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สวนที่  1  สวนนํ า
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา  2545

สรุปสํ าหรับผูบริหาร

คณะผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา  แตงตั้งโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.)  ไดดํ าเนินการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหวางวันที่  7 – 9 ตุลาคม  2546
โดยศึกษาและวิเคราะหผลจากขอมูลเอกสารรายงานการประเมินตนเองและเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของ  การ
เยี่ยมชมหนวยงานเพื่อพบปะ หารือ และสัมภาษณความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งจากภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเองและจากบุคคลภายนอก การประมวลขอมูลภาพรวมตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของ  สมศ.  จ ําแนกในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้  ไดดังนี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เมื่อพิจารณาจากภาวะการไดงานทํ า  การศึกษาตอ  และ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูในระดับที่นาพึงพอใจ อยางไรก็ตามเพื่อใหคุณภาพบัณฑิตสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและความตองการของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริมทักษะ
ทางดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ทักษะทางดานการสื่อความหมาย นอกจากนี้ควร
ดํ าเนินการศึกษาติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่องเปนระบบสวนในดาน
คุณภาพบัณฑิตศึกษา พบวาอยูในระดับโดดเดน มีผลงานวิทยานิพนธทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก  ตีพิมพในวารสารทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ควรหามาตรการในการหานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาศึกษาให
มากยิ่งขึ้นตามศักยภาพของคณาจารยที่มีอยูคอนขางสูง โดยเฉพาะสํ านักวชิาวิทยาศาสตร สํ านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  เปนตน

2. มาตรฐานดานการเรียนรู
มหาวิทยาลัยฯ  มีความสํ าเร็จ  และเปนตนแบบของการจัดการเรียนรูในสายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงในโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีการ
นํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการเรียนรู  โดยการจัดทํ าเนื้อหาการเรียนการสอนบนเครือขาย
ทํ าใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูทั้งในหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและในหอพัก มีการประเมินการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษาเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเพิ่มรอยละของการประเมินรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนการนํ าผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
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และพิจารณาหาแนวทางสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พฒันานักศึกษาและใชเวลาดานสังคม
3. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

มหาวิทยาลัยฯ  มีจุดเดนดานคุณวุฒิของอาจารยโดยมีสัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกตอปริญญาโท
เทากับ  7:3  ทํ าใหการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูง  มีอุปกรณการศึกษา  ระบบ
หองสมุด  ศูนยคอมพิวเตอร และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดจนมีโครงการการศึกษาไรพรมแดน

อยางไรก็ตาม   มหาวิทยาลัยฯ  ควรติดตาม  และประเมินการใชทรัพยากรทั้งหมดใหเกิด
ประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด

4. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยฯ  มีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยจนประสบความสํ าเร็จใน

การมอัีตราสวนของจํ านวนและการตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารยประจํ าคอนขางสูง  โดยใชนโยบายผลักดัน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ  อาทิ  นโยบายหนึ่งอาจารยหนึ่งผลงาน  การคิดภาระงานใหกับงานวิจัยและการสนับสนุน
นกัวจิยัหนาใหม  เปนตน  คณาจารยที่มีศักยภาพสูงสามารถดึงเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ไดมาก

อยางไรกต็าม   สํ าหรับสํ านักวิชาที่มีงานวิจัยคอนขางนอย  มหาวิทยาลัยฯ  ควรดูแลและหามาตร
การณกระตุนเปนพิเศษ   นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยฯ  มีโอกาสที่จะเปนแบบอยางที่ดีทางดานการวิจัย  โดย
พิจารณาแนวทางใหมีการนํ าผลวิจัยไปประยุกตใชในทองถ่ิน และจังหวัด ใหเปนรูปธรรม ตลอดจนสง
เสริมใหคณาจารยไดรับตํ าแหนงทางวิชาการสูงขึ้น

5. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
มหาวทิยาลยัฯ  มีที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เปนทั้งทองถ่ินและจังหวัดใหญ  ซ่ึงทํ าใหมหาวิทยาลัยฯ

มีโอกาสที่มีโจทยวิจัยจากทรัพยากรที่หลากหลายของสภาพแวดลอมดังกลาว และสามารถนํ าผลการวิจัย
กลับไปสรางคุณคาและประโยชนแกชุมชน โดยการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากการศึกษาและพัฒนา
ไดอยางชดัเจน  มหาวทิยาลยัฯ  มหีนวยงานบรกิารวชิาการทีเ่ปนศนูยรวม  คอื หนวยวสิาหกจิหรือเทคโนธานี
ซ่ึงมศีกัยภาพและความพรอม  ทั้งดานบุคลากร  การบริหารจัดการอาคารสถานที่  ที่จะประสานการจัดบริการ
ใหความรูกับประชาชนและชุมชนไดคอนขางมาก

อยางไรกต็าม   มหาวิทยาลัยฯ  ควรสนับสนุนเชิงนโยบายใหมีความเชื่อมโยงกับภาคราชการ  ชุมชน
และประชาชนในจังหวัดมากขึ้น  เพื่อขยายโอกาสในการถายโอนความรูและเทคโนโลยีใหกวางขวาง  และ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น  ตลอดจนเสริมสรางชุมชนสัมพันธระดับจังหวัดใหเขมแข็งและเปนรูปธรรม
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6. มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แมวามหาวทิยาลัยฯ   จะเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    แตก็ไดปฏิบัติภารกิจในดานการทํ านุ
บํ ารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม และเปนแบบอยางที่ดี โดยไดพยายามจัดกิจกรรมสงเสริมอยาง
สมํ ่าเสมอ  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนทางดานวัฒนธรรม การจัดสถานที่และการทํ าวิจัยที่จะ
อนรัุกษศิลปวัฒนธรรม  อาทิ  การจัดตั้งหองไทยศึกษานิทัศน

อยางไรกต็าม  มหาวิทยาลัยฯ  ควรจะบริหารจัดการดานโอกาสและเวลาสํ าหรับการเขารวมกิจกรรม
ดานศลิปวัฒนธรรมของบุคลากรและโดยเฉพาะนักศึกษาใหเพิ่มขึ้น

7. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ  เปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนแหงแรกของประเทศ ระบบบริหารงานเปน

ระบบรวมศูนย (รวมบริการ  ประสานภารกิจ)  ทํ าใหการทํ างานมีความคลองตัวสูง  งานไมซ้ํ าซอน  และ
สามารถควบคุมการทํ างานได  ผูรับผิดชอบมีความชัดเจนในการทํ างาน  สามารถบริหารจัดการดานการเงิน
ไดมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยฯ  ควรสรางขวัญและกํ าลังใจในการทํ างานใหกับบุคลากร  ควรมีการ
วางแผนและทบทวนการใชทรัพยสินและทรัพยากรที่มีในทุกรูปแบบใหเกิดประโยชนสูงสุด และควรเรง
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ใหสมบูรณ  เพื่อนํ ามาใชในการบริหารจัดการ
และรองรับการตรวจสอบเพื่อเปนบรรทัดฐานของการบริหารงานในอนาคต

8. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
มหาวทิยาลัยฯ  ดํ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแตปการศึกษา  2541  ใน

ปการศึกษา  2545  ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความครอบคลุมทั้งการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  และการวิจัย   ซ่ึงคาดวาจะนํ ามาใชในการประเมินคุณภาพภายใน  ในป
การศึกษา 2546  สํ าหรับในปการศึกษา 2545 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ยัง
ไมแลวเสร็จ  เนื่องจากอยูในระหวางรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงขาดขอมูลเพียงบางหนวยงาน
เทานัน้  และยังไมมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

อยางไรก็ตาม   มหาวิทยาลัยฯ  มีนโยบาย  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับสถาบันที่
ชัดเจน  แตควรพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  และจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ  ตอไป

จุดเดนโดยรวมของสถาบัน
1. คณาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกคอนขางสูงยกเวนส ํานักวิชาแพทยซ่ึงเปนสํ านักวิชาที่จัดตั้งเพียง  3 ป
2. มีผลผลิตทางวิชาการของคณาจารยทั้งปริมาณและความหลากหลายของชิ้นงาน  อาทิ  รายงาน

ผลงานวิจัย  เอกสารประกอบการสอน  บทความวิจัย  ส่ือเพื่อการสอน  บทความทางวิชาการ  งานบริการ
วชิาการ  หนังสือตํ ารา  เอกสารบริการวิชาการ  ส่ิงประดิษฐ  เปนตน
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3. มกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานบริหารจัดการ  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการ
4. มกีารบริหารจัดกลางศูนยรวม  “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  ทํ าใหบรรลุเปาหมาย
5. มีผลผลิตที่เปนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการ

ในหลายหนวยงาน  อาทิ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  โครงการการศึกษาไรพรมแดน  ศูนยบริการ
การศึกษา

6. มีโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ที่มุงสรางประสบการณจริงในดานการประกอบวิชาชีพ
ใหกบันกัศึกษาเปนการพัฒนาความพรอมกอนการทํ างานจริง

7. มีฟารมมหาวิทยาลัย ที่มีระบบผสมผสานทั้งวิชาการและธุรกิจที่สามารถพึ่งตนเองโดยอาศัย
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ  เพียงบางสวน ที่เปนการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนํ าไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะบริหารคุณภาพการดํ าเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ในทุกมาตรฐานไดอยางเปนรูปธรรม  และดียิ่ง   แมจะเปนมหาวิทยาลัยฯ
ที่ตั้งขึ้นมาเพียง  12  ป    และมีโอกาสสูงที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  อยางไรก็ตามมี
จดุทีค่วรพฒันาและขอเสนอแนะในการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาดํ าเนินการ    ดังนี้

1.  ควรจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีระบบตรวจสอบและประเมินระดับสถาบัน  โดยให
มีผู ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  และหารือรวมกับผู ตรวจประเมินคุณภาพที่ เปนบุคคลภายนอกที่
มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย และสงเสริมใหมีการนํ าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดํ าเนินงานอยางเปนระบบ

2.  ควรพิจารณาศึกษาวิเคราะหและหามาตรการ  การรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี   และ
บัณฑิตศึกษา  ตลอดจนมาตรการในการธํ ารงรักษานักศึกษาไวในระบบ  และมาตรการสงเสริมการใชเวลา
ดานสงัคมและการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเหมาะสม

3.  ควรพิจารณาการจัดภาระงานที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกสาย  ทั้งสายวิชาการและบุคลากรสาย
ปฏิบตักิารวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป    ตลอดจนการสรางขวัญและกํ าลังใจ  การพัฒนาบุคลากรและการมี
กจิกรรมเพื่อสรางสัมพันธภาพที่เปนพลังรวมของมหาวิทยาลัยฯ

4.  เรงสรางภาพลักษณ   สรางสัมพันธภาพใกลชิดชุมชน  และการมีสวนรวมกับชุมชนและจังหวัด
โดยผลักดันนโยบายทั้งในระดับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการประสานและ
เขาถึงชุมชน  เพื่อสรางพลังพัฒนาชุมชน

5.  ควรพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  และสรางมาตรฐานแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศนูยกลางใหมีความสมบูรณ  โดยใหความสนใจกับการพัฒนามาตรฐานการสอนในชั้นเรียนใหญ

6. ควรพิจารณาศึกษาวิเคราะหหามาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ หองเรียน อุปกรณ
การศึกษา อุปกรณการผลิตสื่อใหเต็มประสิทธิภาพ
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สารบัญ

เร่ือง        หนา

1 สวนนํ า
สรุปสํ าหรับผูบริหาร ก
สารบัญเรื่อง จ
สารบัญตาราง ช

2 สวนสาระ
2.1 บทนํ า      
2.1.1  ความเปนมาและเอกลักษณของสถาบัน 1
2.1.2  ปณธิาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ 1
2.1.3  สภาพทางกายภาพในสถาบัน 4
2.1.4 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 5
2.1.5  โครงสรางหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 6
2.1.6  จ ํานวนนักศึกษา/ผูสํ าเร็จการศึกษา 9
2.1.7  งบประมาณ  ประจํ าปงบประมาณ  2545 10
2.1.8  ความรวมมือกับนานาชาติ 11
2.1.9  สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12
2.2  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและตรวจเยี่ยม
2.2.1  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 13
2.2.2  คณะผูประเมินภายนอก 13
2.2.3  กระบวนการประเมิน 13
2.2.4  กระบวนการจัดทํ ารายงานผลการประเมินภายนอก 15
2.3  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาโดยรวม
2.3.1  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้ง  8  มาตรฐาน 15
2.3.2  ผลการประเมินคุณภาพจํ าแนกตามสํ านักวิชาและหนวยงาน 24
2.4  บทสรปุและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 32

มหาวิทยาลัย
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สารบัญ  (ตอ)

เร่ือง        หนา

ภาคผนวก
ภาคผนวก  1.  ขอมูลจากการสัมภาษณผูมสีวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

1.1  การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของจากภายนอก 34
1.2  การสมัภาษณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 37
1.3  การสัมภาษณนักศึกษา 38

ภาคผนวก  2.  เอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจประเมิน 40
ภาคผนวก  3.  คํ าสั่งแตงตั้งคณะผูประเมนิภายนอกระดับอุดมศึกษา 41
ภาคผนวก  4.  ก ําหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและปฏิทินการปฏิบัติงานของ 42

คณะผูประเมินภายนอก
ภาคผนวก  5.  สรุปสาระสํ าคัญของรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการ 45

ศกึษาตนเอง



- ช

สารบัญตาราง

เร่ือง        หนา

ตารางที่ 1 ช่ืออาคาร  สถานที่และจํ านวนพื้นที่ใชสอยของ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่  2  จ ํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  ปการศึกษา  2545  6
จ ําแนกตามสํ านักวิชา

ตารางที่  3  ช่ือหลักสูตรระดับปริญญาตรีในแตละสํ านักวิชา 7
ตารางที่  4  ช่ือหลักสูตรระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตในแตละสํ านักวิชา 7
ตารางที่  5  ช่ือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสํ านักวิชา 8
ตารางที่  6  จ ํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ปการศึกษา  2545 9
ตารางที่  7  จ ํานวนผูสํ าเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2544 9
ตารางที่  8  จ ําแนกประเภทบุคลากร 10
ตารางที่  9  จ ํานวนอาจารย 10
ตารางที่  10  นกัศกึษานานาชาติปการศึกษา  2545 11

 (1 พ.ค. 2545 – 30 เม.ย. 2546)
ตารางที่  11  จ ํานวนขอตกลงทางวิชาการปการศึกษา 2545 11

 (1 พ.ค. 2545 – 30 เม.ย. 2546)
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