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รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ได้ท าการประเมินระหว่างวันที่ 19 -21 
ตุลาคม 2559 จากเอกสารรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร      
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ด้วยการวัดระดับคะแนนของระบบการด าเนินงานคุณภาพ 
7 ระดับ โดยมีการตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส านักวิชา ผู้บริหารหน่วยงานศูนย์และสถาบันต่าง  ๆ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต และการเยี่ยมชมหน่วยงานและพ้ืนที่ปฏิบัติการต่าง ๆ  

ผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่ามี ระดับคะแนน 3 - 4 คือ  
มีระบบควบคุมการด าเนินงานและระบบทบทวนการด าเนินงานของตนเองเทียบกับค่าเป้าหมายต่าง ๆ และ 
มีระบบการน าผลไปพัฒนาการด าเนินงานบ้าง แต่การพัฒนาระบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า 1 ตัวบ่งชี้ 
คือ Student Mobility ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 ต้องเร่งทบทวนและก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันพบว่ามีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ที่มีระบบการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานที่ดี (ระดับคะแนนเท่ากับ 5) ได้แก่ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม Green University และการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ส่วนอีก 12 ตัวบ่งชี้ พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวม โดยมี 9 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับ
คะแนนเท่ากับ 3 และ 3 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 4 ซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาระบบการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในโครงร่างขององค์กร  คณะกรรมการฯ  
มีข้อเสนอที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การทบทวนผลการด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ของพันธกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ส านักวิชา 
และมหาวิทยาลัย 

3. ระบบในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และกรอบกติกาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประเทศ และความเป็นสากล 
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Executive Summary 

 

This report contains the internal quality assessment results for the Academic Year 

2015 of Suranaree University of Technology ( SUT)  developed as determined by the 

internal assessment committee ( institutional level)  from October 19- 21, 2016.  The 

assessment measures are defined by the SUT self- assessment report for the Academic 

Year 2015 in accordance with the quality assurance system of Council of University 

Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)  which comprises the organization 

profile (OP) , 13 core indicators and 4 selective indicators.  The indicators are organized 

into 7 levels of the QA practice and are determined through the documentation; an 

interview of the stakeholders: the university administrators, the academic institute 

administrators, the administrators at the center and institute levels, the academic staff, 

the support staffs, the students, the alumni, and the graduate employers.  The evaluation 

also includes a university and workplace visit.  

The overall result of the internal quality assessment demonstrates that SUT has 

achieved a score of 3-4 out of 7 indicating that the university has an operational control 

system and a self-monitoring system compatible with its goals, and some systems that 

use the results of the self-monitoring for operational development.  However, there 

should be a sustainable quality development system to comply with the vision, the 

uniqueness and the identity of the university.  In addition, out of 17 indicators, 1 indicator, 

student mobility, received a score of 2 indicating the need for an urgent revision as well 

as a plan to achieve set goals.  Nevertheless, 4 indicators achieve a score of 5 indicating 
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effective operation leading to good practice development.   These are: academic works 

of full- time faculty members and researchers; academic services to the community; 

development of a green university; and technology adaptation, transfer, and 

development.  Moreover, 12 other indicators were in the same direction as the overall 

result, namely 9 indicators obtained a score of 3, while 3 indicators received a score of 

4.   Accordingly, the university has to continuously implement quality control measures 

in order to develop an operational system to meet the goals set in the operational profile.  

The committee has suggested the following: 

1. A revision of the operation results and an implementation of quality control on 

a regular basis are advised to strengthen the operational systems and the results of the 

university mission that conform with its vision. 

2. A development of the information system by connecting it to the administration 

system at the program, institute and university levels should be enhanced. 

3.  A system for monitoring the standard of programs according to the law and 

relevant regulatory frameworks at the university, national and international levels is 

prefered.  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ มีคะแนนผลการประเมิน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 
ตัวบ่งช้ีหลัก  
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

C 8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 4 
C 8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 4 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 
ตัวบ่งช้ีเลือก  
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 
S.2 Student Mobility 2 
S.3 Green University 5 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA  

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมินแบบท่ี 1 : กลุ่มตัวบ่งชี้ประเภท Output  (C.1-C.4, S.1) 

C.1  การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ 
 ในการประกอบวิชาชีพ 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานผู้เรียน 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน    
ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 

มีผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น  (เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน 
ของระบบดที าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าท่ีเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการด าเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการด าเนินงาน 
ท่ีดีต่อเน่ือง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน าระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class  
or Leading 
Practices) 

 
 เกณฑ์การประเมินแบบท่ี 2 (AUN QA) : กลุ่มตัวบ่งชี้ประเภท Process (C.5-C.11, S.2-S.3) 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
S.2 Student Mobility 
S.3 Green University 

 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is necessary. 
There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully meet 
them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used. Performance of 
the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been fully implemented. 
Performance of the QA practice shows consistent results as expected 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently 
implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences support 
that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and positive 
improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in the field. 
Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent 
results and outstanding improvement trends. 

 เกณฑ์การประเมินแบบท่ี 3 : กลุ่มตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ  (C.12-C.13, S.4) 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลท่ี
เกี่ยวข้องใน 
บางด้าน (เช่น  
มีการรายงานผล 
ท่ีเกิดต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลครบ 
ทุกด้าน (อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ 
หรือจุดเน้น 
หรือคุณลักษณะ  
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลท่ีเกิด
ต่อส านักวิชา/
สถาบันครบถ้วน 
และมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดี 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น 
ส่งผลให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อ
การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ท้ังองค์กรส่งผลให้
เกิดการพัฒนาท้ัง
ชุมชน และองค์กร 

Excellent 
(leading 
practices)  
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 



 

  3 

จุดแข็ง (Strengths)  
และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดแข็งหรือจุดที่ส าคัญ 
และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ ดังนี้ 
 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ชัดเจน 

และได้ถ่ายทอดลงสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทิศทางของมหาวิทยาลัยชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและมีบริบทและศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (Thailand 4.0) 

4. หลักสูตรและการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางของการเป็นมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ความสอดคล้องของปัจจัยส าคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนท าให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ เช่น Core Value และสมรรถนะหลัก เป็นต้น  
2. การอธิบาย profile ของมหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมายที่สะท้อนความ

เป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย 
3. การวิเคราะห์และทบทวนผลสัมฤทธิ์เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมาย

และกรอบเวลา (revisit) และทบทวนบริการอ่ืนที่สะท้อนถึงสิ่งที่
มหาวิทยาลัยได้กระท าหรือก่อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
ผลย้อนกลับในการสั่งสมความเชี่ยวชาญให้กับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 
และการพัฒนานักศึกษา 

4. บทบาทของผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือกับการส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสถาบัน 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. ผลการจัดอันดับในเรื่องงานวิจัย และ UI Green อยู่ในล าดับต้น ๆ ของ

ประเทศ 
2. การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงในด้าน

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทราบต าแหน่งของตนใน
สนามแข่งขัน มีเป้าหมายการก าหนดคู่เทียบที่ชัดเจน 

3. บริบทและศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) 
 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การปรับปรุงผลการด าเนินงานที่สะท้อน Performance Improvement 

System ได้แก่ ก าหนด Performance แล้วย้อนพิจารณาสิ่งที่จะท าให้
บรรลุ Performance อย่างบูรณาการ เช่น การปรับกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่ 
output/outcome ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การปรับ
ทรัพยากรบุคคล และพิจารณาว่ากระบวนการที่ด าเนินการครบถ้วน
หรือไม่ และใช้กลไก KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

2. การแสดงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายกับการพัฒนาคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

3. การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันว่าก าลังอยู่ ณ จุดใด (milestone) 
ของวิสัยทัศน์ และการปรับวิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายมากขึ้น 

4. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็น
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ หรือเป้าหมายที่ช่วยก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งชี้หลัก 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
 ของนักศึกษา 1. การติดตามและจ าแนกข้อมูลการรับ การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาในระบบส่วนกลาง 
2. การท าวิจัยสถาบันเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการพ้นสถานภาพของ

นักศึกษา 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกของผลการรับ/การคงอยู่/การส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาในระดับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิต ิ
2. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร (Program Profile) ได้ตรง

ตามความต้องการของผู้เข้าศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือ 
การใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ระบบสหกิจศึกษาส่งเสริมโอกาสการมีงานท าตรงตามความต้องการของ

สังคม 
2. การได้งานท าของบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เท่ากับ ร้อยละ 92 
3. การติดตามและจ าแนกข้อมูลในมิติของการได้งานท าของบัณฑิตตรงศาสตร์

และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์การได้งานท า/การใช้ประโยชน์ของบัณฑิตเพ่ือ

เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา ELOs ของแต่ละหลักสูตร 
2. ระบบการติดตามความก้าวหน้าและชื่อเสียงของศิษย์เก่า รวมถึง

สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional 
Development) 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 
 1. วิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิตหลากหลายช่องทาง ทั้งขณะก าลังศึกษา

และหลังส าเร็จการศึกษา 
2. การส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตาม 5 Domains และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย ในระดับหลักสูตร และมีผลความพึงพอใจสูงกว่าเป้าหมาย  
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สะท้อน ELOs ของหลักสูตรทั้งใน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และให้มั่นใจว่า ELOs สามารถ 
บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะทางสังคมเคียงคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 
 - ระบบส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้เรียน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ และ

เป้าหมายของหลักสูตร และการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
 - อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 85% และต าแหน่งทางวิชาการ 53% 

และมีภูมิหลังและประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การทบทวนภาระงานสอนกับภาระงานวิจัยและการพัฒนาโดยค านึงถึง 

ภาระงานจริงของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. Tacit knowledge transfer จากอาจารย์ที่มีความสามารถทั้ง hard skill

และ soft skill 
3. ระบบการสนับสนุน และการดูแลเพ่ือควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนของอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จุดแข็ง (Strengths) 

และนักวิจัย 1. ผลงานวิจัยท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 
2. ระบบเกื้อหนุนการสร้างผลงานวิจัยเชิงรุก ท าให้สัดส่วนจ านวนผลงานต่อ

จ านวนอาจารย์ มีแนวโน้มที่ดี (ตั้งแต่ปี 2556-2558) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์กับ 

การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
2. การพัฒนาความหลากหลายของผลงานทางวิชาการตามบริบทของศาสตร์ 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 
 - ระบบติดตามและการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวคิด Outcome 

based Education  
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

(สกอ.) เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม 
2. การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร  

มหาวิทยาลัย 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จุดแข็ง (Strengths) 

ของสภามหาวิทยาลัย - การถ่ายทอดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการ

ประเมินตนเอง 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จุดแข็ง (Strengths) 

ของผู้บริหารสถาบัน - การประเมินผลงานของอธิการบดีตาม KPI และ SUT Scorecard 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในองค์กรต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ จุดแข็ง (Strengths) 

ผู้บริหารสถาบัน 1. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 12 ที่สอดคล้องทันกับ Thailand 4.0
และ Business Model  

2. ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน เดินไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ระบบ MIS เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก

ภารกิจ 
2. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

(Facility management) 
3. การทบทวนการบริหารจัดการกับเป้าหมายเชิงคุณภาพการด าเนินงาน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
 1. นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน Happy Workplace 

2. ระบบพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การทบทวนระบบสวัสดิการ ภาระงาน ความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับ

บุคลากรทุกกลุ่ม  
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ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ จุดแข็ง (Strengths) 
       ส่วนเสีย - ข้อมูลป้อนกลับที่เก็บโดยหน่วยงานกลางในระดับส านักวิชามีจ านวนมาก 

และเป็นประเด็นความพึงพอใจ และในระดับหลักสูตรจากสหกิจศึกษา 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับตาม Stakeholder ทุกกลุ่ม พร้อมผล

การวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาทุกพันธกิจและทุกระดับ 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม จุดแข็ง (Strengths) 
 1. หน่วยงานเทคโนธานี ผลักดันการบริการวิชาการเชิงรุก และตอบสนอง

ต่อชุมชน/ท้องถิ่น 
2. การบูรณาการการบริการวิชาการกับศิลปะและวัฒนธรรม และการ 

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ระบบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริการวิชาการเพ่ือ
น ามาพัฒนาการให้บริการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

C.13การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ จุดแข็ง (Strengths) 
วัฒนธรรม - การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน/ท้องถิ่น 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การวิเคราะห์ผลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดผลต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ จุดแข็ง (Strengths) 
 งานสร้างสรรค์ - ระบบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา มทส.กับกองทุนนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นอกเหนือจากงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน  

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การจ าแนกประเภทของผลงานวิจัยและสัดส่วนงบประมาณสนับสนุน 

เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลของการน าไปสู่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 
 - นโยบายและเป้าหมายความเป็นนานาชาติ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. การทบทวนแผนและกรอบแนวคิดระยะยาวระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับนานาชาติ 

2. ความพร้อมของการบริหารจัดการนักศึกษา สภาพแวดล้อม และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น International student office เป็นต้น 

S.3 Green University จุดแข็ง (Strengths) 
 1. การถูกจัดอันดับ UI Green Metric Ranking อันดับ 2 ในปี 2558 

2. การบริหารจัดการรีไซเคิลน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการจัดการ
ขยะโดยใช้เทคโนโลยี 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ความเชื่อมโยงนโยบายและการจัดการสู่ส านักวิชาและหลักสูตร ด้วย
การปลูกจิตส านึกและสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
เทคโนโลยี - การบูรณาการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับงานวิจัย 

และการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีและ
การวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี  

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีกับการใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 1095/2559 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
ปีกำรศึกษำ 2558 
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ภาคผนวก 2 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2558 

ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 ตุลำคม 2559 
 
 



Z:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2558\000-(ร่าง)รายงานผลการประเมินฯ-ระดับสถาบัน-ปีการศึกษา2558\1---เล่มรายงานผลการประเมิน\ต้นฉบับ-ผลิต - ไม่รวมภาคผนวก1\5---ภาคผนวก 2-ก าหนดการ19-21ต.ค.59.docx 19 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบนั) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2558  
ระหว่ำงวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที ่21 ตุลำคม 2559 

วันประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
19.00 - 20.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการประเมิน และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมิน 

ห้องประชุมย่อย 1  
สุรสัมมนาคาร 

วันแรก : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 08.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการประเมิน และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมิน  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 09.50 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 08.40 น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ
แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ  

 

08.40 - 09.10 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
09.10 - 09.50 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมน าเสนอผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
 

09.50 - 10.10 น. 
(20 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อธิการบดี ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

10.10 - 10.40 น. 
(30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

10.40 - 11.20 น. 
(40 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มรองอธิการบดี ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

11.20 - 12.00 น. 
(40 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ 
เทคโนธาน ี

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 14.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
- บุคลากรสายสนับสนุนจากส านักวิชา ส านักวิชาละ 1 คน 
- บุคลากรสายสนับสนุนจากศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี หน่วยงานละ 1 คน 
- บุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานส านักงานอธิการบดีและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 7-8 คน (โดยมาจากหน่วยงาน ได้แก่ สถานพัฒนา
คณาจารย์, ส่วนการเจ้าหน้าที่, ส่วนการเงินและบัญชี, ส่วนแผนงาน, ส่วนพัสดุ, 
ส่วนกิจการนักศึกษา, ส่วนอาคารสถานท่ี และส่วนบริหารสินทรัพย์) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

14.00 - 15.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 - 2 ช้ันปีละ 1 คน ของทุกส านักวิชา 
- นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ส านักวิชาละ 1 คน 
- นักศึกษาต่างชาติ ส านักวิชาละ 1 คน (ถ้ามี) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 



Z:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2558\000-(ร่าง)รายงานผลการประเมินฯ-ระดับสถาบัน-ปีการศึกษา2558\1---เล่มรายงานผลการประเมิน\ต้นฉบับ-ผลิต - ไม่รวมภาคผนวก1\5---ภาคผนวก 2-ก าหนดการ19-21ต.ค.59.docx 20 

วันแรก : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
15.00 - 16.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย 
- อาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎี ส านักวิชาละอย่างน้อย 1 - 2 คน 
- อาจารย์ผู้สอนวิชาห้องปฏิบัติการ ส านักวิชาละอย่างน้อย 1 - 2 คน  

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

16.00 - 17.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่า  
- ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 0 - 5 ป ีส านักวิชาละ 1 คน 
- ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 5 - 10 ปี ส านักวิชาละ 1 คน 
- ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 10 ปีขึ้นไป ส านักวิชาละ 1 คน 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

17.00 - 18.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และ
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์/การประเมินประจ าวัน 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันที่สอง : วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 09.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 11.00 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
- ห้องเรียน, ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 และ 2 
- ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- ศูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา 

- ห้องเรียน, ห้องคอมพิวเตอร์ 
อาคารเรียนรวม 1 และ 2 

- ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
11.00 - 12.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย/งานบริการวิชาการ  
- กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ส านักวิชาละ 1 คน 
- กลุ่มผู้ใช้งานวิจัย/งานบริการวิชาการ ส านักวิชาละ 1 คน  

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 16.00 น. 
(3 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

16.00 - 18.00 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมรายงานผลการประเมิน (consensus) ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
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เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 10.00 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และ
เตรียมรายงานผลการประเมิน (consensus) 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

10.00 - 12.00 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร และ 
ห้องประชุมพจนสาร  
หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 



ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส.

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

โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

เอกลักษณ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม

(University of Innovation)

อัตลักษณ (Identity)

บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน

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




