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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 507/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วย 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดา กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา กรรมการ 
9. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) เลขานุการ 
10. นางทิติยา  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ    
11. นางชดช้อย  รวยสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ 
output/outcome และตัวบ่งชี้ตามพันธกินของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี้ 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2557 และได้น าเสนอผลการประเมิน ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริมจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  ส าหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป  

การประเมินผลการด าเนินงานในครั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการประเมินจะใช้ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือสะท้อนทิศทาง
ของผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยแสดงผลออกมาเป็นคะแนน ผู้ประเมินตระหนักดีว่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังเช่น ตัวบ่งชี้ 23 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ที่แสดงผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานขั้นต่ า การตั้งเป้าหมายอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงไม่ควร
มุ่งเป้าหมายเพียงเพ่ือท าให้คะแนนของตัวบ่งชี้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ควรเน้นที่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
ใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนผลการด าเนินการที่แสดงถึงระดับความส าเร็จของการพัฒนา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2556 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2556 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนและระดับผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

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

3.71 คะแนน 3.92 คะแนน ดี (ดีขึ้น) 

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

4.57 คะแนน 4.65 คะแนน ดีมาก (ดีขึ้น) 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี ้สกอ. + สมศ.  
(37 ตัวบ่งช้ี) 

4.80 คะแนน 4.85 คะแนน 
 

ดีมาก (ดีขึ้น) 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวมที่คิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเอง
มีผลดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 



จ 
 

การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ ในการบริหารของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น าที่เด่นชัด มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง และการบรรลุผล
ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นที่พึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้  มหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง และการด าเนินงานที่เป็นระบบ 

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

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

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

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

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์  โดยเฉพาะ
หน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินลงสู่หน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจากการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการเยี่ยมชม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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ตารางท่ี ป.1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

องค์ 
ประกอบ 

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 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 8 ข้อ ครบ 8 ข้อ ครบ 8 ข้อ  5 5  

สมศ. 16        

ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ไม่น าตัวบ่งชี้น้ี 
มาค านวณ 

สมศ. 
16.1 

5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ 
 5 5 

สมศ. 
16.2 

คะแนนเฉลี่ย 

 3.51 
3,643 คะแนนเฉลี่ย 

4.24 
3,643 คะแนนเฉลี่ย 

4.24  4.24 4.24 
860 860 

สมศ. 17 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ   5 5 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช. 1.1) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  4 4  

2.2 
 

วุฒิ ป.เอก 
 60% 

305.00  
82.43% 

305.00  
82.43%  5 5 

 

370.00 370.00 

2.3 ระดับ รศ. 
ขึ้นไป 
 30% 

69.00 
18.65% 

69.00 
18.65%  3.11 3.11 

 

370.00 370.00 

2.4 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

2.5 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

2.6 6 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

2.7 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  

2.8 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

2.9 * ก.  5% 287 12.42% 287 12.42% 
 2.53 2.53 

 
2,310 2,310 

ข.  1% 8 1.72% 8 1.72% 
 3.62 3.62 

 

464 464 
2.10 *  60% 46.06% 1,064 46.06% 

 2 2 
 

2,310 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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องค์ 
ประกอบ 

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 

2.11 * ก. คะแนน
เฉลี่ยสะสม
 2.50 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

2.41 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

2.41 
 3 3 

 

ข. คะแนน
เฉลี่ยสะสม
 3.50 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

3.60 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

3.60 
 4 4 

 

สมศ. 1 
 

 80% 1,030.00  86.26% 1,030.00  86.26% 
 4.31 4.31 

 

1,194.00 1,194.00 

สมศ. 2 
 

คะแนนเฉลี่ย 

 3.51 
3,611.00 คะแนนเฉลี่ย 

4.20 
3,611.00 คะแนนเฉลี่ย 

4.20  4.20 4.20 
 

860.00 860.00 

สมศ. 3 
 

100% 75.00 64.66% 75.00 64.66% 
 5 5 

 

116.00 116.00 

สมศ. 4 
 

100% 49.75 110.56% 49.75 110.56% 
 5 5 

 

45.00 45.00 

สมศ. 
14 

ดัชนีคุณภาพ 

 5.00 

ดัชนีคุณภาพ 
5.47 

ดัชนีคุณภาพ 
5.47  4.56 4.56 

 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 2 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตบช.2.1-2.8) 

4.64 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.64 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

+มทส. 

4.19 
คะแนน 

(ดี) 

4.19 
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

4.63 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.63 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

3.2 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 3 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 



3 
 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
  =  ไ ม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

4.2 
 

6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  

4.3  650,000 
บาท/คน 

343,105,831 983,111.26 
บาท/คน 

343,105,831 983,111.26 
บาท/คน 

 4.79 4.79 
 

349.00 349.00 

สมศ. 5  85% 343.75 92.91% 343.75 92.91% 
 5 5 

 

370.00 370.00 
สมศ. 6  45% 126.00 34.05% 126.00 34.05% 

 5 5 
 

370.00 370.00 
สมศ. 7  15% 37.00 10.00% 37.00 10.00% 

 5 5 
 

370.00 370.00 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 4 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.4.1-4.3) 

4.93 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.93 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

4.97 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.97 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ   5 5  

5.2 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

สมศ. 8  50% 80.00% 80.00%  5 5  

สมศ. 9 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

สมศ. 18    
 5 5 ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ไม่น าตัวบ่งชี้น้ี 
มาค านวณ 

สมศ. 
18.1 

5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ 

สมศ. 
18.2 

5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 5 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.5.1-5.2) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 
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องค์ 
ประกอบ 

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 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6.1 5 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  

สมศ. 
10 4 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

สมศ. 
11 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช. 6.1) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

7.2 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

7.3 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ  5 5  

7.4 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  
7.5 * คะแนนเฉลี่ย 

 3.60 
คะแนนเฉลีย่ 

3.81 
คะแนนเฉลีย่ 

3.81  4 4 
 

สมศ. 
12 

คะแนนเฉลี่ย 
 4.25 

คะแนนเฉลีย่ 
4.90 

คะแนนเฉลีย่ 
4.90  4.90 4.90 

 

สมศ. 
13 

คะแนนเฉลี่ย 
 4.25 

คะแนนเฉลีย่ 
4.48 

คะแนนเฉลีย่ 
4.48  4.48 4.48 

 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 7 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.7.1-7.4) 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

+มทส. 

4.77 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.77 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

4.90 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.90 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อ  5 5  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 8 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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องค์ 
ประกอบ 

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 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 8 ข้อ ครบ 9 ข้อ ครบ 9 ข้อ  5 5  

สมศ. 
15 

คะแนนเฉลี่ย 

 4.75 

คะแนนเฉลีย่ 
4.87 

คะแนนเฉลีย่ 
4.87  4.87 4.87 

ตามเกณฑข์อง สกอ. 
ไม่น าตัวบ่งชี้น้ี 
มาค านวณ 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 9 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
10.1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบน้ีไม่ต้องน ามารายงานใน SAR 

(แหล่งข้อมูล : สกอ.) 10.2 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 10 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
11.1 *  6 ข้อ ครบ 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ  5 5  

11.2 *  35% 35.68% 35.68%  5 5  

11.3 *  50% 108.05% 108.05%  5 5  

11.4 * คะแนนเฉลี่ย 

 4.00 

คะแนนเฉลีย่ 
4.61 

คะแนนเฉลีย่ 
4.61  5 5 

 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 11 

ตัวบ่งช้ี มทส. 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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องค์ 
ประกอบ 

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 

คะแนนเฉลี่ย 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

4.87 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.87 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4.82 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.82 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+มทส. 
(ทุกตัวบ่งชี้) 

4.65 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.65 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
(37 ตัวบ่งชี้) 

4.85 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.85 
คะแนน 
(ดีมาก) 
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ตารางท่ี ป.2  :  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ.+
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+    
สมศ. 

สกอ.+
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
 สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+ 
   สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

สกอ.+ 
  สมศ. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ (1 สกอ.) 
(ไม่รวม สมศ. ตบช. 16-17) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

2. การผลิตบัณฑิต               
 (8 สกอ. + 3 มทส. + 5 สมศ.) 

4.37 
(ดี) 

4.75 
(ดีมาก) 

3.93 
(ดี) 

4.68 
(ดีมาก) 

4.19 
(ดี) 

4.63 
(ดีมาก) 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
(2 สกอ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

4. การวิจัย (3 สกอ. + 3 สมศ.) 4.79 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.97 
(ดีมาก) 

4.97 
(ดีมาก) 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(2 สกอ. + 2 สมศ. ไม่รวม สมศ. 
ตบช. 18) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (1 สกอ. + 2 สมศ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

7. การบริหารและการจัดการ         
(4 สกอ. + 2 สมศ. + 1 มทส.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

4.77 
(ดีมาก) 

4.69 
(ดมีาก) 

4.77 
(ดีมาก) 

4.90 
(ดีมาก) 

8. การเงินและงบประมาณ        
(1 สกอ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (1 สกอ. + ไม่รวม 

 สมศ. ตบช. 15) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

11. การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (4 มทส.) 

5.00 
(ดีมาก) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้ 
(23 สกอ.+ 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.58 
(ดีมาก) 

4.48 
(ดี) 

4.95 
(ดมีาก) 

4.94 
(ดีมาก) 

4.42 
(ดี) 

4.83 
(ดีมาก) 

4.65 
(ดีมาก) 

4.85 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 10     
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

  2. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี ป.3  :  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
(3 สกอ. + 4 สมศ. + 3 มทส.) 

- - 3.87 
(ดี) 

4.70 
(ดีมาก) 

3.87 
(ดี) 

4.70 
(ดีมาก) 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา (20 สกอ. + 7 สมศ. 
+ 3 มทส.) 

4.58 
(ดีมาก) 

4.48 
(ดี) 

4.94 
(ดีมาก) 

4.94 
(ดีมาก) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

4.84 
(ดีมาก) 

4.85 
(ดีมาก) 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
 ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  (7 สกอ. + 2 สมศ.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.69 
(ดีมาก) 

4.69 
(ดีมาก) 

4.93 
(ดีมาก) 

4.93 
(ดีมาก) 

ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 
(13 สกอ. + 5 สมศ. + 3 มทส.) 

4.58 
(ดีมาก) 

4.48 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.82 
(ดีมาก) 

4.91 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ 

 สังคมแห่งการเรียนรู้ (2 สกอ. 
 + 3 สมศ.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้ 

(23 สกอ. + 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.58 

(ดีมาก) 

4.48 

(ดี) 

4.95 

(ดีมาก) 

4.94 

(ดีมาก) 

4.42 

(ดี) 

4.83 

(ดีมาก) 

4.65 

(ดีมาก) 

4.85 

(ดีมาก) 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 10     
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

  2. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี ป.4  :  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1.  ด้านนักศึกษาและ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(7 สกอ. + 6 สมศ. + 6 มทส.) 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

 4.29 
(ดี) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.54 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
(10 สกอ. + 4 สมศ. + 2 มทส.) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.68 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

4.84 
(ดีมาก) 

4.88 
(ดีมาก) 

3.  ด้านการเงิน  
    (2 สกอ.) 

4.79 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

- 4.90 
(ดีมาก) 

4.  ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม  

    (4 สกอ. + 4 สมศ.) 

4.06 
(ดี) 

4.06 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้ 

(23 สกอ. + 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.58 

(ดีมาก) 

4.48 

(ดี) 

4.95 

(ดีมาก) 

4.94 

(ดีมาก) 

4.42 

(ดี) 

4.83 

(ดีมาก) 

4.65 

(ดีมาก) 

4.85 

(ดีมาก) 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 10     
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

  2. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี ป.5  :  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

สกอ.+ 
สมศ.+ 
มทส. 

 สกอ.+ 
สมศ. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

(13 สกอ. + 3 สมศ. + 1 มทส.) 

4.37 
(ดี) 

4.90              
(ดีมาก) 

4.49              
(ดี) 

4.65              
(ดมีาก) 

4.71              
(ดีมาก) 

4.75              
(ดีมาก) 

(1) ด้านกายภาพ           
(1 สกอ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

- - 5.00 
(ดีมาก) 

(2) ด้านวิชาการ 
(5 สกอ. + 1 สมศ.) 

4.06 
(ดี) 

4.67             
(ดีมาก) 

4.56             
(ดี) 

4.45 
(ดี) 

(3) ด้านการเงิน 
(1 สกอ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

(4) ด้านการบริหารจัดการ  
(6 สกอ. + 2 สมศ. + 1 มทส.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

4.46             
(ดี) 

4.69             
(ดมีาก) 

4.82              
(ดีมาก) 

4.92              
(ดีมาก) 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

(10 สกอ. + 11 สมศ. + 7 มทส.) 

4.90              
(ดมีาก) 

4.79              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

4.40 
(ดี) 

4.88             
(ดีมาก) 

4.62 
 (ดีมาก) 

4.92              
(ดีมาก) 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
(4 สกอ. + 4 สมศ. 
+ 3 มทส.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

3.87 
(ดี) 

4.70              
(ดีมาก) 

4.13 
(ดี) 

  4.81            
(ดีมาก) 

(2) ด้านการวิจัย 
(3 สกอ. + 3 สมศ.) 

4.79 
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

4.97         
(ดีมาก) 

4.97          
(ดีมาก) 

(3) ด้านบริการวิชาการ 
(2 สกอ. + 2 สมศ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

5.00                 
(ดีมาก) 

(4) ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม       
(1 สกอ. + 2 สมศ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

5.00               
(ดีมาก) 

(5) ด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี (4 มทส.) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 
คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้  
(23 สกอ. + 14 สมศ. + 8  มทส.) 

4.58 
(ดีมาก) 

4.48 
(ดี) 

4.95 
(ดีมาก) 

4.94 
(ดีมาก) 

4.42 
  (ดี) 

4.83 
(ดีมาก) 

4.65 
(ดมีาก) 

4.85 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 10     
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

  2. ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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จากการประมวลผลตามตาราง ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5 ในภาพรวม 

ในตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิต จะพบว่า
มีคะแนนต่ ากว่าปกติเมื่อรวมตัวบ่งชี้ของ มทส. คือ 3.93 ท าให้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 
4.19 ซึ่งต่ ากว่าผลผลิตด้านอ่ืนจ านวนมาก ในตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษามีปัญหาด้ าน
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตเช่นกัน ได้คะแนน 3.87 (ซึ่งต่ ากว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ของ           
ตัวบ่งชี้อ่ืนมากเมื่อรวมตัวบ่งชี้ของ มทส. เข้าไปด้วย) ในตาราง ป.4 ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะต่ ากว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ของตัวอ่ืน ๆ และตาราง ป.5 การประเมิน
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ผลผลิตหรือผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตได้คะแนน 3.87 ซึ่งต่ ากว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์
ด้านอ่ืนเช่นกัน  

ในภาพรวมของตารางทั้งหมด จะเห็นว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ของทุกการประมวลผลตามตาราง ป.2 ถึง ป.5 ในด้าน
การผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตจะมีผลการประเมินต่ ากว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ขององค์ประกอบอื่นมาก ทั้งนี้ เป็นผล
มาจากตัวบ่งชี้ของ มทส. 2.9, 2.10 และ 2.11 ที่เป็นการวัดผลการศึกษาของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณภาพของส านักวิชา
ต่าง ๆ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความประสงค์  ซึ่งอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงของ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต ทั้งที่ความจริงแล้วในการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต
และคุณภาพบัณฑิตไม่ควรมีปัญหา แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้ามากกว่า ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการวัดผลที่
ไม่ได้มีการวัดผลที่ปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ เพ่ือให้เป็นพัฒนาการของกระบวนการ 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

จุดแข็ง  แนวทางเสริม  
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาระยะยาวที่สามารถถอด

เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้
การพัฒนาไม่เกิดการหยุดชะงัก 

2. มห าวิท ยาลั ยมี ก ระบ วน การติ ด ต าม  ส รุ ป  
ประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ขั้นตอนและเป็นผลส าเร็จ 

3. ความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่
ก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการท างานกับ
มหาวิทยาลัย  

- ม ห าวิ ท ย าลั ย ค ว รตั้ ง เป้ า ห ม าย ที่ จ ะ เป็ น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือไปสู่
เป้ าหมายดั งกล่ าว พร้อมทั้ งปรับระบบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่

มีคุณภาพ ทุ่มเทให้กับการท างาน และรักองค์กร 
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงาน ส่งเสริม

ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. คณาจารย์มีระดับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมาก 

2. ควรวางแผนในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความ 
ก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน
ทุกส านักวิชา โดยวางแผนระยะยาวในแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  เช่ น  ศู น ย์ บ รรณ สารและ
สื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ควรทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือหาช่องทางที่จะ
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่าง
ทั่ วถึ งและตรงตามบริบทของผู้ ใช้ บ ริการที่
หลากหลายและที่มีเป็นจ านวนมาก 

4. มีสถานพัฒนาคณาจารย์ที่มีระบบในการพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการสอน
และการวิจัย การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ มีกระบวนการ
จัดการความรู้ด้านการเป็นอาจารย์มืออาชีพและ
เผยแพร่สู่ภายนอก โดยมีผลในการส่งเสริมการ
เรียนรู้การสอนกับอาจารย์รุ่นใหม่  

4.  ควรมีแนวทางในการติดตามและพัฒนาอาจารย์ที่
ผ่านการสอบสอน รวมถึงอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 
ตลอดจนหาแนวทางในการเชิญชวนให้อาจารย์ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเป็นอาจารย์
มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่ก าลังพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ ซึ่ งมีผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ในรายวิชาที่เป็นสหสาขาวิชายังมีกระบวนการ 

Integration ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
การเรียนการสอน  

1. รายวิชาที่เป็นสหสาขาวิชาควรมีคณะกรรมการ
ประจ ารายวิชาที่ประกอบด้วย คณาจารย์จาก
ส านักวิชาที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล การปรับปรุง
พัฒนา มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และมี
การติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้จริง  

2. มีแนวทางในการติดตามและพัฒนานักศึกษาเป็น
รายบุ คคล แต่ ยั ง ไม่ เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถให้
การช่วยเหลือและป้องกันปัญหาของนักศึกษาได้
ทันท่วงท ี

2. ควรด าเนินการติดตามและพัฒนานักศึกษาเป็น
รายบุคคลตั้งแต่รับเข้าจนส าเร็จการศึกษาอย่าง
เป็ น รูปธรรม  เพ่ื อหล่อหลอมให้ นั กศึ กษามี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนก าหนดนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือให้ มีการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

3. มีแนวทางการด าเนินงานด้าน Internationalization 
แต่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน 
เช่น การด าเนินงานด้านการดูแลและติดตาม
นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

3. องค์กรควรด าเนินงานเชิงรุกรวมทั้งควรเพ่ิมความ
เชื่อมโยงกับส านักวิชาและหน่วยงาน เช่น จัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ (Operational Committee) 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคคลภายนอกที่มี
ประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชา เป็นต้น 
เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การเข้าสู่ความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัยเกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

4. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาโดย
ระบบโควตาในปัจจุบัน  ท าให้ ไม่สามารถคัด
นักศึกษาตามความสามารถทางวิชาการรายบุคคลได้ 
ส่งผลให้  
- จ านวนนักศึกษาซึ่งพ้นสถานภาพเนื่องจาก

สาเหตุผลการเรียนมีจ านวนค่อนข้างมาก  
- จ านวนนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดเวลาของหลักสูตรมีจ านวนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

- คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในบาง
หลักสูตรยังมีคะแนนค่อนข้างต่ า 

4. - ควรทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษาในระบบ
โควตาของมหาวิทยาลัย 

- ควรทบทวนแนวทางการสอน การออกข้อสอบ 
การประเมินผล และแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนให้มีการพัฒนาให้
ดีขึ้น 

- ควรเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุในการศึกษาที่ไม่
สามารถส าเร็จได้ตามก าหนดของนักศึกษาเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขให้ประสบความส าเร็จ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ส านักวิชาและหน่วยงานสนับสนุนควรมีแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของส านักวิชา/หน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรมีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดเชิงรุกที่ชัดเจน 
และมีการติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและสะท้อนถึงการ
พัฒนาคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสร้างและติดตามด้านความผูกพันของผู้เรียนกับสถาบันอย่างเป็น
รูปธรรม โดยอาจสอดแทรกในกิจกรรมระหว่างกระบวนการการเรียนการสอนและกิจกรรม/โครงการ
นอกหลักสูตร รวมถึงมีระบบและแนวทางส าหรับศิษย์เก่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากลับมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาปัจจุบัน 

3. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงของนักศึกษาที่ต้องเรียนและฝึกปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ 
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ในฟาร์มมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกของ
โรงพยาบาลร่วมผลิตต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

5. มหาวิทยาลัยควรมีกรอบในการรับนักศึกษาใหม่ให้ชัดเจนเพ่ือลดปัญหาในการที่มีนักศึกษามากเกิน
ศักยภาพของสาขาวิชา ซึ่งจะมีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนความไม่เพียงพอของ
ทรัพยากร รวมถึงกระทบต่อการท างานของบุคลากร 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มห าวิท ยาลั ยมี ระบบ อาจารย์ ที่ ป รึ กษ าให้

ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน
และการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีรุ่นพ่ีที่คอย
ช่วยเหลือดูแลนักศึกษารุ่นน้อง 
 

2. มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ พัฒนาทักษะ
อาชีพ/ชีวิตแก่นักศึกษา เช่น ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะชีวิต 

3. มีสภานักศึกษาที่ เข้มแข็งและดูแลนักศึกษาใน             
ส านักวิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

1. อาจารย์ในทุกส านักวิชาควรจัดตารางให้นักศึกษา
เข้าพบสม่ าเสมอ และควรมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นช่องทาง
สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้า 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพควรเชิญชวน
และสนับสนุนนักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชาที่ไม่เป็น
หลักสูตรสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพ/ชีวิต 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรประชาสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่มีความ
เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น เช่น ให้โควตาศิษย์เก่าเข้าร่วม
ประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัด รวมทั้งควรเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
องค์กร  

3. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน 
4. นักศึกษาที่ท ากิจกรรมบางคนมีปัญหาการเรียน มหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจและช่วยเหลือเป็น

รายบุคคล 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

จุดแข็ง  แนวทางเสริม  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างดี และครบถ้วน ท าให้
เกิดผลงานทางด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เป็นประโยชน์ 

2. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ดี ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ
น าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาระบบงานและการ
ท างานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก 

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างเป้าหมายงานวิจัยที่ มี
มาตรฐานในระดับสากลให้มากขึ้นและเป็ น
รูปธรรม 

2. เสริมกระบวนการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือชดเชย
นักวิจัยที่ก าลังจะเกษียณอายุและควรสร้างระบบ
ที่ ให้นักวิจัยเกษียณอายุที่ยังมีศักยภาพสูงให้
สามารถพัฒนางานวิจัยของตนเองต่อได้ ท าให้
นักวิจัยสามารถมีเวลาการท างานวิจัยที่ยาวขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีกระบวนการบริการวิชาการที่เป็นระบบ เริ่มจากมี

การส ารวจความต้ องการของชุ มชน  โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เทคโนธานี 
สถานวิจัย ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความ
ต้องการการให้ บริการบน พ้ืนฐานของความ
ต้องการจริง 
 

2. มีการน ารายวิชาไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน เช่น งานวิจัยในระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก รายวิชาปัญหาพิเศษของ
ระดับปริญญาตรี ที่ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงและ
ปฏิบัติงานจริง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ื อให้ เกิดการมีส่ วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น  

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหา
ของชุมชนเมือง เช่น โครงการจัดตั้งโรงงานก าจัด
ขยะเพ่ือน าไปผลิตพลังงาน  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- มหาวิทยาลัยไม่ได้น าระบบการจัดการความรู้ด้าน

บริการวิชาการมาบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
ให้บริการวิชาการต่าง ๆ  

- ควรมีการน าระบบการจัดการความรู้ด้านการ
ให้บริการวิชาการมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่าง ๆ เพ่ือมหาวิทยาลัย
จะได้น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีห้องไทยศึกษานิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทย

โบราณ และห้องสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา
ซึ่งรวบรวม collection ของสารสนเทศท้องถิ่น
นครราชสีมา และมีเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา 
(NARINET) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

2. มหาวิทยาลัยมีโควตานักศึกษาด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและโควตานักศึกษาเด็กดีมีคุณธรรม 
เป็นการให้โอกาสนักเรียนที่เป็นคนดี มีความสามารถ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจัดร่วมกับ
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอ่ืน ๆ ได้เข้าชม
นิทรรศการและข้อมูลเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เพ่ิม
มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สภามหาวิทยาลัยน าองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

ปฏิบัติหน้ าที่ ครอบคลุมทั้ ง Fiduciary Mode, 
Strategic Mode และ Generative Mode มีนวัตกรรม
ในการก ากับดูแล โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น า
ในการจัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการท า
หน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบความส าเร็จของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Learning Organization ที่
เห็ น ผ ล ก ร ะท บ เป็ น รู ป ธ ร รม ชั ด เจ น  โด ย
มหาวิทยาลัยน าประสบการณ์การจัดการศึกษาใน
ลั กษณ ะสหกิ จศึ กษ ามาวิ จั ย  ถอดบท เรี ยน 
ประมวลองค์ความรู้ จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็น
วิทยาการใหม่และน าไปจัดท าหลักสูตรสหกิจ
ศึกษามหาบัณฑิตและสหกิจศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
เป็นหลักสูตรแรกของโลก 

3. มีระบบ IT เพ่ือการเรียนการสอนที่ครอบคลุมใน 
Value Chain ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา โดยใช้ 
IT เป็นเครื่องมือ (เช่น สื่อการเรียนการสอน : SUT 
e-learning) เป็นฐานข้อมูล (เช่น คลังวิชา : My 
Media, MOOCs) แ ล ะ เป็ น  Means (ศู น ย์ ฝึ ก
ปฏิบัติการผลิตสื่อ หรือ Platform กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Constructionism : SEMC, SUT Tube) 

4. สามารถพัฒนาระบบ IT เพ่ือการเรียนการสอน
ด้วยตนเองทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น แ ล ะ เป็ น ระบ บ ที่ ได้ ร า งวั ล
ระดับประเทศ (ระบบ SUT Smart Educational 
Media Creator : SEMC) 

5. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนของการระบุปัจจัยเสี่ยง รายงาน
สรุปความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ท าให้
บูรณาการข้อมูลความเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น 

1. มหาวิทยาลัยยังมีการประสบการณ์ที่สามารถถอด
บทเรียนและพัฒนาเป็นวิทยาการเพ่ือการศึกษาได้อีก 
เช่น ประสบการณ์การจัดการพิพิธภัณฑ์และพ้ืนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Park) เป็นต้น 
 
 

2. ควรส่งเสริมและผลักดันให้ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาน าประสบการณ์การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ไปวิเคราะห์เป็น
องค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ 
(เช่น พัฒนาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เหมาะสม 
หรือสร้างศูนย์ออนไลน์เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ) 

 
 
 

3. ควรส่งเสริมให้มีการน า IT เพ่ือการศึกษา รวมถึง
ระบบ SEMC ที่ ได้ พัฒนาไว้ไปใช้ให้ทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น 
โครงการ Smart Province ของจังหวัดต่าง ๆ) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ บ ริ ห ารความ เสี่ ย งใน ระดั บ 

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาจัดการความเสี่ยง  

2. ยังขาดสัมฤทธิผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดย
พบว่า ความเสี่ยงที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็น
ความเสี่ยงเชิงกายภาพทั้งหมด แต่ไม่ปรากฏความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ เท่าที่ควร เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
หรือความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและการด าเนินงาน เป็นต้น 

3. ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในการจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง (เช่น ข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น) 

4. การตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( IT Audit) ยั ง ไม่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ เท่ าที่ ค ว ร 
เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร และยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้  

- จัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนในการบริหารและติดตามความเสี่ยง  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวและเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ ยังไม่
ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เช่น    
1) ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง บุคลากรส าหรับงานที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ หรือต้องการความ

ช านาญในหน้าที่สูง (ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายพัสดุ) และต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและฝึกฝนนาน 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการขยายตัว หรือความเสี่ยงที่ ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการได้ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ 

2) ความเสี่ยงด้าน Generation Gap ท าให้ขาดบุคลากรทดแทนในต าแหน่งส าคัญที่เกษียณอายุการ
ปฏิบัติงาน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

2. จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและบริบทของประเทศ ท าให้มีความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ยัง
ไม่ได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุม เช่น 
1) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ที่เกิดจากการมีกฎระเบียบภาครัฐที่เข้มงวดมากขึ้น  
2) ความเสี่ยงจากบรรยากาศการแข่งขันในภาคอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สูญเสียบุคลากรให้

คู่แข่งหรือท าให้สรรหาผู้เรียนที่มีศักยภาพได้น้อยกว่าที่เคย 
3. ควรมีการวิจัยเพ่ือให้ทราบว่ามีการใช้ระบบ IT เพ่ือการเรียน-การสอนอย่างไร และให้เห็นว่ามีการน า

ระบบ IT หรือการเรียน-การสอน ไปใช้เสริม แต่มิใช่ทดแทนการสอนของผู้สอนที่ควรจะมี 
4. ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ พบว่า มีคะแนนความพึงพอใจ

ไม่สูงเท่าที่ควร โดยหัวข้อความสุขในการท างานและการเรียนรู้โดยสามารถท างานทดแทนกันได้  เป็น
ประเด็นที่ได้คะแนนในระดับต่ าสุด มหาวิทยาลัยควรทบทวนเพ่ือปรับปรุงการน าระบบการบริหาร
จัดการดังกล่าวภายใต้บริบทของการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
 
 

2. มีการวิเคราะห์งบการเงินและสถานะการเงินของ
หน่วยวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างสม่ าเสมอ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินในมิติ
โครงการใหญ่หรือหน่วยงาน และวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากร (เช่น ทรัพยากรบุคคล) ให้
ชัดเจนก่อนแปลงเป็นตัวเลขทางการเงิน 

2. ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) 
ประกอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ท าให้เกิดการด าเนินการอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

1. ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม
และติดตามข้อมูลเพื่อให้เกิดความครบถ้วน  

2. ควรหาแนวทางในการสร้างความตระหนักใน
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนอย่างท่ัวถึง 

3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากข้ึน 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปพัฒนา
หน่วยงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นการขยาย
จ านวนกรรมการประเมินคุณภาพที่เป็นบุคลากร
ขององค์กร  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมี QA Forum และการ

ติดตามผล ปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการ
วิเคราะห์และทบทวนผลดังกล่าวว่าบรรลุตาม
เป้าประสงค์หรือไม ่

- ควรมีแนวทางในการติดตามผลการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ใกล้ชิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์และ
ทบทวนผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค ์

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากส านักวิชาและหน่วยงานเกือบทั้งหมดได้คะแนนการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มากกว่า 4.50 อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรเริ่มวางแผนที่จะใช้ระบบคุณภาพ
อ่ืน ๆ ที่สะท้อนถึงการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

องค์ประกอบที่ 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาการบริการวิชาการไปสู่

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
สมบู รณ์  เป็ นป ระโยชน์ กั บ ป ระชาชนและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2. มหาวิทยาลัยได้มีผู้รับผิดชอบดูแลด้านการปรับแปลง 
ถ่ ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่ ชัด เจน  มี
เป้าหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเนื่องและ
ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน 

1. การท าระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี  ให้ เข้ากับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดย
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีแบบพุ่งเป้า 
ให้สอดคล้องกับปัญหาหลัก ๆ ของท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 
 

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ
ได้เป็นอย่างดี จึงควรพิจารณาเพ่ิมตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตและผลลัพธ์ และมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่
ผู้ปฏิบัติ จะได้สะท้อนผลงานกลับสู่หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

ลงสู่หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์  โดยเฉพาะหน่วย
วิสาหกิจ 

 

- ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินลงสู่
หน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะท าให้เกิด
ป ระโยชน์ ต่ อการวิ เค ราะห์ ค วาม เสี่ ย งของ
หน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
 

ส ำเนำค ำส่ังมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ท่ี 507/2557 ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2557 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2556 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) ปีกำรศึกษำ 2556 
ระหว่ำงวันท่ี 30 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 2557 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีกำรศึกษำ 2556 
ระหว่ำงวันพุธที่ 30 กรกฎำคม - วันศุกร์ที ่1 สิงหำคม 2557 

วันที่ 1 : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 09.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 10.00 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

 

10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมน าเสนอผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 5 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 

 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  วิศวกรรมศาสตร์) 

อธิกำรบดี 
 

ห้องท างานของอธิการบดี 
 

 ทีมที่ 2 1) รศ. ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชม 
ฟำร์มมหำวิทยำลัย 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 ทีมที่ 3 1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

กรรมกำรสภำวิชำกำร ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมที่ 4 1) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
 2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
 3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชมศูนยส์หกจิศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ 
 อำชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

 ทีมที่ 5 1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย ห้องประชุมสารนิทัศน ์

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
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วันที่ 1 : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 
 

 13.30 - 15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 ทีมที่ 1 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
(ห้องประชุมส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์) 

1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมที่ 1 สัมภำษณ์คณะอนุกรรมกำร 
 พิจำรณำกลั่นกรองและ 
 จัดสรรงบประมำณ 
 โครงกำรวิจัย 
(ห้องประชุมสถำบันวิจัยและพัฒนำ) 

1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 2 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
(ห้องประชุมส ำนักวชิำแพทยศำสตร์) 

1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 2 ศูนย์บรรณสำรและ 
 สื่อกำรศึกษำ 
(ห้องประชุมศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ) 

1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 3 ส ำนักวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร) 

1) รศ. ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 

3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 เทคโนธำนี 
(ห้องประชุมเทคโนธำนี) 

1) รศ. ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 

3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 4 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
(ห้องประชุมส ำนักวชิำวิทยำศำสตร์) 

1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
2) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 4 ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
(ห้องประชุมศูนย์บริกำรกำรศึกษำ) 

1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
2) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 

 

 

 



37 

วันที่ 1 : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
13.30 - 17.00 น. 
(ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 

 

13.30 - 15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 ทีมที่ 5 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
(ห้องประชุมส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์) 

1) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 5 สัมภำษณ์สภำนกัศึกษำ/ 
  องค์กำรบริหำร/ 
  ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
(ห้องประชุมสำรนิเทศ) 

1) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 6 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
(ห้องประชุมส ำนักวชิำเทคโนโลยีสังคม) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 สัมภำษณ์คณะกรรมกำร 
 บริหำรควำมเสี่ยง 
(ห้องประชุมสำรนทิัศน์) 

1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

 เทคโนโลยสีังคม) 

 

17.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และเตรียมยกร่างรายงานฯ 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
 

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 
 

 09.00 - 10.30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

10.30 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 ทีมที่ 1 สัมภำษณ์นำยกเทศมนตรี 
 เทศบำลต ำบลสุรนำรี 
 (เวลำ 09.00 - 10.00 น.) 
(เทศบำลต ำบลสุรนำรี) 

1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมที่ 1 สัมภำษณ์ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
(ห้องประชุมสำรนิทัศน์) 

1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

 วิศวกรรมศาสตร์) 

หมำยเหตุ :  
เวลำ 10.00 - 10.30 น. 
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย 
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วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. 
(ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 

 

09.00 - 10.30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

10.30 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 ทีมที่ 2 ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
(ห้องประชุมศูนย์กิจกำรนำนำชำติ) 

1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 2 สถำนพัฒนำคณำจำรย ์
(ห้องประชุมสถำนพัฒนำคณำจำรย์) 

1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 3 สัมภำษณ์ผู้ว่ำรำชกำร 
 จังหวัดนครรำชสีมำ 
 (เวลำ 09.00 - 10.00 น.) 
(ห้องท ำงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ) 

1) รศ. ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 สัมภำษณ์นำยกองค์กำร 
 บริหำรส่วนจังหวัด 
 นครรำชสีมำ 
 (เวลำ 10.15 - 11.30 น.) 
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสมีำ) 

1) รศ. ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

หมำยเหตุ :  
เวลำ 11.30 - 12.00 น. 
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย 

 ทีมที่ 4 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 
 และเทคโนโลยี 
(ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือฯ) 

1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
2) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์) 

1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
2) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 5 สัมภำษณ์นำยกองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบลหนองจะบก 
 (เวลำ 09.00 - 10.00 น.) 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจะบก) 

1) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 5 1) ส่วนกจิกำรนักศกึษำ 
  2) สถำนกฬีำและสุขภำพ 
  3) ส่วนอำคำรสถำนที ่
  4) ส่วนประชำสัมพันธ ์
  5) สุรสัมมนำคำร 
(สัมภำษณ์พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำรวินิจ) 

1) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. 
(ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 

 

09.00 - 10.30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

10.30 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 ทีมที่ 6 ศูนย์นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
(ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมฯ) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 1) ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 
  2) ส่วนกำรเงินและบัญช ี
  3) ส่วนบริหำรสินทรัพย ์
  4) ส่วนพัสด ุ
  5) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  6) หน่วยประสำนงำน มทส กทม. 
(สัมภำษณ์พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำรนิเทศ) 

1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์/ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม  

(1 ช่ัวโมง) รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ หน่วยงำนที่สัมภำษณ์/
เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา 
 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนแผนงำน 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที ่
3) ส่วนส่งเสริมวชิำกำร 
4) สถำนส่งเสริมและ 
 พัฒนำระบบ 
 สำรสนเทศเพ่ือกำร 
 จัดกำร 
5) ส ำนักงำนสภำ 
 มหำวิทยำลัย 
 เทคโนโลยีสุรนำรี  4) ส่วนพัสด ุ

สัมภาษณ์พร้อมกัน  
ณ ห้องประชุมสารนิทัศน ์

 ทีมที่ 2 คณะกรรมการประเมินฯ และ 
 ฝ่ายเลขานุการทุกท่าน (ยกเว้นทีมที่ 1) 

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

14.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) (ฉบับร่าง) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
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วันที่ 3 : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน)  
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร  

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 
 
 

รำยละเอียดกิจกรรมกำรเย่ียมชมแต่ละหน่วยงำน 

กิจกรรม เวลำที่ใช้ (โดยประมำณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ  และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2556 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10 - 15 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 ช่ัวโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 

(ขอใหห้น่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการเยี่ยมชมด้วย) 

20 - 30 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที - 2 ช่ัวโมง 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรบัเวลาในแตล่ะกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
การเยี่ยมชมท่ีก าหนด 



โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับสถาบัน) ปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกลักษณ (Uniqueness)

อัตลักษณ (Identity)

มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม
(University of Innovation)

บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา

(Science and Technology Graduates
with Knowledge, Moral Ethos, and Wisdom)

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝายวิชาการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4422-4045-(6)  โทรสาร 0-4422-4040
http://www.sut.ac.th/qa   E-mail : sutqa@sut.ac.th

ซื่อตรง  สุภาพ  สะอาด  ประหยัด
คือ จริยวัตร ของ มทส.
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