาก 

2. ตารางแสดงตัวบ่งชี้ส าหรับการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้จ าแนกตามชนิดตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม 

สกอ. มทส. สกอ. +  
มทส. 

สกอ. มทส. สกอ. +  
มทส. 

สกอ. มทส. สกอ.+ 
 มทส. 

สกอ. มทส. สกอ. + 
 มทส. 

1. การผลิตบัณฑิต 
(5 สกอ. + 3 มทส.) 

1.2-1.3 - 1.2-1.3 1.4-1.5 - 1.4-1.5 1.1 1.6-1.8 1.1,  
1.6-1.8 

1.1-1.5 1.6-1.8 1.1-1.5 
+1.6-1.8 

2. การวิจัย (3 สกอ.) 2.2 - 2.2 2.1 - 2.1 2.3 - 2.3 2.1-2.3 - 2.1-2.3 
3. การบริการวิชาการ (1 สกอ.) - - - 3.1 - 3.1 - - - 3.1 - 3.1 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (1 สกอ.) 
- - - 4.1 - 4.1 - - - 4.1 - 4.1 

5. การบริหารจัดการ  
(3 สกอ. +1 มทส.) 

- - - 5.1, 5.3 - 5.1, 5.3 5.2 5.4 5.2, 5.4 5.1-5.3 5.4 5.1-5.3 
+ 5.4 

6. การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลย ี(4 มทส.) 

- 6.2 6.2 - 6.1 6.1 - 6.3-6.4 6.3-6.4 - 6.1-6.4 6.1-6.4 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 
21 ตัวบ่งชี้ (13 สกอ. + 8 มทส.) 

3 1 4 7 1 8 3 6 9 13 8 21 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง ด้านคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจ านวนมากกว่าเกณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้มี
ศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บัณฑิต ในด้านความรู้ ความ
ซื่อสัตย์ อดทน และอ่อนน้อม ส่งผลให้อัตราการได้
งานท าของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูง 

3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าทางด้านสหกิจศึกษานานาชาติ 
และมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่
ความเป็นนานาชาติ 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบมิตราจารย์ช่วยให้ค าปรึกษาแก่
อาจารย์ใหม่ 

5. นักศึกษามีความเป็นเบญจภูมิ (ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
ภูมิฐาน และภูมิใจ) 

- ควรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. หลักสูตรจ านวน 40 หลักสูตร ไม่ได้มาตรฐานจาก
หลักสูตรทั้งหมด 106 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 37.74 

2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จ านวนนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ 

4. นั กศึ กษายั งมี ทั กษะทางด้ านการใช้ ภาษา และ 
วัฒนธรรมต่างประเทศไม่เพียงพอตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ 

5. กิจกรรมการให้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อศิษย์ เก่า 
มีน้อย 

6. กิจกรรมนักศึกษามีจ านวนมากและซับซ้อน 
7. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนบางหลักสูตรยัง

ไม่เพียงพอ 

1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน 
career skills, life skills, learning skills 

2. ควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
จ านวน คุณวุฒิ  และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
เพ่ือให้มีอาจารย์เพียงพอ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละหลักสูตร 

3. ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์นักศึกษาที่มี
ปัญหาในด้านผลการเรียนเป็นรายคน เพ่ือน ามาวาง
ระบบในการดูแลนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
รวมทั้งพัฒนาให้มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนมีความพร้อม
ใกล้เคียงกันในการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 4. ควรมีข้อมูลอัตราการคงอยู่ อัตราการจบการศึกษา
ของนักศึกษา ตลอดจนข้อมูลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อ
การบริหารงานแต่ละหลักสูตร ส่งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการก าหนด
มาตรการแก้ปัญหาที่เหมาะสมทุกภาคการศึกษา 

5. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตร 
มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูล นโยบาย
ของผู้บริหารในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับนักศึกษาได้รับรู้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้นักศึกษา
น าไปด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. มีการท ากิจกรรมของนักศึกษาจ านวนมาก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน ควรรวบรวมกิจกรรม
ทั้ งหมดมาพิจารณาแนวทางเพ่ือเลือกกิจกรรม 
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา 

8. ควรวิเคราะห์อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ให้มีความ
เพียงพอพร้อมใช้และเหมาะสม 

9. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจ การใช้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศ 
และก าหนดมาตรการส่งเสริมให้เหมาะสม เช่น การจัด 
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
พั ฒ นาทั กษะอาจารย์ เกี่ ยวกั บการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมนักศึกษาแลกเปลี่ยน สร้าง
สภาพแวดล้อมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

10. ควรมีความร่วมมือระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เทคโนธานี สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
(สมาคมศิษย์เก่า) จัดให้มีข้อมูลและข่าวสารความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของศิษย์เก่าอย่าง
กว้างขวาง 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างดียิ่งก่อให้ เกิดมี
โครงการวิจัยและงบประมาณงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์สูง คือ 587,350 บาท/คน 
ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภายนอก 340,344 บาท/คน 
และจากภายใน 247,006 บาท/คน ท าให้มีผลงาน
ทางวิชาการสูงมากและได้รับรางวัลดีเด่นด้านการวิจัย
หลายรางวัล 

2. มีนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
(SUT-Center of Excellence, SUT-CoE) ในอนาคต 

1. ควรสร้างศักยภาพให้อาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันเพ่ิมมากขึ้น (ปัจจุบัน
มีจ านวนอาจารย์ 367 คน มีคณาจารย์ที่ได้รับทุนจาก
ภายนอก 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25) 

2. ควรเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยให้เชื่อมโยง
เข้ากับระบบ MIS 

 
 

3. การด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง ควรมีเป้าหมายในอนาคตควรเลี้ยงตัวเอง
โดยมีรายได้จากผลประโยชน์จากงานวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม่มี ไม่มี 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยควรมีนโยบายและสนับสนุนให้ส านักวิชาอยู่ในกลุ่ม ง สถาบัน

ที่เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ปัจจุบันมีส านักวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่ม ง เท่านั้น) และส านักวิชาที่อยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทาง (สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี) พัฒนาขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทาง (สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา) 

2. ควรก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้ท้าทายยิ่งขึ้น  และการให้ทุนวิจัยควรมีเป้าหมายว่าจะวัดความพอเพียง
หรือวัดความทั่วถึง 

3. ควรมีนโยบายให้มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนที่ท าวิจัยอย่างเดียวทุกส านักวิชา อาจเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของการพัฒนางานวิจัยและผลิตบัณฑิต เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์วิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 

4. ควรท าแผนให้มีสัดส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อปริญญาตรีตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม และ 
ใช้ศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสร้างผลงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ 

5. ควรหาแนวทางร่วมกับส านักวิชาที่ยังมีงานวิจัยน้อย จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาให้เกิดงานวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 

6. ควรพิจารณาสร้างระบบรองรับการว่าจ้างผู้ช่วยวิจัยที่จ้างโดยหน่วยงานและโครงการวิจัย เช่น การออก
ใบรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (RA) /ผู้ช่วยสอน (TA) เป็นต้น 

7. ควรสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้มากข้ึน 
8. ควรมีเป้าหมายและสนับสนุนให้วารสารเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI ตามล าดับ 
9. ควรเพิ่มการวิจัยร่วมกับเอกชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงด้านการให้บริการวิชาการและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ด้าน

การบริการวิชาการอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญด้านการบริการวิชาการ 

3. การให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านพลังงาน 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยควรขยายขอบเขตการให้บริการวิชาการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อย่างทั่วถึง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดท าฐานข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการยังไม่

ครบถว้น 
2. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการ

บริการวิชาการท่ีมีจ านวนมากยังไม่ทั่วถึง 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 

2. มหาวิท ยาลั ยควรมี การจั ดท าระบบและแผน
ประชาสัมพันธ์ทั้ งระยะสั้นและระยะยาวในการ
ให้บริการวิชาการ 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.  ควรน านักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  
2.  ควรน าภารกิจการให้บริการวิชาการเทียบเคียง (Benchmark) กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
3.  ในการจัดท าแผนบริการวิชาการควรให้ทุกส านักวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น ห้องไทยศึกษานิทัศน์ พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยี ไทยโบราณ ห้องสารสนเทศท้องถิ่น
นครราชสีมา เป็นต้น 

- ควรมีการพัฒนาต่อยอด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าไปสู่การสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยมี 5 หน่วยงานที่ด าเนินการในด้าน 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่ได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง การเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เป็นเอกภาพในภาพรวม 
 

2. การก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต และ
ตัวชี้วัดของแผน ไม่มีความสอดคล้องกัน เช่น ผลผลิต
คือผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม แต่ตัวชี้วัดเป็น
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และบางเป้าหมาย
ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดของแผนและก าหนดเป็นกิจกรรม 

1. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน หรือคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบหลัก เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนประเมิน
ความส าเร็จของแผน และรวบรวมข้อมูล กิจกรรม 
ผลงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเขียนแผน โดย
ก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ก าหนดความส าเร็จของแผนให้มีความสอดคล้องกัน 
ตลอดจนการประเมินและการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการเสนอแนะก าหนด

นโยบาย และก ากับติดตามการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างเข้มแข็ง 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเพ่ือ
เข้าใจหลักการการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็น
การเตรียมผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นผู้น าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

 

- ควรมีการขยายผลไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ เพ่ือท าให้ได้
บุคลากรที่เข้าใจหลักการบริหาร เป็นการลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม่มี - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมสัดส่วนการสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป 
ให้ได้รับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารสินทรัพย์ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ ท าให้มีความคล่องตัว 

รวมทั้งบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ (awareness) ในกฎระเบียบ และในคณะกรรมการอาจจะต้อง
เพ่ิมนักกฎหมายที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินด้วย  

2. ประเด็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วในระดับปฏิบัติการของ
หน่วยงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างความเข้าใจและความส าคัญของการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด    

3. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในลักษณะ forecast ว่ามีปัจจัยคุกคามภายนอกใดบ้างที่จะ
เกิดผลกระทบด้านบวกและด้านลบ  

4. ในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่น าเสนอใน SAR จะเน้นอยู่กับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงผู้บริหาร จากการสัมภาษณ์บุคลากร พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยการก ากับของสภามหาวิทยาลัย 

5. ในการก ากับคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย   

6. มหาวิทยาลัยมีการบริหารแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
ให้บุคลากรเกิดความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 6 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่โดยการ
ใช้รูปแบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business 
Incubators: UBI)  

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนมาก
ยิ่งขึ้น 

 
2. ควรเพ่ิมระบบแจกแจงข้อมูลรายได้ให้สะท้อนกลับไปยัง

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี ยังมีสัดส่วนไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
 

2. มหาวิทยาลัยยังมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ครบถ้วน 

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็น
จ านวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเสริมวิธีการ/
มาตรการในการจูงใจให้จ านวนอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. การน าเสนอระบบ กลไก และตัวบ่งชี้ของภารกิจ ควรมีความกระชับและชัดเจน 
2. ควรน าผลงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่โดดเด่นเพ่ือขยายผลไปสู่เชิง

พาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น และก าหนดความเป็นผู้น าของผลงานในบางเรื่อง เช่น โครงการเทคโนโลยีการ
จัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้น 

3. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน
ทันสมัย 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
 

ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 1109/2558 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน (ระดับสถำบัน) 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2557 
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ภาคผนวก 2 
 

ก ำหนดกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) ปีกำรศึกษำ 2557 
ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน - 2 ตุลำคม 2558 
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ก ำหนดกำรเยีย่มชมหน่วยงำนในกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ปีกำรศึกษำ 2557 
ระหว่ำงวันพุธที ่30 กันยำยน - วันศุกร์ที ่2 ตุลำคม 2558 

วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 08.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 09.30 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.30 - 10.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมน าเสนอผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

 

10.30 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เยี่ยมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์กรรมกำร 
สภำวิชำกำร 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชม 
สถำนพัฒนำคณำจำรย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย ์

 ทีมท่ี 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชม 
ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ 

ศูนย์บริการการศึกษา 
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วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
10.30 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เย่ียมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เยี่ยมชม 

 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชมศูนย์บรรณสำร 
และสื่อกำรศึกษำ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ทีมท่ี 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์กรรมกำร 
มหำวิทยำลัย 

ห้องประชุมสารวินิจ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 15.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม  
รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ หน่วยงำนที่เยี่ยมชม  

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชม 
ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชม 
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 ทีมท่ี 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชม 
ส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชม 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

13.00 - 14.00 น. 
เยี่ยมชม 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
14.00 - 15.00 น. 
สัมภำษณ ์
คณะอนุกรรมกำร 
พิจำรณำกลั่นกรองและ 
จัดสรรงบประมำณ 
โครงกำรวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ทีมที่ 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชมส ำนักวิชำ 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
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วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
15.00 - 16.30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เย่ียมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เยี่ยมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์อธิกำรบดี ห้องท างานของอธิการบดี 
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ ์
รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมท่ี 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชม 
ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

ห้องประชุมสารวินิจ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชมศูนย์สหกิจศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ อำชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชมส ำนักวิชำ 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 ทีมท่ี 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชมเทคโนธำนี เทคโนธานี 

16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
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วันที่สอง : วันพฤหัสบดทีี่ 1 ตุลาคม 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.30 - 10.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เยี่ยมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

1) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
2) ส ำนักงำนสภำ 
 มหำวิทยำลัย 
 เทคโนโลยีสุรนำรี 
3) ส่วนสำรบรรณ 
 และนิติกำร 
4) ส่วนพัสดุ 
5) สถำนส่งเสริมและ 
 พัฒนำระบบ 
 สำรสนเทศเพ่ือกำร 
 จัดกำร 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

1) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
3) ส่วนแผนงำน 
4) ส่วนกำรเงินและบัญช ี
5) หน่วยตรวจสอบ 
 ภำยใน 

ห้องประชุมสารวินิจ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 
หมำยเหตุ : นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 

 (เลขานุการ) ให้สัมภาษณ์

 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 ทีมที่ 1 ในฐานะหัวหน้า

 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 ทีมท่ี 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  

 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์สภำนักศึกษำ/ 
องค์กำรบริหำร/ 
ผูแ้ทนศิษย์เก่ำ 

ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
2) สถำนกีฬำและสุขภำพ 
3) ส่วนอำคำรสถำนที่ 
4) ส่วนประชำสัมพันธ์ 
5) สุรสัมมนำคำร 
6) หน่วยประสำนงำน 
 มทส. กทม. 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือ 
วิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทีมท่ี 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 
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วันที่สอง : วันพฤหัสบดทีี่ 1 ตุลาคม 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
10.00 - 11.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 2 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เยี่ยมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

ห้องประชุมสารวินิจ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมท่ี 2 คณะกรรมการประเมินฯ และ 
 ฝ่ายเลขานุการทุกท่าน (ยกเว้นทีมที่ 1) 

เยี่ยมชม 
ฟำร์มมหำวิทยำลัย 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน เยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน) และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันที่สาม : วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.30 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 
ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร  

10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  
 

รำยละเอียดกิจกรรมกำรเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงำน  

กิจกรรม เวลำที่ใช้ (โดยประมำณ) 
1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 15 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 15 นาที 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา โดยให้สัมภาษณ์
ตามกลุ่ม ดังนี้ 
(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

 

3.1 ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของ 
หน่วยงานสามารถนั่งอยู่ในห้องสัมภาษณ์ได้) 30 นาที 

3.2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน 30 นาที 
3.3 ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน เช่น อาจารย์ นักศึกษา เป็นต้น  30 นาที 

รวมเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเยี่ยมชมที่ก าหนด 
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