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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 624/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ลงวันที ่
29 พฤษภาคม 2556 และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 724/2556 เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 ประกอบด้วย 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธ ุ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา กรรมการ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบปีการศึกษา 2555 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 นอกจากนี ้ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 และได้น าเสนอผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 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 2555 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2555 จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นคะแนนตามประเภทของตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี คะแนน ระดับของผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.83 คะแนน ระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) 4.77 คะแนน ระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส.  
(6 ตัวบ่งชี้ + 4 ตัวบ่งชี้ย่อย) 

3.71 คะแนน ระดับดี 

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

4.57 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 35 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้ย่อย คิดเป็นร้อยละ 
76.60 
ไมบ่รรลุเป้าหมาย 8 ตัวบ่งชี้ + 3 ตัวบ่งชี้ย่อย คิดเป็นร้อยละ 
23.40 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี ้สกอ. + สมศ.  
(37 ตัวบ่งช้ี) 

4.80 คะแนน ระดับดีมาก 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม ที่คิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินตนเอง
มีผลดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ดี และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีถัดไป ท าให้
เกิดผลในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดีมาก ตามผลการประเมินของ องค์ประกอบที่ 1 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็มีการบริหาร 
การพัฒนาบัณฑิต และการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ดีมากเช่นกัน ตามผลการประเมิน
ของตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 16.2 และ 17 

การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้สร้างกลไกในการผลิตบัณฑิตที่ดี ทั้งกระบวนการเรียนของนักศึกษา การสอน
ของอาจารย์ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับทุกพันธกิจ รวมถึงระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี นักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยจ านวนมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 2 และ 3 ที่มีผลการประเมินดีมาก 

แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษา ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และคะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาของนักศึกษา มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม
ผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.9 - 2.11 ในองค์ประกอบที่ 2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น และมีผลการประเมิน
พอใช้ 

มหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์สาเหตุและหาระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหา เช่น กระบวนการติดตามนักศึกษา
รายบุคคล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และองค์กรเพ่ือบริหารจัดการ ก ากับนโยบายทางด้านการวิจัย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย องค์กรและคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นสามารถก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณ และ
ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการท าวิจัยและสร้างผลงานได้เป็น
อย่างมาก ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 ที่มีผลการประเมินดีมาก 
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เนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยอาศัยแหล่งทุนจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ท าให้ระบบงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านวิจัยอาจไม่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยควรหากลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ในการหาแหล่งทุนจากภายนอกในระยะยาว นอกจากนี้น่าจะมีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะ
เครือข่ายที่บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้มากขึ้น 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยมีกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การก าหนด
แผนงาน การมีการด าเนินงานตามแผนงานให้บรรลุผลที่ดี ผลงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้สร้างประโยชน์
แก่สังคม จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัด และท้องถิ่น จากประชาชนและผู้ ประกอบการ เป็นอย่างมาก ตามผล
การประเมินขององค์ประกอบที่ 5 ที่มีผลการประเมินดีมาก   

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามขั้นตอนของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดี ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 6 ที่มีผลการประเมินดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
เพ่ือขอความเห็นของนักศึกษา มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นการสร้างเสริมบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม 

การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ  ในการบริหารของมหาวิทยาลัย         
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น าที่เด่นชัด มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง 
และการบรรลุผลของการด าเนินงาน เป็นที่พึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง และการด าเนินงานที่เป็นระบบ ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 7 และ 9 ที่มีผล
การประเมินดีมาก ส าหรับผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณนั้น มีผลการด าเนินงานที่ดี แต่ยังขาดการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 8 ที่มีผลการประเมินดี 

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคมจ านวนมาก และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ตามผล
การประเมินขององค์ประกอบที่ 11 ที่มีผลการประเมินดีมาก  

มหาวิทยาลัยเปิดให้มีช่องทางการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรจัด
ให้มีเวทีร่วมระดมความคิดเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา แผนแม่บท หรือน าโครงการย่อย ๆ ที่มีอยู่จ านวนมากผนวกรวม
ให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏจากการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและมีการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการประเมินด้วย 

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน และการให้ความคิดเห็นต่อการประเมินในครั้งนี้ จะ
สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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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         

ไม่น ำตัวบ่งชีน้ี้
มำค ำนวณ 

สมศ. 16.1 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  5 5 

สมศ. 16.2 ค่าเฉลี่ยสะสม 

 3.51 
2,497.36 คะแนนเฉลี่ย 

4.24 
2,497.36 คะแนนเฉลี่ย 

4.24 
 4.24 4.24 

589 589 

สมศ. 17 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
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  5 ข้อ  5 ข้อ  4 4  

2.2 
 

วุฒิ ป.เอก 

 60% 

288.50 79.92% 288.50 79.92%  5 5  

361.00 361.00 

2.3 ระดับ รศ. 
ขึ้นไป 

 30% 

64.50 17.87% 64.50 17.87%  2.89 2.89  

361.00 361.00 

2.4 7 ข้อ  ครบ 7 ข้อ  ครบ 7 ข้อ  5 5  

2.5 7 ข้อ  7 ข้อ  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%  13.13%  13.13%  2.29 2.29  

ข.  1%  2.69%  2.69%  2.85 2.85  

2.10 *  60%  45.75%  45.75%  2 2  

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 



2 
 

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
เฉลีย่สะสม 

2.36 

 คะแนน 

เฉลีย่สะสม 
2.36 

 3 3  

ข. คะแนน
เฉลี่ยสะสม
 3.50 

 คะแนน
เฉลีย่สะสม 

3.60 

 คะแนน 

เฉลีย่สะสม 
3.60 

 4 4  

สมศ. 1 
 

 80% 495.00 83.06% 495.00 83.06%  4.15 4.15  

600.00 600.00 

สมศ. 2 
 

คะแนนเฉลี่ย 

 3.51 
2,473.80 คะแนนเฉลี่ย 

4.20 
2,473.80 คะแนนเฉลี่ย 

4.20 
 4.20 4.20  

589 589 

สมศ. 3 
 

100% 103.75 78.01% 103.75 78.01%  5 5  

133.00 133.00 

สมศ. 4 
 

100% 45.00 100% 45.00 100%  5 5  

45.00 45.00 

สมศ. 14 ดัชนีคุณภาพ 

 5.00 
 ดัชนีคุณภาพ 

5.35 
 ดัชนีคุณภาพ 

5.35 
 4.46 4.46  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตบช.2.1-2.8) 

4.62 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.62 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

+มทส. 
(ทุกตัวบ่งช้ี) 

4.11 
คะแนน 

(ดี) 

4.11 
คะแนน 

(ดี) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

4.60 
คะแนน 

(ดีมาก) 

4.60 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

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

3.2 5 ข้อ  ครบ 6 ข้อ  ครบ 6 ข้อ  5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
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 
= 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 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 

225,853,959 671,185.61 
บาท/คน 

225,853,959 671,185.61 
บาท/คน 

 5 5  
336.50 336.50 

สมศ. 5  85% 318.00 88.09% 318.00 88.09%  5 5  

361.00 361.00 
สมศ. 6  45% 116.00 32.13% 116.00 32.13%  5 5  

361.00 361.00 
สมศ. 7  15% 52.75 14.61% 39.75 11.01%  5 5  

361.00 361.00 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตบช.4.1-4.3) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
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%  98.33%  98.33%  5 5  

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

สมศ. 18         
ไม่น ำตัวบ่งชีน้ี้
มำค ำนวณ 

สมศ. 18.1 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  5 5 

สมศ. 18.2 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตัวบ่งช้ี 
5.1-5.2) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 

(ดีมาก) 

 



4 
 

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  5 ข้อ  5 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  

เฉลี่ยคะแนน 
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 
 คะแนน

เฉลี่ย 3.87 
 คะแนนเฉลี่ย 

3.87 
 4 4  

สมศ. 12 คะแนนเฉลี่ย 
 4.25 

 คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

 คะแนนเฉลี่ย 
4.51 

 4.51 4.51  

สมศ. 13 คะแนนเฉลี่ย 
 4.25 

 คะแนน
เฉลี่ย 4.46 

 คะแนนเฉลี่ย 
4.46 

 4.46 4.46  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตบช.7.1-7.4) 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ.+

มทส. 

(ทุกตัวบ่งช้ี) 

4.71 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.71 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ.+สมศ. 

4.83 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.83 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 7 ข้อ  6 ข้อ  6 ข้อ  4 4  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 8 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 



5 
 

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 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1 8 ข้อ  ครบ 9 ข้อ  ครบ 9 ข้อ  5 5  

สมศ. 15 คะแนนเฉลี่ย 
 4.75 

 คะแนน
เฉลี่ย 4.83 

 คะแนนเฉลี่ย 
4.83 

 4.86 4.86 ไม่น ำตัวบ่งชีน้ี้
มำค ำนวณ 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
10.1 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ  5 5 

ไม่น ำตัวบ่งชีน้ี้
มำค ำนวณ 

10.2 ครบ 
3 ด้าน 

 ครบ 
3 ด้าน 

 ครบ 
3 ด้าน 

 5 5 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 10 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

11.1 * 6 ข้อ  ครบ 6 ข้อ  ครบ 6 ข้อ  5 5  

11.2 *  35%  32.41%  32.41%  4 4  

11.3 *  50%  121.55%  121.55%  5 5  

11.4 * คะแนนเฉลี่ย 
 4.00 

 คะแนน
เฉลี่ย 4.55 

 คะแนนเฉลี่ย 
4.55 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 11 

4.75 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.75 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

เฉลี่ยคะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

4.83 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.83 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4.77 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.77 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

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

4.57 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.57 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
(37 ตัวบ่งชี้) 

4.80 
คะแนน 
(ดีมาก) 

4.80 
คะแนน 
(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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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.) 

4.33 
(ดี) 

4.75 
(ดีมาก) 

3.81 
(ดี) 

4.64 
(ดีมาก) 

4.11 
(ดี) 

4.60 
(ดีมาก) 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
(2 สกอ.) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

4. การวิจัย (3 สกอ. + 3 สมศ.) 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(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) 

4.71 
(ดีมาก) 

4.49 
(ด)ี 

4.71 
(ดีมาก) 

4.83 
(ดีมาก) 

8. การเงินและงบประมาณ        
(1 สกอ.) 

- 
 

4.00 
(ดี) 

- 
 

4.00 
(ดี) 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (1 สกอ. + ไม่รวม 
สมศ. ตบช. 15) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

10. การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (4 มทส.) 

4.00 
(ดี) 

- 
 

5.00 
(ดีมาก) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

- 4.75 
(ดีมาก) 

- 

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

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดมีาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.34 
(ดี) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

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 
(1 สกอ. + 4 สมศ. + 3 มทส.) 

- - 3.75 
(ดี) 

4.67 
(ดีมาก) 

3.75 
(ดี) 

4.67 
(ดีมาก) 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา (20 สกอ. + 7 สมศ. 
+ 5 มทส.) 

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.88 
(ดีมาก) 

4.88 
(ดีมาก) 

4.74 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.79 
(ดีมาก) 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
 ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  (7 สกอ.+2 สมศ.) 

- 4.86 
(ดีมาก) 

4.49 
(ดี) 

4.77 
(ดีมาก) 

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

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ 

 สังคมแห่งการเรียนรู้ (2 สกอ. 
 + 3 สมศ.) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้ 

(23 สกอ. + 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.40 

(ดี) 

4.50 

(ดี) 

4.89 

(ดีมาก) 

4.89 

(ดีมาก) 

4.34 

(ดี) 

4.79 

(ดีมาก) 

4.57 

(ดีมาก) 

4.80 

(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

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.) 

4.00 
(ดี) 

- 5.00 
(ดีมาก) 

 4.22 
(ดี) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.45 
(ดี) 

4.87 
(ดีมาก) 

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

5.00 
(ดีมาก) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.59 
(ดีมาก) 

4.75 
(ดีมาก) 

4.81 
(ดีมาก) 

4.86 
(ดีมาก) 

3.  ด้านการเงิน  
    (2 สกอ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

- 4.50 
(ดี) 

4.  ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม  

    (4 สกอ. + 4 สมศ.) 

3.99 
(ดี) 

3.99 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.87 
(ดีมาก) 

4.87 
(ดีมาก) 

4.68 
(ดีมาก) 

4.68 
(ดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 45 ตัวบ่งชี้ 

(23 สกอ. + 14 สมศ. + 8 มทส.) 

4.40 

(ดี) 

4.50 

(ดี) 

4.90 

(ดีมาก) 

4.89 

(ดีมาก) 

4.34 

(ดี) 

4.79 

(ดีมาก) 

4.57 

(ดีมาก) 

4.80 

(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

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.) 

4.33 
(ดี) 

4.80              
(ดีมาก) 

4.36              
(ดี) 

4.48              
(ดี) 

4.61              
(ดีมาก) 

4.65              
(ดีมาก) 

(1) ด้านกายภาพ           
(1 สกอ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

- - 5.00 
(ดีมาก) 

(2) ด้านวิชาการ 
(5 สกอ. + 1 สมศ.) 

3.99 
(ดี) 

4.67             
(ดีมาก) 

4.46             
(ดี) 

4.41 
(ดี) 

(3) ด้านการเงิน 
(1 สกอ.) 

- 5.00              
(ดีมาก) 

- 4.00 
(ดี) 

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

- 5.00              
(ดีมาก) 

4.32             
(ดี) 

4.49             
(ดี) 

4.77              
(ดีมาก) 

4.87              
(ดีมาก) 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

(10 สกอ. + 11 สมศ. + 7 มทส.) 

4.50              
(ด)ี 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

4.34 
(ดี) 

4.86             
(ดีมาก) 

4.55 
 (ดีมาก) 

4.92              
(ดีมาก) 

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

- 5.00              
(ดีมาก) 

3.75 
(ดี) 

4.67              
(ดีมาก) 

4.04 
(ดี) 

  4.79            
(ดีมาก) 

(2) ด้านการวิจัย 
(3 สกอ. + 3 สมศ.) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00              
(ดีมาก) 

5.00    
(ดีมาก) 

5.00         
(ดีมาก) 

5.00          
(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. 
4.00 
(ดี) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
5.00 

(ดีมาก) 

มทส. 
4.75 

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

4.40 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

4.90 
(ดีมาก) 

4.89 
(ดีมาก) 

4.34 
  (ดี) 

4.79 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดมีาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้
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 าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงานที่ดี โดยมีคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นท าหน้าที่ 
พร้อมมีคู่มือการท างาน 

2. มีการท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานเป็นเอกสารออกมาอย่างชัดเจน ตามตัวบ่งชี้ 
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมการประเมินผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยควรวางเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ในการ
บรรลุวิสัยทัศน์ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม และควรก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญในการพัฒนาทุกพันธกิจ

และมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. สภาวิชาการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลด้าน

วิชาการ มีการใช้การวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่  

3. บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
ส่วนใหญ่มีคุณภาพ ทุ่มเทให้กับการท างาน และรัก
องค์กร 

4. มีระบบไอทีที่ รองรับทุกพันธกิจ  และสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ (MIS) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมี
ประโยชน์ในการน ามาใช้เ พ่ือการบริหารจัดการ 
วางแผน และพัฒนาองค์กร 

5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีความเป็นอาจารย์มืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
ตั้งแต่เริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ ตลอดจนกระบวนการ
แนะน า ส่งเสริมการท าวิจัย การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 

6. มีกระบวนการจัดการความรู้ในด้านความเป็นอาจารย์
มืออาชีพ และเผยแพร่ออกสู่ภายนอก 

7. มีระบบสนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษาและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. มหา วิ ท ย า ลั ย มี น โ ย บ าย ใน กา รผ ลั ก ดั น ด้ า น 
Internationalization และมีการด าเนินงานหลายด้าน 
เช่น สนับสนุนให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก 9 
ประเทศอาเซียน เป็นต้น 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการศึกษาหรือวิจัยสถาบัน
เพ่ิมเติม อาทิ การศึกษาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในการ
ดูแลนักศึกษา การเข้าถึงและความสามารถในการ
น าไปใช้ประโยชน์ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ผลกระทบของการใช้สื่อการสอนออนไลน์  
ทั้ งนี้  เ พ่ือหาแนวทางในการส่ง เสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ควรบูรณาการวิจัยสถาบันให้เป็นเครื่องมือส าคัญอย่าง
เป็นระบบในการพัฒนาวิชาการ เช่น การเปิด-การปิด-
การปรับปรุงหลักสูตร หรือการรับนักศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยให้สภาวิชาการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ 
Generative Duty Mode และ Strategic Duty Mode 
ได้มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น 
Internationalization อย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กระบวนการในการติดตามและพัฒนานักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมยังไม่ชัดเจน 
2. การสื่อสารและความเชื่อมโยง ตลอดจนความ

ต่อเนื่องในการด าเนินงานระหว่างส านักวิชา ศูนย์ 
สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ยังไม่ชัดเจน 

3. รายวิชาที่เป็นสหสาขาวิชายังไม่มีคณะกรรมการ
ประจ ารายวิชา เพ่ือร่วมกันวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล 

4. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในระบบ MIS และไม่มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์
เพ่ือน าผลไปวางแผน พัฒนาหน่วยงานและพันธกิจ
ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 

 

1.  ควรมีกระบวนการในการติดตามและพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม (Monitor นักศึกษาเป็นรายบุคคล) 
ตลอดจนใช้นโยบายเชิงรุกในการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น และเพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา
ได้ทันเวลา 

2. ควรเพิ่มการสื่อสาร/ ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ระหว่างส านักวิชา ศูนย์ 
สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือลดปัญหาบางงาน
ที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ (ให้เกิด seamless) เช่น 
ส านักวิชาและศูนย์กิจการนานาชาติ ส านักวิชาและ
ศูนย์บริการการศึกษา ส านักวิชา/ศูนย์และส่วนการเจ้าหน้าที่ 
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS) กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 

3. รายวิชาที่เป็นสหสาขาวิชาต้องมีคณะกรรมการประจ า
รายวิชาที่ประกอบด้วยคณาจารย์ของส านักวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น รายวิชาปรีคลินิกของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  รายวิชาของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์และส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

4. ควรมีระบบและกลไกในการกระตุ้นให้หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ 
MIS และควรมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือน าผลไป
วางแผน พัฒนาหน่วยงานและพันธกิจต่าง ๆ ของ
องค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. พบว่าอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษายังมีจ านวนมาก (ระดับปริญญาตรี 491 คน หรือร้อยละ 23.45 โดย
มีสาเหตุมาจากผลการเรียน 275 คน หรือร้อยละ 13.13 ลาออก 156 คน หรือร้อยละ 7.45 อ่ืน ๆ ได้แก่ 
นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบียนเรียน/เสียชีวิต 60 คน หรือร้อยละ 2.87 ระดับบัณฑิตศึกษา 116 คน หรือ
ร้อยละ 26.01 โดยมีสาเหตุมาจากผลการเรียน 12 คน หรือร้อยละ 2.69 ลาออก 62 คน หรือร้อยละ 13.90 
อ่ืน ๆ ได้แก่ นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบียนเรียน/ครบระยะเวลาศึกษา 42 คน หรือร้อยละ 9.42) ผลการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวม 2.36 ซึ่งสะท้อนว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่บรรลุผล 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย คือ 1:32  

2. นโยบายในการให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตาโดยไม่มีการสอบ ซึ่งอาจมีความรู้
พ้ืนฐานหรือความพร้อมในการศึกษาต่อไม่เท่าเทียมกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง โดย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนดังกล่าวโดยการจัดการเรียนการสอนเสริม อย่างไรก็ตาม
แนวทางส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการหลังจากการคัดเลือกและรับเข้าเป็นนักศึกษาของ มทส. แล้ว มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณากลยุทธ์ที่หลากหลายในเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อาท ิ

 การฟูมฟักนักเรียนในระยะยาวโดยการคัดเลือกก่อนเวลา (early recruitment)  

 ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถผลิตนักเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ 

 ร่วมพัฒนาครูมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและเข้มแข็งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษามี engagement กับการพัฒนานักศึกษา 

ท าให้นักศึกษามีการวางระบบด้วยตนเอง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยให้ authority กับองค์การนักศึกษาและ 
สภานักศึกษาในการบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างโปร่งใส  มีลักษณะของกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม  

2. กิจกรรมของสหกิจศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ นักศึกษาได้ประโยชน์จากการประมวลความรู้
จากรายวิชาต่าง ๆ สู่การท างาน ซึ่งเป็นการสาธิตการ
ท างานจริง และมีระบบเสริมความเข้มแข็งทักษะของ
นักศึกษาจากการสาธิตในชีวิตจริง และเป็นระบบที่มี
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

3. มีการจัดท าคู่มือบันทึกปัญหาและกิจกรรมของ
นักศึกษา (บันทึกสู่...ความส าเร็จ) และ มีกระบวนการ
ให้นักศึกษาใช้คู่มือดังกล่าว 

4. มีการจัดกิจกรรมที่ เป็นลักษณะจิตสาธารณะให้
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม 

1. ควรน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคู่มือบันทึก
ปัญหาและกิจกรรมของนักศึกษาที่มีการวางแผน 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว มาติดตามนักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ลักษณะจิตสาธารณะมากขึ้น โดยอาจจะสนับสนุนให้
นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดในการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินการชมรมต่าง ๆ  

3. ควรหากลยุทธ์กระตุ้นนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างจิตสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
(ข้อมูลจากศิษย์เก่า) นักศึกษาปัจจุบันแตกต่างจาก
นักศึกษาในช่วง 10 ปีแรกของการเปิดมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีพลังของนักศึกษาของการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มแข็งมากกว่าในปัจจุบัน   

 

จดุอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาไม่มีการ

วางเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 

 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายการประเมินที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละประเภท เช่น การตั้ ง
วัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา ควรมีการ
ประเมินว่าสุขภาพหรือผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น
หรือไม่ หลังจากการเล่นกีฬา เป็นต้น 

2. การอธิบายเกณฑ์ข้อ 6 ตามตัวบ่งชี้ 3.2 มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษานั้น ไม่ชัดเจน (ควรน าเสนอ
ตัวอย่างการน าบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการ) 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
1. ภาพลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยควรน าไปสู่การพัฒนา ด้านการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้นักเรียนเลือกเรียนที่ มทส. 

โดยนักศึกษาสะท้อนว่า ส่วนใหญ่เข้ามาไม่ได้เป็นทางเลือกแรก ๆ ของนักเรียน โดยนักเรียนรับรู้ว่ามหาวิทยาลัย
อยู่ห่างไกล ไม่สะดวก และเป็นป่ามัน ร้อน การไม่มีการสอบคัดเลือกท าให้ไม่มีความภูมิใจในการเป็นนักศึกษา
ของ มทส. เข้าง่าย แต่อาจเรียนไม่จบ  

2. ภาพลักษณ์ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่มีการตัดสินใจจากความพร้อมของเทคโนโลยีและ
การเรียนการสอน อาจารย์มีคุณวุฒิสูง เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและคณะกรรมการกลางท า

หน้าที่ดูแลนโยบายที่ เข้มแข็งสามารถกระตุ้นให้
เกิดผลงานวิจัยได้เป็นจ านวนมาก 

2. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 
3. มีกลไกการพัฒนางานวิจัยพร้อมทั้งมีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. เนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการวิจัยของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ า ศั ย แ ห ล่ ง ทุ น จ า ก ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท าให้ระบบงบประมาณที่
สนับสนุนด้านวิจัยอาจไม่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยควรหา
กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งในการหาแหล่งทุน
จากภายนอกในระยะยาว นอกจากนี้น่าจะมีกลไกใน
การขับเคลื่อนให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะเครือข่าย
ที่บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการ

ครบตามกระบวนการ PDCA และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก 
(รายงานประจ าปี 2555 p.124-136) ครอบคลุมทั้ง
ท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ เช่น การร่วมแก้ปัญหาเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังและโครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ 
ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็นที่พ่ึงพาได้ของสังคม 
โดยใช้การรวมบริการประสานภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการวิจัย การ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และ
บริการวิชาการแก่สังคม เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เทคโนธานี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และส านักวิชา ควรมีเวทีในการก าหนดประเด็นปัญหา
ส าคัญในการบูรณาการพันธกิจเข้าด้วยกันในลักษณะ 
initiative mode เช่นกรณีของศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยได้ รับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ านวนมาก จึง
ควรจัดท าแผนงานบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการรองรับ เพ่ือใช้งานที่
คุ้มค่า และผลักดันผลงานทั้งสามพันธกิจดังกล่าวให้มี
สัมฤทธิผลแบบก้าวกระโดดต่อไป 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการให้โควตานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

กีฬา  
1. ควรหามาตรการกระตุ้นเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา

ศึกษาตามโควตาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและกีฬา 
ให้ได้ตามเป้า 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. นักศึกษาโควตาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

กีฬา มีปัญหาด้านการเรียน  
2. นักศึกษาทัว่ไปได้สัมผัสหรือมีบทบาทในกิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่มากนัก 

 
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยควรทุ่มเททรัพยากรมากขึ้นในการดูแล
นักศึกษาโควตาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
กีฬา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

2. ควรจะสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ในวาระที่มีงานรื่นเริง มีการแต่งกาย
ท้องถิ่น เล่นกีฬาพ้ืนบ้าน (มวยไทย, ฟันดาบ) ซึ่งจะ
ได้ผลคุ้มค่าการรับนักศึกษาระบบโควตาพิเศษ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและกีฬา (ข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพสูง 

มีการประชุมร่วม 4 สภา ได้แก่  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ,  มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการ 

2. ระบบสารสน เทศ เ พ่ือการจั ดการ  (MIS) ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูง 

3. มีบางหน่วยงานที่มีการบริหารอย่างเป็นระบบชัดเจน 
มีการน าเครื่องมือการบริหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะระบบคุณภาพ EdPEx การสร้าง Employee 
Engagement และ Student Engagement ซึ่งสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

1. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ MIS อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การท าให้ได้ข้อมูล real time เป็นต้น 

2. ควรมีแนวทางในการขยายผลเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัย และน าตัวอย  างที่ดีไปใช้ 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. บางหน่วยงานไม่มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของหน่วยงาน 
2. การตลาดและการสร้างแบรนด์ยังไม่เข้มข้น 
3. ระบบการประเมินบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ 

และการพิจารณาความดีความชอบ ยังไม่สะท้อนถึง
การปฏิบัติการจริง 
 
 
 

 
 
 

 

1. ทุกหน่วยงานควรมีการก าหนดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจและอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ เช่น กลุ่ม
อาจารย์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคคลภายนอก เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ 

2. ส่วนประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานสนับสนุนที่ส าคัญ ควร
มีการจัดท าแผนแม่บท เพ่ือสร้าง Visibility ของมหาวิทยาลัย 
หรือก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน มีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแบรนด์ในเชิงรุกไม่เพียงพอ 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลให้ชัดเจนโดยเฉพาะ
ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 

3. ควรหาแนวทางระบบและกลไกในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ และ
การพิจารณาความดีความชอบ ที่ สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติการจริง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีข้อมูลทางการเงินที่ดีสามารถน าไปวิ เคราะห์

ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอยู่ในระดับที่มี
ประสิทธิภาพ คือ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบด าเนินการ 

3. ได้งบประมาณ DPL เป็นเงิน 769 ล้านบาท 

ไม่มี 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่แล้วเสร็จ 
2. มหาวิทยาลัยต้องมีเงินสมทบการก่อสร้าง โดยเฉพาะ

โครงการใหญ่ ๆ  
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายตัวมาก โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่มาก 
ควรทบทวนแผนการใช้พ้ืนที่ร่วมกับแผนธุรกิจเพ่ือ
สร้างรายได้ระยะยาว 

2. มีแผนและแนวทางการหารายได้ให้เพียงพอเพราะ
กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีการก าหนดสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้แก่ กรณีที่มีมาตรฐานวิชาชีพ จะท าให้
มีค่าใช้จ่ายสูง 

2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูง ควรมีมาตรการประหยัดอย่างจริงจัง และมีโอกาสที่จะขาดน้ าใช้ในอนาคต 
ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและมีแผนค่อนข้างชัดเจนในการแก้ปัญหาในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หน่วยงานสายสนับสนุนหลายแห่งมีวัฒนธรรม

คุณภาพตามวงจร PDCA ในการปฏิบัติภารกิจ มีการ
วางแผนเพ่ือน าไปปฏิบัติและประเมินผล รวมทั้งปรับแผน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน เช่น EdPEx หรือ TQA 
มาใช้งาน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกให้ส านักวิชามีผล
การประเมินในระดับดีมากทุกส านักวิชา 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรมส านักวิชาส่วนหนึ่งไปปรากฏในหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบ KPIs แต่ไม่ถูกนับในส านักวิชาทั้งที่เป็น
งานร่วมระหว่างหน่วยงานหลักและส านักวิชา 

2. ผลการประเมินของบางส านักวิชาได้รับคะแนนต่ า 1-2 
คะแนน มาต่อเนื่องหลายปี และมีความเป็นไปได้ที่จะ
ต่ าตลอดไป เพราะส านักวิชาเห็นว่าไม่ไช่พันธกิจที่
มุ่งเน้น  

1. หน่วยงานหลักควรส่ง KPIs และกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ส านักวิชาก่อนการประเมินภายในของทุกปี 

2. มีการตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและส านักวิชาให้
ชัดเจนเพ่ือยกเลิกพันธกิจนั้น ๆ หรือตกลงลดค่า
เป้าหมายที่ไม่ไช่พันธกิจมุ่งเน้นนั้น ๆ และถ้าส านักวิชา
ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมายก็ให้ได้คะแนนสูงขึ้น  

   พร้อมกันนั้น ควรตกลงก าหนดค่าเป้าหมาย
ส าหรับพันธกิจที่ส านักวิชามุ่งเน้นให้สูงขึ้นและให้
คะแนนประเมินตามค่าเป้าหมายของส านักวิชา 
แทนที่จะให้คะแนนตามค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครั ฐที่ เ กี่ ยวข้อง ใน พ้ืนที่ จั งหวัด  เช่น  มีการ
ประสานงานและขอความร่วมมือจากสถานีต ารวจ
โพธิ์กลาง และหน่วยงานระดับจังหวัด ในการ
แก้ปัญหา 3D (Drug) โดยเฉพาะสถานบันเทิงและ
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 

2. ในระยะปีแรกรับเข้ามีการประเมินปัญหาของ
นักศึกษาแต่ละรุ่น 

1. ควรมีโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการ
ลด ละ เลิก การใช้บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. ในระยะปีแรกรับเข้าควรระบุกลุ่มปัญหาของนักเรียน
ที่มีความเสี่ยงเพ่ือจัดทรัพยากรเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. การรณรงค์ในเรื่อง 3D จากองค์การนักศึกษา ยังมีจิตอาสา

ไม่มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง นักศึกษา “ยังไม่ถูก
ปลุกพลัง” การเรียนไตรภาคอาจท าให้ไม่มีเวลาพอในเรื่อง
การท ากิจกรรม  

1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด าเนินงาน
สถานศึกษา 3D 

2. ระยะก่อนออกสหกิจศึกษาควรมีการประเมิน
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้บุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือวางแผนปรับพฤติกรรม
และวิถีชีวิตระหว่างการท างานร่วมกับนักศึกษา ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกสหกิจศึกษา
และรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่น าลงสู่การปฏิบัติจ านวนมาก
และเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม (รายงานประจ าปี 2555 
p.137-148) ทั้งระดับท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และ
ประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีการประเมินภาพรวม
ในรอบการด าเนินการในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีการ
ก าหนดพันธกิจหลักใหม่ที่มุ่งเน้นงานนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์หลังจากทีมงานด้านการบริการเริ่มอยู่ตัว 

1. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีควรจัดเวทีระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกในการวิ เคราะห์
ประเด็นการปรับแปลง ถ่ ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่ท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
ต้องการ เพ่ือให้คณาจารย์ส านักวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้
เกิดการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ เกิดโครงการ
ใหม่ ๆ หรือรวมโครงการขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก
ให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่สูงขึ้น 

จุดออ่น แนวทางแก้ไข 
1. สิทธิบัตรซึ่งมีการจดร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ  ยังไม่ถูก

น ามานับรวมในการประเมินและน ามาผลักดันและ
น าไปใช้ประโยชน์จริง 

2. บางส านักวิชายังไม่มีงานการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
 

 

1. ควรประสานและรวบรวมสิทธิบัตรร่วมต่าง ๆ กับ
แหล่งทุนภายนอก เพ่ือรวบรวมเป็นผลงานของ
มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. เทคโนธานี ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ควรจะมีส่วนช่วยส านักวิชาที่ยังไม่มี
ผลงาน เช่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับส านักวิชาที่มี
ผลงานมาก เป็นต้น 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
 

ส าเนาค าส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 624/2556 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 

 
ส าเนาค าส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 794/2556 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันท่ี 5 - 7 สิงหาคม 2556 
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ก าหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
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 2555 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

 

10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2555 

 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

(1 ช่ัวโมง) รายนามคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

  วิศวกรรมศาสตร์) 

อธิการบดี 
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
(11.00 - 11.30 น.) 

ห้องท างานของอธิการบดี 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(11.30 - 12.00 น.) 

ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมที่ 2 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย ห้องประชุมสารนิทัศน ์

 ทีมที่ 3 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ ์
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

  แพทยศาสตร์) 

เย่ียมชม 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธุ 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ห้องประชุมส่วนแผนงาน 

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

  เทคโนโลยีสังคม) 

กรรมการสภาวิชาการ ห้องประชุมสารนิเทศ 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
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วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

 13.30 - 15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

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

ทีมที่ 1 สัมภาษณ์คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณากลั่นกรองและ 
 จัดสรรงบประมาณ 
 โครงการวิจัย 
(ห้องประชุมสถาบันวจิัยและพัฒนา) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 2 ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 1) ส่วนการเจ้าหน้าที ่
  2) ส่วนการเงินและบัญช ี
  3) ส่วนพัสด ุ
  4) ส่วนแผนงาน 
  5) ส่วนอาคารสถานที ่
  6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(ห้องประชุมสารนิทัศน)์ 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 3 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 3 ศูนย์บริการการศึกษา 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 4 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 4 1) ส่วนกจิการนักศกึษา 
  2) สถานกฬีาและสุขภาพ 
  3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
  4) สุรสัมมนาคาร 
(ห้องประชุมส่วนแผนงาน) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ)  
(ต่อ) 13.30 - 15.30 น. 

(2 ชั่วโมง) 
15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 ทีมที่ 6 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 1) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
  2) ส่วนประชาสัมพันธ ์
  3) ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
  4) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  5) สถานส่งเสริมและพัฒนา 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
   จัดการ 
  6) หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 
(ห้องประชุมสารนิเทศ) 
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    

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม   
 09.00 - 11.00 น. 

(2 ชั่วโมง) 
11.00 - 12.00 น. 

(1 ชั่วโมง) 
 

 ทีมที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 (เวลา 09.00 - 10.00 น.) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมที่ 2 สัมภาษณ์นายกองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัด 
 นครราชสีมา 
 (เวลา 10.15 - 11.30 น.) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

หมายเหตุ :  
เวลา 11.30 - 12.00 น. 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

  ทีมที่ 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 (เวลา 11.00 - 12.30 น.) 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ)   

(ต่อ) 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 

 ทีมที่ 3 สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี 
 เทศบาลต าบลสุรนารี 
 (เวลา 08.30 - 10.00 น.) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 สัมภาษณ์นายกองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลหนองจะบก 
 (เวลา 10.15 - 11.45 น.) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

หมายเหตุ :  
เวลา 11.45 - 12.00 น. 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

 ทีมที่ 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 4 สถานพัฒนาคณาจารย ์
 (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 5 ศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา 
 อาชีพ 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 5 สัมภาษณ์สภานกัศึกษา/ 
  องค์การบริหาร/ 
  ตัวแทนศิษย์เก่า 
  (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
(ห้องประชุมสารนิเทศ) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 6 ศูนย์บรรณสารและ 
 สื่อการศึกษา 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 ศูนย์นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีการศึกษา 
 (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
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วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม  

 รายนามคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานที่เย่ียม  

13.30 - 15.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

ทีมที่ 1 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารนองบัว 
 2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เทคโนธานี 
 

เทคโนธาน ี

13.30 - 14.30 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

ทีมที่ 2 คณะกรรมการประเมินฯ และ 
 ฝ่ายเลขานุการทุกท่าน (ยกเว้นทีมที่ 1) 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

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

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน)  
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร  

11.00 - 13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 

รายละเอียดกิจกรรมการเย่ียมชมแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10 - 15 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 ช่ัวโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 

(ขอใหห้น่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการเยี่ยมชมด้วย) 

20 - 30 นาที 

รวมเวลาโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที - 2 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรบัเวลาในแตล่ะกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
การเยี่ยมชมท่ีก าหนด 
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