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2  สวนสาระ

2.1 บทนํ า
2.1.1 ความเปนมาและเอกลักษณของสถาบัน

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5  รัฐบาลไดมีนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศกึษาระดบัอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคและชนบทใหมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในป พ.ศ. 2527  ทบวงมหาวิทยาลัยได
เสนอใหรัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมในสวนภูมิภาคอีก 5 แหง  ไดแก  ภาคเหนือ 1 แหง  ภาคใต 1 แหง
ภาคตะวนัออก  1 แหง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  แหง  ในสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดตั้ง
วทิยาลยัในสงักดัมหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา  โดยวิทยาลัยที่จัด
ตัง้ขึน้ที่จังหวัดนครราชสีมานั้น  ใหใชช่ือวา “วทิยาลัยสุรนารี”  และไดเลือกพื้นที่บริเวณอางเก็บนํ้ าหวยยาง
เนื้อที่ประมาณ  7,000  ไรเปนสถานที่จัดตั้ง

เมือ่วนัที ่  13  กันยายน  2531  รัฐบาลโดย  ฯพณฯ พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เปนนายกรัฐมนตรี
ไดมีมติยกฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แหงเปนมหาวิทยาลัย และไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
“มหาวิทยาลัยสุรนารี”  โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  คือ  ศาสตราจารย  ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  เปนประธาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ  ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  27
กรกฎาคม  2533  และเริ่มดํ าเนินการเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรกในป  พ.ศ. 2536  เปนตนมา    ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือเปน  มหาวทิยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนแหงแรกของประเทศ   มีการบริหาร
จดัการที่คลองตัว  มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด    มรูีปแบบเปน “มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ”  มี
ระบบการบริหารงานที่แตกตางจากระบบราชการ  โดยมหาวิทยาลัยสามารถกํ าหนดระบบการบริหาร
บคุลากร  การเงิน  การบริหารวิชาการ  และการจัดการทั่วไปไดตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดํ าเนินกิจการที่มุงผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ   และ
จดัการศกึษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด  โดยเนนการเรียนการ
สอนและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จํ าเปนตอการพัฒนาประเทศและยึดหลักการบริหาร
แบบ  “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”

2.1.2 ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับการสถาปนาขึ้นเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมไดเปนสวนราชการ  

อยูในกํ ากับของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย  เปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มุงเสริมความคลองตัว  และมี
ประสทิธภิาพในการบริหาร  สงเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดํ าเนินงาน  เปนชุมชนทางวิชาการที่เปน
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แหลงรวมผูรู  ผูเรียนและสรรพวิทยาการดานศิลปศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชนตอ
บุคคลและสังคม

มหาวิทยาลัยแหงนี้  มีปณิธานอันมั่นคงที่จะดํ ารงความเปนเลิศในทุกภารกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิต มุง
ผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสรางสรรคภูมิรู  ภูมิธรรม  และภูมิปญญา  เพื่อพัฒนามนุษยชาติช่ัวนิรันดร

วิสัยทัศน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มุงมั่นที่เสริมสรางขีดความสามารถใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันหนึ่งของ

ประเทศไทยและเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํ าของเอเชียทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนขุมวิชาและเปน
คลังปญญา  ที่ดํ ารงความเปนเลิศในทุกภารกิจ  มีผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสรางสรรค  ภูมิรู  ภูมิธรรม
และภูมิปญญา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม

พนัธกิจ  5  ประการ คือ
1. ผลิตและพัฒนากํ าลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนํ าผลการวิจัยและ

พฒันาไปใชในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น
4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทศวรรษที่ 2
ยทุธศาสตรการพัฒนา

1. ขยายตัวอยางระมัดระวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหความสํ าคัญกับการดํ าเนินการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในสวนที่สามารถทํ าไดดีที่สุดกอน เปนสวนที่หนวยงานอื่นไมสามารถทํ าไดหรือทํ าไดไม
เพียงพอ  และมีความตองการสูงในชวง พ.ศ. 2545-2554

2. ระดมทรพัยากรและสรรพกํ าลังมาใชเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งการสรรหาใหเพียงพอและพัฒนา
ใหใชประโยชนไดเต็มที่ในทุกภารกิจ  และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
สามารถเรียนได

3. สรางขอไดเปรียบในการแขงขัน  โดยสรางนวัตกรรมใหม  สรางปจจัยคุณภาพ  เนนการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหสามารถดึงดูดคณาจารยและบุคลากร
ตลอดจนนกัศกึษามาสูมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการกระทํ าภารกิจทุกดานเกิดความเปนเลิศสามารถแขงขันได
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
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4. รักษาจดุแข็ง  และขอดีที่มีอยู  พัฒนาอยางตอเนื่องดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เพื่อ

เกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เชน  การเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ  ระบบบริหารจัดการ
แบบรวมบริการประสานภารกิจ  การถายโอนงานใหภาคเอกชน  เปนตน

5. สรางทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ  ใหเปนตนแบบ  และ
ขยายผลไปสูการบริการทางวิชาการและการใหคํ าแนะนํ าปรึกษาแกหนวยงานภายนอก

เปาหมายหลัก
ในชวงแผนพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2545-2554  มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดเปาหมายหลักไว
ดังนี้

1. เปนศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence)  ทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อ
กาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันหนึ่งและเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํ าดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ปรับปรุงคุณภาพการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการสอนอยูแลวและขยายการผลิตบัณฑิต  ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  เพื่อใหไดบัณฑิตที่สมบูรณ  สามารถตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาประเทศ

3. ผลิตและพัฒนานักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํ าวิจัย สรางองคความรูใหมที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมนํ าไปสูการสรางทรัพยสินทางปญญา

4. สงเสริมการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหหนวยงานสามารถใช
เทคโนโลยีที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

5. เปนแหลงพัฒนาเทคโนโลยีที่เนนการสรางเทคโนโลยีภายใตขีดความสามารถ ศักยภาพ และ
ทรัพยากรที่มีอยู  ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  และสามารถนํ าเทคโนโลยีที่ไดมาสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การวิจัย  และการใชงานได

6. ใหบริการวิชาการที่เอื้อและตอบสนองความตองการของบุคคล  หนวยงาน  และสังคมอยาง
กวางขวางและทั่วถึง  และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  ทองถ่ินและประเทศชาติ

7. ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางคุณภาพบัณฑิตให
เปนบณัฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  เปนแหลงรวม  และเผยแพรองคความรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
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2.1.3 สภาพทางกายภาพในสถาบัน
มหาวทิยาลัยฯ  มีเนื้อที่  7,000  ไร  สถานที่ตั้งอยูที่  111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตํ าบลสุรนารี  อํ าเภอ

เมอืง    จังหวัดนครราชสีมา  30000   โครงสรางพื้นฐานประกอบดวย  อาคารและสถานที่ตางๆ  ดังปรากฏใน
ตารางที่  1

ตารางที ่ 1  ชื่ออาคาร  สถานที่และจํ านวนพื้นท่ีใชสอยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่ออาคาร พืน้ท่ีใชสอย  (ตร.ม.)
1. อาคารสํ านักงาน

- อาคารบริหาร
- อาคารวิชาการ
- อาคารวิจัย

2. กลุมอาคารเรียนรวม
3. อาคารบรรณสาร
4. กลุมอาคารเครื่องมือ
5. กลุมอาคารกิจการนักศึกษา
6. อาคารเอนกประสงค
7. กลุมหอพักสุรนิเวศ  จํ านวนหองพัก
8. กลุมหอพักบุคลากร

- เรือนพักสุขนิวาส (อาคารชุด)
- บานพักบุคลากร   

9. อาคารโรงอาหารกลาง
10. โรงอาหารอาคารเรียนรวม
11. ฟารมมหาวิทยาลัย

- อาคารสํ านักงานของฟารม
- เนื้อที่ของฟารม

12. กลุมเทคโนธานี
13. สถานกีฬาและสุขภาพ

- อาคารบริการ
- สนามฟุตบอล
- สนามเทนนิส
- สนามบาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ
- โรงยิมเนเซียม  ความจุ
- อัฒจันทรสนามฟุตบอล  ความจุ

6,912
18,464
4,224
18,242
6,828
51,868
5,215
1,872

2,004  หอง

432 หอง
93  หลัง

4,448
1,860

39,327
1,500  ไร

66,908

4,000

4,000
4,000  คน
3,000  คน



                                                                                                                                                                                          - 5

2.1.4 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน
มหาวทิยาลัยฯ  มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด  และมีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ

“รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  ประกอบดวย  สํ านักงานอธิการบดี  ทํ าหนาที่ใหบริการดานการบริหาร
จัดการ  มสํี านักวิชาทั้งหมด  5  สํ านักวิชาเพื่อบริหารจัดการดานวิชาการและการผลิตบัณฑิต  มีศูนยบริการ
เพื่อการศึกษาและวิชาการ  5   ศูนย  และสถาบันวิจัยและพัฒนา   1   สถาบัน  และมีหนวยวิสาหกิจ  เพื่อ
ประสานจัดการใหบริการวิชาการแกชุมชน   โดยเปนหนวยงานจัดหารายไดและดํ าเนินเชิงธุรกิจหรือแบบ
พึ่งตนเองอีก  2  หนวยงาน  ไดแก  เทคโนธานี  สุรสัมมนาคาร

มหาวิทยาลัยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนราชการดังนี้

 

1. สวนสงเสริมวิชาการ        1. วิทยาศาสตร                 1. บรรณสารและ       1. วิจัยและพัฒนา      1. เทคโนธานี
2. สวนสารบรรณและ          2. เทคโนโลยีสังคม              สื่อการศึกษา                                            2. สุรสัมมนาคาร
    นิติการ                              3. เทคโนโลยีการเกษตร  2. เครื่องมือวิทยาศาสตร
3. สวนการเจาหนาที่                - ฟารมมหาวิทยาลัย         และเทคโนโลยี
4. สวนการเงินและบัญชี             (หนวยวิสาหกิจ)        3. บริการการศึกษา  
5. สวนอาคารและสถานที่     4. วิศวกรรมศาสตร         4. คอมพิวเตอร
6. สวนพัสดุ                           5. แพทยศาสตร               5. กิจการนานาชาติ
7. สวนแผนงาน
8. สวนกิจการนักศึกษา
9. สวนประชาสัมพันธ
10. สถานกีฬาและสุขภาพ
11. หนวยประสานงาน มทส  กทม.

สภาวิชาการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อธิการบดี

สํ านักงาน
อธิการบดี

สํ านักวิชา ศูนย สถาบัน หนวย
วิสาหกิจ

  สภา

   โครงการ
1. สหกิจศึกษาและ
    พัฒนาอาชีพ
2.  การศึกษาไรพรมแดน
3.  พัฒนาและผลิตสื่อ
      การศึกษา
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2.1.5 โครงสรางหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดการศึกษาโดยใชระบบหนวยกิตและระบบไตรภาคในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษา   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบงเปน  3  ภาคการศึกษา  โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ  13
สัปดาห   ทั้งนี้เพื่อใชเวลาในการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหสามารถจัดสหกิจศึกษา  ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ใหนักศึกษาใชเวลาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไดเต็มที่  และมีเวลาวางที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษา
ปการศึกษา  2545  ไดเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ  จํ านวน  63  หลักสูตร  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  22

หลักสตูร  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  หลักสูตร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท  20
หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก  20  หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่  2-5

     ตารางที่  2   จํ านวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  ปการศึกษา  2545  จํ าแนกตามสํ านักวิชา
สํ านักวิชา ระดับการศึกษา

ปริญญา
ตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

รวม

วิทยาศาสตร - - 7 7 14
เทคโนโลยีสังคม 3 1 1 1 6
เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 4 4 11
วศิวกรรมศาสตร 14 - 8 8 30
แพทยศาสตร 2 - - - 2

รวม 22 1 20 20 63
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ตารางท่ี  3   ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในแตละสํ านักวิชา
สํ านักวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน

เทคโนโลยีสังคม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)        1.  วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร)
       2.  วิทยาการสารสนเทศ
             (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
       3.  วิทยาการสารสนเทศ
             (สารสนเทศศึกษา)

เทคโนโลยีการเกษตร 1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. เทคโนโลยีอาหาร

วศิวกรรมศาสตร 1. วศิวกรรมเกษตร
2. วศิวกรรมขนสง
3. วศิวกรรมคอมพิวเตอร
4. วศิวกรรมเครื่องกล
5. วศิวกรรมเคมี
6. วศิวกรรมเซรามิก
7. วศิวกรรมโทรคมนาคม
8. วศิวกรรมพอลิเมอร
9. วศิวกรรมไฟฟา
10. วศิวกรรมโยธา
11. วศิวกรรมโลหการ
12. วศิวกรรมสิ่งแวดลอม
13. วศิวกรรมอุตสาหการ
14. เทคโนโลยีธรณี

แพทยศาสตร (กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. อนามัยส่ิงแวดลอม

ตารางที่  4   ชื่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในแตละสํ านักวิชา
สํ านักวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน

เทคโนโลยีสังคม          1. ภาษาอังกฤษศึกษา
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ตารางท่ี  5   ชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสํ านักวิชา
สํ านักวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน/ปริญญาโท

และปริญญาเอก
วิทยาศาสตร 1. คณิตศาสตรประยุกต

2. เคมี
3. ชีวเคมี
4. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
5. เทคโนโลยีเลเซอร
6. ฟสิกส
7. จลุชีววิทยา

เทคโนโลยีสังคม 1. ภาษาอังกฤษศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร 1. เทคโนโลยีการผลิตพืช

2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. เทคโนโลยีชีวภาพ
4.  เทคโนโลยีอาหาร

วศิวกรรมศาสตร 1. วศิวกรรมเครื่องกล
2. วศิวกรรมไฟฟา
3. วศิวกรรมโยธา
4. วศิวกรรมเคมี
5. วศิวกรรมพอลิมอร
6. วศิวกรรมเซรามิก
7. เทคโนโลยีธรณี
8. วศิวกรรมสิ่งแวดลอม
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2.1.6 จํ านวนนักศึกษา/ผูสํ าเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2545  มหาวิทยาลัยฯ   มีจํ านวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด  6,287  คน  แยกเปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4,878  คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท  258  คน  และระดับปริญญาเอก  182  คน
จ ํานวนบคุลากร  ประกอบดวย  สายอาจารย  241  คน  นักวิจัย  1  คนและสายสนับสนุนรวมทุกประเภท  727
คน  รายละเอียดปรากฏในตารางตั้งแต  6-9

ตารางที่  6   จํ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ปการศึกษา  2545

สํ านักวิชา

จํ านวน
นักศึกษา
ปริญญา
ตรี

จํ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

รวม
ท้ังสิ้น

จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES)

ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม
วิทยาศาสตร* - 52 94 146 146 1,314.24 111.60 1,425.84
เทคโนโลยีสังคม      437 16 13 29 466 1,321.13 24.45 1,345.58
เทคโนโลยีการเกษตร 686 72 50   122 808    216.69 72.30     288.99
วศิวกรรมศาสตร   3,389  118 25   143 3,532 1,757.47 94.15 1,851.62
แพทยศาสตร**
(กลุมสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร)

     366  -  -   -   366    100.31 -     100.31

รวม   4,878  258   182   440 5,318 4,709.84 302.50 5,012.34

หมายเหตุ * หมายถึง ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
**  หมายถึง  ยังไมเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ขอมูล ณ วันที่  17  พฤษภาคม  2545

 ระดบับณัฑิตศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 (ภาคการศึกษา 3/2545)

ตารางที่  7   จํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2544 หนวย:คน
สํ านักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

วิทยาศาสตร - 6 7 13
เทคโนโลยีสังคม            73 - - 73
เทคโนโลยีการเกษตร          122 10 1           133
วศิวกรรมศาสตร          812 31 -           843

รวม        1,007 47 8        1,062
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 ตารางที่  8   จํ าแนกประเภทบุคลากร                  หนวย:คน

บุคลากร จํ านวน
- สายวิชาการ*
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
- ลูกจางประจํ า
- บริหารวิชาการ

242
632
93
2

รวม 969
    *หมายเหตุ  - ต ําแหนงทางสายวิชาการ  เปนจํ านวนอาจารย  241  คน   และนักวิจัยที่เปนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  1  คน

ตารางที่  9   จํ านวนอาจารย    จ ําแนกตามวุฒิและตํ าแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2545   หนวย:คน
จํ านวนอาจารย  จํ าแนกตาม

สํ านักวิชา วุฒิการศึกษา ต ําแหนงทางวิชาการ
ป.โท ป.เอก รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม

วิทยาศาสตร 3 57 60 3 17 16 24 60
เทคโนโลยีสังคม 21 27 48 - 6 8 34 48
เทคโนโลยีการเกษตร 6 28 34 3 6 11 14 34
วศิวกรรมศาสตร 42 50 92 1 10 19 62 92
แพทยศาสตร 6 1 7 - 1 - 6 7

รวม 78 163 241 7 40 54 140 241

2.1.7   งบประมาณ     ประจํ าปงบประมาณ  2545
งบประมาณ   ของมหาวิทยาลัยฯ  มีดังนี้
- งบประมาณแผนดิน จํ านวน  446,424,900  บาท   (73%)
- เงนิรายได จํ านวน   166,608,600  บาท  (27%)
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  613,033,500  บาท   แบงงบประมาณรายจายเปน
- งบดํ าเนินการ  485,629,050  บาท  (79%)
- งบลงทุน         127,404,450  บาท  (21%)
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2.1.8   ความรวมมือกับนานาชาติ
มหาวทิยาลยัฯ  มีการดํ าเนินการเพื่อความเปนนานาชาติ  ในปการศึกษา  2545  มีนักศึกษานานาชาติ

5   คน และมขีอตกลงทางวิชาการจํ านวน  30  สัญญา  ตามรายละเอียดในตารางที่  10  และตารางที่  11

ตารางท่ี  10   นักศึกษานานาชาติ  ปการศึกษา  2545  (1 พ.ค. 2545 – 30 เม.ย. 2546)
ระดับการศึกษา ประเทศ จ ํานวน (คน)

1. ปริญญาตรี - -
2. ปริญญาโท ลาว 2

ลาว 23. ปริญญาเอก
จีน 1

รวม 5

ตารางท่ี  11   จํ านวนขอตกลงทางวิชาการปการศึกษา  2545  ( 1  พค. 2545 – 30 เม.ย. 2546)
ประเทศ จํ านวนสัญญา

1.  ออสเตรเลีย                5
2. จีน 2
3. แคนาดา 2
4. ฝร่ังเศส 2
5. เยอรมันนี 1
6. อินโดนีเซีย 1
7. อิตาลี 1
8. ญ่ีปุน 5
9. เนเธอรแลนด 1
10. ฟลิปปนส 1
11. สวีเดน 1
12. อังกฤษ 1
13. แอฟริกาใต 3
14. องคการระหวางประเทศ 1
15. ไทย (AIT) 1
16. สหรัฐอเมริกา 2

รวม 30
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2.1.9   สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับสถาบันการบินพลเรือนหรือศูนยฝกการบินพลเรือน  สังกัด

กระทรวงคมนาคมเขาเปนสถาบันสมทบ  ตั้งแต 4 ตุลาคม 2540  ซ่ึงเดิมสถาบันการบินพลเรือนเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางกองทุนพิเศษสหประชาชาติ  องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศและรัฐบาลไทย
ตอมารัฐบาลไดใหสถาบันการบินพลเรือนเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงคมนาคม  โดยมี
ภาระกจิหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานธุรกิจการขนสงระหวางประเทศ (International Civil
Aviation Organization : ICAO)  มหาวิทยาลัยฯ ไดรับสถาบันการบินพลเรือนเขาเปนสถาบันสมทบ   
ปจจบุนั  มหาวิทยาลัยฯ  รวมกับสถาบันการบินพลเรือนไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี จํ านวน  3  สาขาวิชา
6  หลักสูตร  โดยเริม่รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา  2542  โดยจัดใหมีการเรียนการสอนที่สถาบันฯ  และ
นักศึกษาจะไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยฯ     หลักสูตรที่เปดสอน  ประกอบดวย

1.  สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ
1.1   หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Bachelor of Technology in
Aviation Program in Air Traffic Management)
1.2   หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (ตอเนื่อง) (Bachelor of
Technology in Aviation Program in Air Traffic Management)  (Continuing)
2.  สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
2.1   เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (Bachelor of Technology in
Aviation Program in Air Cargo Management)
2.2  เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (ตอเนื่อง) (Bachelor of
Technology in Aviation Program in Air Cargo Management) (Continuing)
3.  สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน
3.1   หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (Bachelor of Technology in
Aviation Program in Airport Management)
3.2  หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (ตอเนื่อง) (Bachelor of
Technology in Aviation Program in Airport Management) (Continuing)

การรับนักศึกษารับจากผูสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ใชเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4
ป และรับนักศึกษาจากผูสํ าเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน เขาศึกษาในหลักสูตรตอเนื่องใชเวลา
เรียนอีกประมาณ 2 ป

ทัง้สองสถาบันจะใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะดานบุคลากร เครื่องมือ หรือ
สถานที่จะมีผูทรงคุณวุฒิที่มีทั้งความรูและประสบการณทั้งสองสถาบันมารวมกันสรางหลักสูตรและรวมกัน
สอน
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2.2  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและการตรวจเยี่ยม
2.2.1   มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

คณะผูประเมินคุณภาพภายนอกไดใชมาตรฐานและตัวบงชี้สํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ที่สํ านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เปนผูกํ าหนดตลอดกระบวนการประเมิน  ไดแก
-  หลักการประเมิน  รูปแบบกัลยาณมิตรประชาชน  มิติในการประเมิน
-  มาตรฐานการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
-  เอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ  และการสังเกตตางๆ  เพื่อใชในการวิเคราะหผลการประเมิน
2.2.2  คณะผูประเมินภายนอก

สํ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดแตงตั้งคณะผูประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบดวยคณะผูประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้
1.  รองศาสตราจารย  ดร. ปริญญา  จินดาประเสริฐ ประธานคณะผูประเมินฯ
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.  เรืองเดช  วงศหลา ผูประเมิน
3.  รองศาสตราจารย   ดร.  สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูประเมินและเลขานุการ
4.  นางสาวรุงตะวัน  ประชากิตบํ ารุง ผูชวยเลขานุการ
2.2.3   กระบวนการประเมิน

คณะผู ประเมินคุณภาพภายนอกดํ าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา  2545  โดยยึดกรอบตามมาตรฐานและตัวบงชี้สํ าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษาของ  สมศ.  ซ่ึงประกอบดวย  8  มาตรฐาน  28  ตัวบงชี้  การประเมินใชวิธีการตรวจ
เยีย่มเปนหลัก  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้

1. กอนการตรวจเยี่ยม : คณะผูประเมินคุณภาพภายนอกศึกษาเอกสารการประเมินภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ  และเอกสารประกอบทั้งหมดที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ  จํ านวน  18  เลม (รายละเอียดใน
ภาคผนวก)  แลวจัดประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  โดยมีประเด็นหลัก  คือ

1.1  ก ําหนดประเด็นการประเมินและขอมูล/ หลักฐานที่ตองการระหวางการตรวจเยี่ยม
1.2  กํ าหนดแหลงขอมูล/หลักฐานที่ตองการ
1.3  จดัท ํากํ าหนดการตรวจเยี่ยม  และจัดสงใหแกมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อรับทราบ
2. ระหวางการตรวจเยี่ยม : คณะผูประเมินฯ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ  และสถาบันสมทบ

ในลักษณะของการเยี่ยมทุกสํ านักวิชา  ทุกศูนย  และทุกหนวยงาน  พรอมทั้งประมวลขอมูลหลักฐานดวย
วิธีการหลากหลายจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ดังนี้
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2.1   ศึกษาเอกสารตาง ๆ  เพิ่มเติม  เชน  รายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงาน   รายงาน

ประจํ าป  แผนงานโครงการตาง ๆ  รวมทั้งขอมูลสถิติที่เกี่ยวของ
2.2   สนทนาและตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ  โดยมีผูบริหารของสถาบันการบินพลเรือน  และผูแทน

มหาวิทยาลัยฯ  เขารวม ประมาณ  12  คน
2.3 สนทนาและตรวจเยี่ยมฝายตาง ๆ  ดังนี้
-   คณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย  อธิการบดี  รองอธิการบดีฝายตาง ๆ  จํ านวน  31  คน ไปเยี่ยม

คณบดีและคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาตาง ๆ คณาจารยของสํ านักวิชา ผูอํ านวยการศูนยและพนักงาน
ประจํ าศูนยนั้น ๆ    หวัหนาโครงการและพนักงานประจํ าโครงการนั้น ๆ    ผูอํ านวยการสถาบันและพนักงาน
ประจํ าสถาบัน   สวนสํ านักงานอธิการบดี  หวัหนาสวนในสํ านักงาน จํ านวน  8  คน  และเจาหนาที่หนวยงาน
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

 -   ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก   ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด  รองผูว าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  จํ านวน   2  คน   /  ประธาน  รองประธาน  และเลขา  สภาอุตสาหกรรม  จํ านวน  3  คน /
ประธานหอการคา จํ านวน  1  คน  /  เทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา  จํ านวน 1  คน  /   นายกองคการบริหาร
สวนจงัหวัด  จํ านวน 1 คน  /   นายกองคการบริหารสวนตํ าบลสุรนารี จํ านวน  1  คน

 -    ตวัแทนนักศึกษาปจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี  จํ านวน  8  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํ านวน  7
คน   นกัศึกษาผูแทนองคการบริหาร  จํ านวน  2  คน    นักศึกษาผูแทนสภานักศึกษา  จํ านวน  2  คน   ศิษยเกา
จํ านวน  5  คน  บุคลากรในสวนตาง ๆ  คือ  สวนแผนงาน  จํ านวน  1  คน   สวนสงเสริมวิชาการ  3  คน
สวนการเจาหนาที่  จํ านวน  1  คน   สวนสารบรรณและนิติการ  จํ านวน  1  คน  สวนอาคารและสถานที่
จ ํานวน  1  คน    สวนการเงินและบัญชี จํ านวน  1 คน   สวนประชาสัมพันธ จํ านวน 1 คน   สวนพัสดุ
จ ํานวน 1 คน   สวนกิจการนักศึกษา  1 คน   สถานกีฬาและสุขภาพ จํ านวน  1  คน

2.4 เมือ่เสรจ็สิน้การตรวจเยี่ยมในแตละวัน  คณะผูประเมินฯ  จะนํ าขอมูลหลักฐานที่ไดสรุปของแต
ละหนวย  เปนประเด็นประชุมอภิปรายและสรุปผลตามประเด็นในแตละมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้  เพื่อ
เตรยีมการสรุปประมวลผลสํ าหรับการรายงานผลการประเมินในเบื้องตนตอคณะผูบริหารและคณาจารย

2.5 คณะผูประเมินฯ  ดํ าเนินการสรุปผลการตรวจเยี่ยมอยางไมเปนทางการดวยวาจาตอคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ    ผูบริหารสํ านักวิชา  และคณาจารยตลอดจนผูสนใจ  ในวันพฤหัสบดีที่  9  ตุลาคม  2546
จ ํานวน  48  คน

3 หลังการตรวจเยี่ยม :  คณะผูประเมินฯ  รวมพิจารณาประเด็นการประเมินผลตาง ๆ  ใหเกิดความ
ชัดเจน  และครอบคลุมสาระสํ าคัญ  แลวจัดทํ าเปนรางรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   และเสนอมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา  ความชัดเจน  ถูกตอง  และพิจารณาเสนอเพื่อ
ปรับปรุงแกไขหรือทักทวงในบางประเด็นของรายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน  ในวันที่ 17
พฤศจิกายน  2546   ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแกไขและใหความเห็นชอบรางเอกสารรายงานผล
ดังกลาวเมื่อวันที่   9  เมษายน  2547
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2.2.4 กระบวนการจัดทํ ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
คณะผูประเมนิคุณภาพภายนอกจัดทํ ารางรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  จาก

ขอมูลหลักฐานตาง ๆ  ทั้งหมด     เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ     พิจารณาใหความเห็นชอบ   เพื่อใหทางคณะ
ผูประเมนิฯ  จัดการแกไขปรับปรุงใหสมบูรณ  แลวนํ าเสนอตอ  สมศ.  ตามเงื่อนไขที่กํ าหนด  คือ  จัดสงใน
รูปแบบเอกสารจํ านวน  5  ชุด  และแผนบันทึกขอมูล  จํ านวน   2  แผน  ตอไป

2.3  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ปการศึกษา  2545  โดยรวม
2.3.1  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ท้ัง  8  มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

สํ าหรับขอมูลการประกันคุณภาพดานคุณภาพบัณฑิต  จํ าแนกตามตัวบงชี้  ไดดังนี้
1.   ในภาพรวมบัณฑิตไดงานทํ ารอยละ 72.27   ศึกษาตอรอยละ 12.42   โดยรวมบัณฑิตไดงานทํ าและ

ศกึษาตอรอยละ  84.70    หากแยกตามสํ านักวิชา   พบวา
สํ านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม  บัณฑิตไดงานทํ ารอยละ  85.29   ศึกษาตอรอยละ  5.88
สํ านกัวิชาเทคโนโลยีเกษตร บัณฑิตไดงานทํ ารอยละ   68.57  ศึกษาตอรอยละ  18.10
สํ านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร   บัณฑิตไดงานทํ ารอยละ   71.25  ศึกษาตอรอยละ  12.11

2.   มหาวิทยาลัยฯ   มีการสํ ารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาบัณฑิต  2  คร้ัง  คือ  ผลการติดตาม
บณัฑติที่สํ าเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2539  และ  2540   แตไมไดทํ าตอเนื่อง  โดยการติดตามบัณฑิตครั้ง
นัน้   พบวาบัณฑิตรุนที่สํ าเร็จ  ปการศึกษา  2539  บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถในการทํ างานดี
อาทิ  ดานการดํ ารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน  ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะดานการจัดการยกเวนทักษะดานการสื่อ
ความหมาย    สวนบัณฑิตในปการศึกษา  2540    บัณฑิตมีทุกดานอยูในระดับสูง  ทักษะการจัดการจะสูงกวา
บณัฑติรุนปการศึกษา  2539  ยกเวนทักษะดานภาษาอังกฤษ    แตลักษณะของบัณฑิตทั้งสองรุนคลายคลึงกัน
มาก  โดยเฉพาะความซื่อตรงตอหนาที่  ความขยันหมั่นเพียร  การมีสัมมาคารวะตอผูอ่ืน  ความรับผิดชอบใน
หนาทีก่ารงาน  การเคารพกฎระเบียบและรูจักกาลเทศะ  เปนจุดเดน  มีคุณลักษณะการเปนคนดีชัดเจน

3.   สํ าหรับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสวนของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิทยาศาสตร     จํ านวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตองการนํ าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  สัดสวน
6.3 : 1    สํ าหรับสาขาเทคโนโลยีการเกษตร  อัตราสวน    5:1    และโดยภาพรวมของการศึกษาระดับปริญญา
เอกมีอัตราสวน  6.1 : 1  ซ่ึงถือวาคอนขางดี

4.  ในสวนของการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท  อัตราสวนบทความตีพิมพทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เปนอัตราสวน  1.0 : 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  อัตราสวน  1.6 : 1   ในภาพรวม สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรจะมีอัตราสวนที่สูง คือ  2.1 : 1  อัตราสวนการตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธนักศึกษา
ปริญญาโทภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  1.8 : 1
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จุดเดนดานคุณภาพบัณฑิต
1. กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสรางความเขมแข็งทางวิชาการและความเปน

นักวิชาการใหแกนักศึกษาไดเดนชัด  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ซ่ึงผลงานวิทยานิพนธ
ตีพมิพ/ นํ าเสนอในการประชุมระดับนานาชาติไดทั้งหมด

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1.  มหาวิทยาลัยฯ  ควรติดตามสงเสริมกระบวนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ใหสามารถ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดาน  ตลอดจนการศึกษา ติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบ

2.  มหาวทิยาลัยฯ  ควรติดตามและศึกษาปจจัยความสํ าเร็จของการรับนักศึกษาทุกระดับใหเปนไปตาม
แผนที่กํ าหนด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งมาตรการในการธํ ารงรักษานักศึกษาทุก
ระดับไวในระบบ

มาตรฐานที่ 2  ดานการเรียนรู

มหาวทิยาลยัฯ   เปนตนแบบของการจัดการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนน
การฝกปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริงในโครงการสหกิจศึกษาฯ   และยังสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญโดยใหความสํ าคัญแกการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  พัฒนา
รายวิชาที่เผยแพรออนไลนจํ านวนมาก  มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาใชระบบเดียวกันทั้ง
มหาวทิยาลยัฯ  สํ าหรับขอมูลการประกันคุณภาพดานการเรียนรู  จํ าแนกตามตัวบงชี้ไดดังนี้

1.   มจี ํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษา  6 - 9   หนวยกิต  และมีจํ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอน
ทางเครือขายคอมพิวเตอร  มีจํ านวนถึง   139  รายวิชา   ทางวิดีโอ (Video on  Demand)  จํ านวน   24  รายวิชา
และทางสื่อการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction  / WBI)   มจี ํานวน    26  รายวิชา

2.   จ ํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการของหองสมุดตอวัน  เทากับ  10-16   ช่ัวโมงตอวัน
3.   จ ํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการคอมพิวเตอรตอวัน  เทากับ    6-14  ช่ัวโมงตอวัน
4.   รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาไดรับการประเมินผลโดยนักศึกษาคิดเปนรอยละ  92.12

94.87  และ  96.21  ตามลํ าดับ  สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาไดรับ
การประเมินผลโดยนักศึกษาคิดเปนรอยละ  69.23    75.25   และ  81.19  ตามลํ าดับ  สัดสวนโครงการของ
งานกจิการนักศึกษาตอจํ านวนนักศึกษาทั้งหมด  165 : 4,878  หรือเทากับ  1:30

5.   มกีารวจิยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเพียง  1  โครงการ  แตมีการศึกษาวิจัยในการจัดการศึกษา
ในประเด็นตาง ๆ  มาตั้งแตปการศึกษา  2540 – 2544  รวม  11  โครงการ  และอยูระหวางการดํ าเนินการอีก
12  โครงการ  การวิจัยการเรียนรูมีความหลากหลาย   เพื่อติดตามปญหาตางๆ  ของการจัดการศึกษา  เชน  การ
ออกกลางคัน    ผลการเรียนตํ่ า  เปนตน   งบประมาณในการพัฒนาความสามารถของอาจารยในการเรียนการ
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สอนทีเ่นนผูเรียนเปนสํ าคัญ  โดยจัดเสวนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนถึง  14  คร้ัง  จํ านวนผูเขารวม
166  คน

จุดเดนดานการเรียนรู
1.  มหาวทิยาลัยฯ  มีจุดเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และไดใชประโยชนดานการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ  โดยการจัดทํ าเนื้อหาการเรียนการสอนบนเครือขาย  ซ่ึงนักศึกษามีความพึงพอใจ
2.  มีกิจกรรมเดนดานสหกิจศึกษา

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1.  มหาวทิยาลัยฯ  ควรใหความสํ าคัญกับการพัฒนาทักษะดานการเรียนรู  จัดบริการคลินิก  การเรียน

การสอนใหกับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษา   จดัสอนเสริม (Pre-course)   เพื่อเตรียมเพิ่ม
ทกัษะดานวิทยาศาสตรพื้นฐานใหเหมาะสม

2.   ควรพิจารณาศึกษาและสรางมาตรฐานการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหญ
3. ควรพิจารณาสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของฝายกิจการนักศึกษาใหอยางเหมาะสม  เพื่อสงเสริม

คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานสังคม
4. มหาวิทยาลัยฯ  ควรพิจารณาสงเสริมและเรงรัดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาตรีเพื่อการแกปญหาของการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3  ดานการสนับสนุนการเรียนรู
มหาวทิยาลยัฯ  มีปจจัยจุดเดนดานคณาจารยและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนตัวบงชี้หนึ่งของ  การ

สนบัสนุนการเรียนรู  สํ าหรับขอมูลมาตรฐานตัวบงชี้ในดานนี้  ประกอบดวย
1.   อัตราสวนของอาจารยประจํ าทุกระดับตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เทากับ  1:20.8  โดย

อัตราสวนนี้มี  สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีอัตราสวน  1:8.5  ซ่ึงเทากับอัตราสวนของมหาวิทยาลัยของ
รัฐในภมูภิาคเดียวกัน  สํ าหรับคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจํ า  โท:เอก  เทากับ  78:163(3:7)  อาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอกโดยรวมรอยละ  68  โดยอาจารยสํ านักวิชาวิทยาศาสตรสูงสุดคือ  รอยละ  95    รองลงมา
ไดแก  สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รอยละ  82   สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  รอยละ  56  สํ านักวิชา
วศิวกรรมศาสตร  รอยละ  54  โดยมีสํ านักวิชาแพทยศาสตร  มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพียง  1  คน หรือรอย
ละ 14

2.  งบประมาณในการดํ าเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  123,057.71  : 1  (โดยเปน
งบด ําเนินการ  54,442.13 :  1  และคาเสื่อมราคา  68,615.58 : 1  )

3.  จํ านวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเทากับ  1:5.9
(ตองเปนคอมพิวเตอรที่มีอายุไมเกิน  5  ป)

4.   มีคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เทากับ  1,856.41 : 1
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จุดเดนดานการสนับสนุนการเรียนรู
1.   มคีณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํ านวนมาก  และมีสัดสวนอาจารยระดับปริญญาโทตอปริญญา

เอกเทากับ  3:7  ซ่ึงท ําใหการศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูง  ยกเวนสํ านักวิชาแพทยศาสตร  ซ่ึงมีอาจารย
ระดบัวุฒิปริญญาเอกนอยและเพิ่งเริ่มเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพียง  3  ป

2. มีความพรอมทางดานสื่อสนับสนุนการศึกษา  อาทิ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย
คอมพิวเตอร  โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา  และมีนวัตกรรมการศึกษาไรพรมแดน   แตตองมีการ
ประเมิน

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวทิยาลยัฯ  ตองประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรการศึกษาและคณาจารยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและคุมคาที่สุด
2. ควรวางแผนกลยุทธการพัฒนาอาจารยระดับวุฒิปริญญาเอก  ในสํ านักวิชาที่ยังมีอยูนอย

มาตรฐานที่ 4  ดานการวิจัยและสรางสรรค
มหาวิทยาลัยฯ  มีปณิธานมุงมั่นในการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

เพือ่น ําไปสูความเปนเลิศและความเปนสากลแหงองคความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  โดยมุ งใหมหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยขอมูลการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรูและการนํ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาประเทศ

มหาวทิยาลัยฯ  ไดจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานเทียบเทาสํ านักวิชา โดยมีภารกิจที่จะ
ประสานดานการทํ าวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ  รวมทัง้การวางแผนจัดหาระดมเงินทุน ส่ิงสนับสนุน
การวิจัย  นอกจากนีย้งัมหีนาที่เปนสื่อกลางในการประสานประโยชนและความตองการดานการวิจัยระหวาง
บคุลากรของสถาบันและหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

เพื่อใหการดํ าเนินการดานการวิจัยใหเปนไปตามกลไกปกติของระบบงาน  มหาวิทยาลัยฯ จึง
กํ าหนดใหแตละสํ านักวิชามีสถานวิจัยของตนเอง  โดยใหเปนหนวยงานเทียบเทาสาขาวิชา  มหีนาที่ประสาน
ดานการทํ าวิจัยของบุคลากรในสํ านักวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา   

สํ าหรับขอมูลการประกันคุณภาพดานการวิจัย  จ ําแนกตามตัวบงชี้ไดดังนี้
1.   จ ํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรค  ดังนี้   อัตราสวนผลงานวิจัยที่เผยแพรตอ

อาจารยประจํ าเปน 197 : 227  หรือ  0.87 : 1   โดยจ ําแนกไดดังนี้   ตพีมิพในเอกสารระดับนานาชาติ 42  เร่ือง
ในประเทศ 27 เร่ือง    เสนอที่ประชุมระดับนานาชาติ  56  เร่ือง  ในประเทศ   49   เร่ือง   เผยแพรทางสื่ออ่ืน ๆ
16  เร่ือง   ส่ิงประดิษฐคิดคนจากผลงานวิจัย   3   เร่ืองและนํ าไปผลิตเปนเอกสารประกอบการเรียน   4  เร่ือง

2   อัตราสวนงานวิจัยที่นํ าไปใชประโยชนในการวิจัยอ่ืนหรือในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจ
อุตสาหกรรมจํ านวน 868  เร่ือง คิดเปนอัตราสวนตออาจารยประจํ า  3.6 : 1  โดยจํ าแนกไดดังนี้    มีผูอ่ืน
นํ าไปอางอิง   436  เร่ือง   น ําไปใชในการเรียนการสอน  747   เร่ือง    น ําไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรม  67
เร่ือง    น ําไปใชในภาครัฐ  140  เร่ือง
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3.   จ ํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจํ าทุกระดับเทากับ  33,707,458  บาท  คิด

เปนอัตราสวนตออาจารยประจํ าได  139,865 : 1
4.   จ ํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในตออาจารยประจํ าทุกระดับเทากับ  14,163,200  บาท  คิด

เปนอัตราสวนตออาจารยประจํ าได  58,768 : 1

จุดเดนดานการวิจัย
1.   มหาวทิยาลัยฯ   มีเปาหมายที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาสถาบันไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการ

วิจัย  จงึมอัีตราสวนของจํ านวนงานวิจัยตออาจารยประจํ าสูง
2.   มหาวิทยาลัยฯ  มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทํ าวิจัยของอาจารย เชน  นโยบายหนึ่ง

อาจารยหนึ่งผลงาน    นโยบายการคิดภาระงานใหกับงานวิจัย  นโยบายการสนับสนุนนักวิจัยใหม
3.   คณาจารยมีศักยภาพที่สามารถขอแหลงทุนสนับสนุนการทํ าวิจัยจากภายนอกไดมาก
4.   มีจํ านวนงานวิจัยที่เผยแพรทั้งการตีพิมพในวารสาร การนํ าเสนอในที่ประชุม     ตลอดจนสื่อดาน

อ่ืน ๆ อยูในระดับสูง
5. สถาบันมีศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกํ าเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ (ซ่ึงเปนหนวยงานสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่ตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ)   ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและหองสํ าหรับนักวิจัย ทีจ่ะเอื้อตอการทํ าวิจัยระดับสูงแกอาจารย

6. มีโครงสรางหนวยงานที่สนับสนุนการทํ าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  ที่ชัดเจน ไดแก   สถาบันวิจัย
และพัฒนา  และสถานวิจัย

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1.   เนื่องจากอาจารยมีภาระงานมาก  ในระยะยาวอาจกระทบถึงการทํ าวิจัยของอาจารย
2.   ผลงานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพสูง นาจะมกีารสงเสริมใหไดตํ าแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
3. ผลการวิจัยนาจะนํ าไปประยุกตใชในทองถ่ินใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัด

นครราชสีมา
4. สํ านกัวชิาเทคโนโลยีสังคม  มีผลงานวิจัยตออาจารยตํ่ ากวาคาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยฯ  และไมมีเงิน

สนบัสนนุการวิจัยจากภายนอก  ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน

มาตรฐานที่  5  ดานการบริการวิชาการ

เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเนนทางการ
วิจัยสรางองคความรู      ดังนั้น     งานบริการวิชาการไดดํ าเนินการตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  นั่นคือนํ า
ผลการศึกษาหรือเทคโนโลยีใหม ไปใหบริการวิชาการ   ซ่ึงอาจสรุปไดดังนี้

1.  จ ํานวนกจิกรรมและโครงการที่ใหบริการวิชาการแกชุมชนพบวามหาวิทยาลัยฯ ไดจัดการอบรม
การประชุมและการสัมมนา   มหาวทิยาลัยฯ  ไดใหบริการแกชุมชนในดานการประชุม การอบรมและสัมมนา
ในรอบป  2545  จ ํานวน  78  คร้ัง    จดัอาจารย  บุคลากรไปเปนวิทยากรเพื่ออบรมความรูใหกับประชาชน
และชุมชนจํ านวน 265   เร่ือง  นอกจากนี้ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหบริการทดสอบและ
การวิเคราะหตาง ๆ    จํ านวน 11 รายการ หรือนับเปนจํ านวนครั้งได  373  คร้ัง
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2.  การประชาสัมพันธและสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยฯ  ไดใหบริการวิชาการแกชุมชนดังนี้    การ
ใหบริการทางวิทยุกระจายเสียง   11   รายการ หรือนับเปนจํ านวนครั้งได  6,956  คร้ัง    ใหการบริการขอมูล
และความรูทางวิทยุโทรทัศน  36  คร้ัง    ใหบริการสารสนเทศผานทางระบบอินเทอรเน็ต โดยใชโฮมเพจ
ของมหาวทิยาลัยฯ  ตลอดปและใหความรูเกี่ยวกับระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  แกผูที่มาศึกษาดูงาน
จ ํานวน 83  คณะ รวมทั้งหมด   3,774  คน

3.   จ ํานวนการเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธภายนอกตออาจารยประจํ าทั้งหมด
สรุปไดดังนี้   อัตราสวนการเปนกรรมการวิชาการ วชิาชีพ และวทิยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํ าทั้งหมด  เปน 0.9 : 1  โดยจํ าแนกไดดังนี้    เปนกรรมการวิชาการจํ านวน  175  ชุด  เปนกรรมการ
วิชาชีพจํ านวน  32   ชุดและเปนกรรมการวิทยานิพนธจํ านวน  10  คน

จุดเดนดานการบริการวิชาการ
1.  มหาวิทยาลัยฯ  มีศักยภาพและความพรอมทั้งดานองคความรู บุคลากร อาคารสถานที่ ที่จะ

ใหบริการแกชุมชน
2.   มหาวิทยาลัยฯ  ตั้งอยูในทองถ่ินและจังหวัดใหญ  มคีวามหลากหลายในทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยฯ

จะน ํามาเปนโจทยการวิจัยได และสามารถนํ าผลการวิจัยกลับสูชุมชนไดชัดเจน

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
              เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาตั้งความหวังที่จะทํ าประโยชนใหกับทองถ่ิน
และจังหวัดไวสูง  มหาวทิยาลยัฯ  นาจะดํ าเนินการในเชิงรุกที่จะใหบริการวิชาการที่เปนรูปธรรม  ครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะ   การบริการวิชาการในบางเรื่องนาจะอยูในรูปของการใหบริการ
หรือสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูในเรื่องนั้น   มากกวาที่มหาวิทยาลัยฯ  จะทํ าเองทั้งหมด
เพราะประชาชนบางสวนยังมีความคิดวามหาวิทยาลัยฯ  ไปแขงขันกับประชาชน

มาตรฐานที่  6  ดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตก็ไดปฏิบัติภารกิจในดานการ
ทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางสมบูรณ     และเปนแบบอยางที่ดีทั้งดานการวิจัย   การเผยแพรและการ
สาธิต  ผลการดํ าเนินการดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พบวา

1.   จ ํานวนกิจกรรมในการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม    มหาวทิยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมสํ าหรับนักศึกษา
ตลอดปการศึกษาจํ านวน  33  กจิกรรม โดยแบงออกไดดังนี้   จดัสอนปฏิบัตินอกหลักสูตรใหกับบุคลากร
และนกัศึกษาในดานดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน การขับรอง นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน
จํ านวน 6  คร้ัง  จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จํ านวน 15  กิจ
กรรม   จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  9  คร้ัง   นอกจากนี้ยังไดจัดทํ าโครงการเสริมสรางความเขม
แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในดานทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดํ าเนินการใน  3  กิจกรรม
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ไดแก   การอบรมยุวมัคคุเทศกดานศิลปะทางพุทธศาสนา   โครงการอนุรักษดนตรีไทยและวัฒนธรรม,
โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมและศาสนพิธี

2.  การพัฒนาและสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยฯ  ไดรักษารูปแบบภูมิปญญาไทย
ศลิปวัฒนธรรมของไทยในแขนงตาง ๆ  ใน  2  รูปแบบ ไดแก

-    การดํ าเนินการของหองไทยศึกษานิทัศน ที่เปนแหลงรวบรวม    ศึกษาวิจัยและเผยแพรความรู   
เกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานและเทคโนโลยีพื้นบาน   โดยโยงผลการดํ าเนินการไปสูการเรียนการสอนใน
รายวชิาการไทยศึกษา   ซ่ึงเปนรายวิชาหนึ่งของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หองไทยศึกษานิทัศนเปดใหนักเรียน
นกัศกึษาและประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษา คนควาและ ชมนิทรรศการตลอดป

-   ทํ าการศึกษาวิจัยทางดานวัฒนธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เพือ่เปนการอนุรักษและวิเคราะห
พฒันาทางศิลปวัฒนธรรมในเชิงวิชาการ

จุดเดนดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม
1.   แมจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางวิทยาศาสตรแตก็ไมไดทิ้งดานศิลปวัฒนธรรม
2.  มหาวิทยาลัยฯ  พยายามจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษาและในมหาวิทยาลัยฯ

อยางสมํ่ าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนใหมีการจัดสถานที่และการทํ าวิจัยที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1.   เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  จัดการศึกษาแบบไตรภาค อาจจะท ําใหนักศึกษามีเวลาในการจัดกิจกรรม

และรวมกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนอยลง   มหาวิทยาลัยฯ  ควรจะบริหาร   จัดการดานตารางเรียน
เพื่อใหโอกาสและสนับสนุนการทํ ากิจกรรมของนักศึกษามากขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมทางด าน
ศิลปวัฒนธรรม

2.    มหาวิทยาลัยฯ   ควรใชกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยฯ  กับ
ทางจังหวัดและชุมชน

มาตรฐานที่  7  ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ  เปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนแหงแรกของประเทศ   มีการบริหารจัดการที่

คลองตัว  มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด  ทํ าหนาที่เชิงนโยบายและกํ ากับดูแลการบริหาร  ทํ าใหมี
ศักยภาพการด ําเนินงานภายในที่เขมแข็ง  พัฒนาและปรับปรุงผลการดํ าเนินงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยใน
ป  2545  สะทอนไดจากมาตรฐาน  ดังนี้

1.   รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดํ าเนินการทั้งหมดเปนรอยละ  32.70
2.   รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตองบดํ าเนินการทั้งหมดเปนรอยละ  11.47
3.   อัตราสวนจํ านวนบุคลากรในการบริหารจัดการตอจํ านวน นศ. เต็มเวลาเทียบเทาเปน  1:7.23
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4.   รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดํ าเนินการทั้งหมดเปนรอยละ  56.47
5.   อัตราสวนคาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเปน  68,615.58:1
6.   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดํ าเนินการทั้งหมดเปนรอยละ  2.24

จุดเดนดานการบริหารจัดการ
1.   ระบบการบริหารงานสวนใหญจะอยูรวมกัน  เปนระบบรวมศูนย (รวมบริการ  ประสานภารกิจ)

ท ําใหการทํ างานมีความคลองตัวสูง  ติดตอเขาถึงกันไดงาย  ไมซ้ํ าซอนในการทํ างาน   และควบคุมการทํ างาน
ไดงายขึ้น

2.   ระบบการดํ าเนินงาน    ซ่ึงมีสภามหาวิทยาลัยเปนผูกํ าหนดระเบียบเองโดยเฉพาะงานพัสดุ  โดยมี
ความยดืหยุนและวงเงินการขอใชที่สูงกวาระเบียบของสํ านักนายกรัฐมนตรี  ทํ าใหการดํ าเนินงานเกิดความ
คลองตัว  รวดเร็ว  ผูรับผิดชอบงานเกิดความชัดเจนในการทํ างาน

3.   สามารถบริหารจัดการดานการเงินไดมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ/ โอกาสในการพัฒนา
1.   ควรเรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  ใหสมบูรณเพื่อนํ ามาใชในการ

บริหารจดัการเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว   ถูกตองฉับไว  และโปรงใสเปนไปตามระเบียบ/เกณฑปฏิบัติทางการ
บริหาร  สามารถรองรับการตรวจสอบ  เพื่อเปนบรรทัดฐานของการบริหารงานในอนาคต

2.   มหาวิทยาลัยฯ  ควรสรางขวัญและกํ าลังใจ  โดยใหบุคลากรไดสะทอนความตองการ  ความพึง
พอใจในการท ํางาน  ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน   เพื่อนํ ามาเปนขอมูลในการจัดภาระงานที่เหมาะสม
และพัฒนาบุคลากรตอไป

3.   เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  มีพื้นที่และอาคารในการบริหารจัดการจํ านวนมาก  ดังนั้น  ควรมีการ
วางแผนและทบทวนการใชทรัพยสินและทรัพยากรที่มีในทุกรูปแบบใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยเฉพาะการ
ใชประโยชนจากที่ดินหรือพัฒนาที่ดินใหเกิดผลประโยชนเพื่อเสริมการดํ าเนินงานมหาวิทยาลัยตอไป

มาตรฐานที่ 8   ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ดํ าเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแตปการศึกษา

2541  จนถึงปจจุบัน  มกีารจดัทํ ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษามาแลว  4  ฉบับ  ในปการศึกษา
2545  ไดมีการพัฒนาตัวช้ีวัด  ใหมคีวามครอบคลุมมากขึ้นทั้งดานบัณฑิตศึกษา  การวิจัย  และนํ าเอาดัชนีบงชี้
ของ  สมศ.  เขามารวมเปนกรณีของมหาวิทยาลัยฯ  ดวย   ซ่ึงคาดวาจะนํ ามาใชในการประเมินคุณภาพภายใน
ในปการศกึษา  2546   สํ าหรับในปการศึกษา  2545  รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ
ยังไมแลวเสร็จ   เนื่องจากอยูในระหวางรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ   ซ่ึงขาดขอมูลเพียงบางสวน
เทานั้น   ดงันัน้  จึงยังไมมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ  มนีโยบาย  ระบบ
กลไก  คณะกรรมการและองคกรที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพที่เปนระดับสถาบันที่ชัดเจน  อีกทั้งยัง
ไดจดัใหความรูและสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
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บุคลากร  คณาจารย  และผูบริหารอยางตอเนื่อง  รวมทัง้จดัทํ าขาวการประกันคุณภาพการศึกษารายวันและ
รายเดือน  มีกิจกรรมเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเร่ิมมีการฝกอบรม
ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ในป  2546  แลว

จุดเดนดานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.  มกีารปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอยางตอเนื่อง
2.   เทคโนธานี  ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO   9002

ขอเสนอแนะ/โอกาสการพัฒนา
1.  มหาวิทยาลัยฯ  ควรจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน  ที่มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมิน โดยผูตรวจสอบและประเมินภายใน  และหรือรวมกับผูประเมินภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ  มอบหมาย
และสงเสริมการนํ าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดํ าเนินงานอยางเปนระบบ

2.   มหาวิทยาลัยฯ  ควรวางระบบการติดตามผลการดํ าเนินงานโดยการวิจัยสถาบัน
3.   มหาวิทยาลัยฯ  ควรสงเสริมการนํ าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดํ าเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม
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2.3.2 ผลการประเมินคุณภาพจํ าแนกตามสํ านักวิชาและหนวยงาน
ก. หนวยงานผลิตบัณฑิต (สํ านักวิชา)

สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร
จุดเดน
- มีหลักสูตรที่หลากหลาย
- มสัีดสวนอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกสูง (54%)
- สามารถผลักดันและสรางผลงานของนักศึกษาใหไปสูสากลเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติได
- มคีณาจารยที่เปนกรรมการดานวิชาการและวิชาชีพภายนอกสถาบันสูง
ขอเสนอแนะ
- ควรหาแนวทางกระตุน  สงเสริม  สนับสนุน  ใหคณาจารยไดรับตํ าแหนงทางวิชาการใหสูงและมีจํ านวน
มากขึ้น
- ควรหาแนวทางกระตุน  สงเสริม  สนับสนุน  ใหมีการตีพิมพเผยแพรบทความ/ งานวิจัย  ในวารสารระดับ
นานาชาติใหมากขึ้น

ส ํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จุดเดน
-  มสัีดสวนอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกสูง (82%)
- มรีะบบการจัดการฟารม  การเรียนการสอน  การจัดการที่สามารถพึ่งตนเองได  สามารถนํ ารายไดมาเปน
งบประมาณในการสงเสริมการวิจัยและการเรียนการสอนไดเอง
- มกีารตีพิมพบทความ/ งานวิจัย  ในระดับนานาชาติสูง
- งานวจิยัไดรับการจดสิทธิบัตร   ซ่ึงโจทยในการทํ าวิจัยนั้นไดนํ ามาจากสังคมจริง ๆ    ดังนั้นเมื่อมีการวิจัย
จงึสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงงานวิจัยรวมกับชุมชนได
ขอเสนอแนะ
- ควรหาแนวทางกระตุน  สงเสริม  สนับสนุน  ใหคณาจารยไดรับตํ าแหนงทางวิชาการใหสูงและมีจํ านวน
มากขึ้น
- ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการใหเพิ่มมากขึ้น  อาทิ  เทคโนโลยีการเกษตร  บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสังคม  เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหแกบัณฑิต
- ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ  การจัดระบบเพื่อดึงดูดใหนักศึกษาที่มีคุณภาพเกิดความสนใจ
เขามาศึกษาในสาขาวิชามากขึ้น
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ส ํานักวิชาวิทยาศาสตร
จุดเดน
- มสัีดสวนอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกสูงสุดในมหาวิทยาลัยฯ   (95%)
- มกีารตพีมิพบทความ/ งานวิจัย  ในระดับประเทศและระดับนานาชาติสูง
- มผีลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการจํ านวนมาก
- ไดรับทุนกาญจนภิเษก อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
- ควรหาแนวทางกระตุน  สงเสริม  สนับสนุน  ใหคณาจารยไดรับตํ าแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
เพิ่มขึ้น
- เนือ่งจากไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดังนั้นควรตองมีการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนและ
สงเสรมิใหมีนักศึกษาที่มีคุณภาพสนใจเขามาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น
- เนือ่งจากมบีุคลากรจํ ากัด  แตตองรับภาระในการสอนในกลุมใหญ  ดังนั้น  ควรมีการวิจัยและพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนในหองเรียนใหญ  ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการเรียนการสอน

ส ํานักวิชาแพทยศาสตร
เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ      เปดรับนักศึกษาดานสาธารณสุขศาสตรรุน

แรก   ในป  2542  โดยการรับนักศึกษาในปตอ ๆ  มาไดจัดใหเหมาะสมกับศักยภาพที่สามารถรองรับได   มี
คณาจารย  จํ านวน  6 คน และมกีารพัฒนางานวิจัย  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนมาจํ านวน  2  โครงการ
ขอเสนอแนะ
- ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการใหเพิ่มมากขึ้น  สํ าหรับเทคโนโลยีการแพทย  ใหมีหลักสูตร
ทางดาน  การเสริมสรางสุขภาพ   บุคลากรทางดานสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทางธุรกิจและการ
พยาบาลบริการระดับปฐมภูมิ    เปนตน

ส ํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
จุดเดน
- มภีารกิจที่หลากหลาย  ตั้งแตการจัดการการศึกษาทั่วไป   ดานสารสนเทศ   ภาษาอังกฤษ   การจัดการ
บริหารธุรกิจ
- การจดัการศึกษาสามารถจัดไดตรงกับลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งจบการศึกษาออกไป
-    มีหลักสูตรที่ทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
- มรีะบบการเรียนการสอนผานทางอิเล็คทรอนิกส (E-Learning)  สามารถพัฒนารายวิชาใหมีบูรณาการได
มากขึ้น
- ถึงแมจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   แตยังคงมีการเนนทางดาน
ศิลปวฒันธรรมอีกดวย  โดยไดจัดตั้งหองไทยศึกษานิทัศนดวย
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- สงเสรมิใหนกัศกึษาทุกคนตองมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  โดยไดกํ าหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน
ภาษาอังกฤษถึง  5  รายวิชา
ขอเสนอแนะ
- เนือ่งจากมกีารจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก  ดังนั้น  ควรเรงให  กระตุนใหมีโครงการวิจัย
โดยเฉพาะทีไ่ดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนจากภายนอกและใหมีการตีพิมพเผยแพรบทความ/ งานวิจัย  ใน
ระดับนานาชาติ
- การเรียนการสอนในหองเรียนใหญ

สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือนไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหเขาเปนสถาบันสมทบเพื่อ

ขอรับปริญญา  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2540  โดยหลักสูตรที่เขาสมทบประกอบดวย  หลักสูตรเทคโนโลยีการ
บนิบณัฑติ  3  สาขาวิชา  ไดแก  สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ  สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคา
ทางอากาศ  และสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน

มบีณัฑติส ําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาบัตรแลวจํ านวน  2  รุน  เปนจํ านวน  129  คน  โดยเปนรุนที่เขา
ศกึษา  ปการศึกษา  2542  จํ านวน  115  คน  และรุน  2543  อีกจํ านวน  14  คน  มีนักศึกษาที่คาดวาจะสํ าเร็จ
การศึกษาอีกประมาณ  117  คน  มีอัตราการลาออกและพนสภาพคอนขางสูง  ประมาณ  รอยละ  21.6
ปจจบุนัมนีกัศึกษาในหลักสูตรสมทบประมาณ  536  คน  จํ านวนคณาจารยประจํ าประมาณ  10  คน  อาจารย
พเิศษ  ประมาณ  15  คน  สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเทากับ  1:53.6  คน

สถาบนัฯ  ไดรับการตรวจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากสภามหาวิทยาลัยทุกป  และไดรับการ
ตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรในสวนของวิชาชีพ  ในสวนของการจัดการจราจรทางอากาศจาก  องคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  ทุกปเชนกัน

สถาบันฯ  ไดมีความพยายามในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร  ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพหลกัสตูรของมหาวิทยาลัย  โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและฝกอบรม
จดัท ําระบบและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งอยูในระหวางการดํ าเนินการ  ซ่ึงควรเรงดํ าเนินการใหแลวเสร็จ
เพือ่เตรียมการรับการตรวจประเมินตอไป

ข. หนวยงานสนับสนุนวิชาการ (ศนูย  สถาบัน  หนวยวิสาหกิจ)

ศูนยกิจการนานาชาติ
 มหีนวยงานทีรั่บผิดชอบทางดานกิจการที่เกี่ยวของกับตางประเทศโดยตรง   เปนนโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับ

การตดิตอ  การดํ าเนินงานกับนานาชาติ  ทํ าใหการดํ าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ลดภาระการดํ าเนินงานเกี่ยวกับ
ตางประเทศในระดับสํ านักวิชา
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 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จุดเดน
- การรวมบริการ  ประสานภารกิจ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
- มเีครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  และหลากหลายสํ าหรับการบริการ
ขอเสนอแนะ
- พฒันาใหเปนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับประเทศหรือภูมิภาค
- ควรพฒันาใหเปนศูนยบริการดานมาตรวิทยา

ศูนยคอมพิวเตอร
จุดเดน
-     มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศสามารถ
สนบัสนนุการดํ าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี
- บคุลากรมีศักยภาพที่สามารถปฏิบัติภารกิจไดเปนอยางดี เปนที่พึงพอใจของบุคลากรในสถาบัน  รวมทั้ง
การบริการวิชาการแกชุมชน

ขอเสนอแนะ
- ศูนยจะตองมีระบบบริหารจัดการดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอยางดี  เพราะภารกิจนี้
นับวนัจะเพิ่มขึ้นทุกวันและมีความสํ าคัญยิ่ง   คงตองสรางความรู   ความเขาใจในการใช   การดูแลรักษา
การเรยีนรูดวยตนเองใหกับบุคลากรทุกคน   ทั้งนี้เพราะถาบุคลากรมีความรู  สามารถบริหารจัดการในหลาย
เร่ืองไดดวยตนเองจนเปนงานประจํ าของชีวิตแลว  จะชวยลดภาระของศูนยลงมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา
จุดเดน
- มนีกัวจิยัทีม่คีุณวุฒิสูง  และมีประสบการณในการวิจัยที่สามารถหาแหลงทุนวิจัยได
- มคีวามคลองตัวในการกํ าหนดกฎระเบียบ  ที่เอื้อตอการวิจัย
- การทีม่หาวทิยาลัยฯ  คิดเวลาในการทํ างานวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของ  “ภาระงาน”  ของบุคลากรสาย
วชิาการ  ทํ าใหคณาจารยมีความกระตือรือรนในการทํ าวิจัยเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะ
- เสริมสรางและประสานงานระหวางสถาบันวิจัยกับสํ านักวิชาและนักวิจัย เพื่อสรางความรวมมือกันใน
การเขียนโครงการวิจัย  และสรางเปาหมายความสํ าเร็จรวมกัน  ในการพัฒนาการวิจัยที่สํ าคัญ  ครอบคลุม
และกวางขวางขึ้น  ในลักษณะการวิจัยสหสาขาวิชา
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ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
จุดเดน
- มีนวัตกรรมเกิดขึ้นหลายดาน  อาทิ บริการนํ าสงทรัพยากรสารสนเทศ  ผลิตฐานขอมูลวิทยานิพนธ
วารสาร  มทส    งานวิชาการของคณาจารย    แบบตรวจสอบอุปกรณ  โครงการสงเสริมการอาน
- สรางบรรยากาศสัมพันธภาพทีมงานเปนวัฒนธรรมองคกร
- ริเร่ิมติดตามความพึงพอใจของอาจารย  นักศึกษา  ในการใชบริการ
ขอเสนอแนะ
- ควรพัฒนาหองสมุดอิเล็คทรอนิกส (E-Library)  ใหมีความสมบูรณ  โดยเฉพาะเพิ่มพูนดานฐานขอมูล
ออนไลนเพื่อสืบคนและสามารถขยายฐานการบริการใหแกผูใชตามวิสัยทัศนได
- ควรพฒันาตัวช้ีวัดของศูนยบรรณสารเพิ่มขึ้น  อาทิ   ดานผูใชบริการ  ความรวดเร็วในการสืบคน  ความ
เพยีงพอหรือความสะดวก  เปนตน
- ควรพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือในดานการคนควาหรือสงเสริมทักษะการอานหนังสือใหกับนัก
ศึกษา

โครงการการศึกษาไรพรมแดน
จุดเดน
- มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตสื่อผสม  10  ขั้นตอนและผลิตสื่อการสอนบนเว็บ (Web  Base
Instruction / WBI)   30  รายวิชา
- มกีารพัฒนาซอฟตแวรทํ า  WBI  ไดเอง  อยูในระหวางพิจารณาขอจดลิขสิทธ
- ผลิตสือ่ส่ิงพิมพประเภทตํ ารา  10  รายวิชา  เปนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
ขอเสนอแนะ
- มหาวทิยาลัยฯ ควรมีมาตรการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว
- ควรพจิารณานํ ารายวิชาเปดสูการเรียนการสอนระดับนานาชาติ

สวนกิจการนักศึกษา  หอพักและสถานกีฬาและสุขภาพ
จุดเดน
- มหีอพกัเพยีงพอ  และมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยใชที่ปรึกษาหอพักแบบเต็มเวลา (full Time)  ซ่ึงทํ าให
นกัศกึษามีโอกาสพบพูดคุยปรึกษาไดตลอด  24  ช่ัวโมง
- มทีนุการศึกษาใหเปนจํ านวนมาก
ขอเสนอแนะ
- เนื่องจากการเรียนเปนระบบไตรภาค  ทํ าใหนักศึกษาไมคอยจะมีเวลาในการทํ ากิจกรรม จึงควรให
นักศกึษามีเวลาวางในการทํ ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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- ควรมกีารสรางจิตสํ านึกใหนักศึกษามีความคุนเคยกับจรยิธรรม  กฎกติกา  มารยาทในการดํ ารงชีพ  การอยู
รวมกัน  โดยรณรงครวมกัน  เร่ืองการแตงกาย  การมีระเบียบวินัย  การใชถนน  การใสหมวกกันน็อค  และ
กิจกรรมอื่นๆ  เพื่อสรางบรรยากาศดานจริยธรรม
- มหาวทิยาลยัฯ  ควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยฯ  กับจังหวัดและชุมชน  โดยใชนักศึกษาเปนตัว
เชื่อมโยง

ศูนยบริการการศึกษา
จุดเดน
- มกีารบรหิารแบบรวมบริการ  ประสานภารกิจ  ทํ าใหสามารถประหยัดเวลา  ทรัพยากร  และลดความ
ซ้ํ าซอนของงานได
- สามารถสะทอนภาพรวม  ใหบริการขอมูล  และปญหาในภาพรวม   ขอมูลสารสนเทศ  ดานการเรียน
การสอนใหฝายบริหารไดรวดเร็ว
- มรีะบบโปรแกรมคอมพิวเตอรของฝายทะเบียนและวัดผลที่มีความทันสมัย
- นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
ขอเสนอแนะ
- ควรมกีารวเิคราะห  ประเมิน  และบริหารจัดการการใชหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ  ที่มีจํ านวนมาก
ควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  หรือโปรแกรมใหกับการใช
งานดานการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ควรมกีารวเิคราะหหาแนวทางจัดระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพื่อใหมีขวัญและกํ าลังใจ  อาทิ
การไดรับการฝกอบรม    การไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลภายนอก   การไดมีโอกาส
สันทนาการ  เปนตน
- มหาวทิยาลัยฯ  มีโอกาสที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานบริการและบริหารจัดการดานตาง ๆ ได
เปนอยางดี  เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรูขั้นสูง

โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
จุดเดน
- เปนโครงการที่ประสบความสํ าเร็จเปนอยางมากมีผูประกอบการและนักศึกษาเขารวมโครงการคอนขาง
สูง  และมีการยอมรับและมีความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- เปนสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ (World  Association  for  Co-operative  Education /WACE)
- นกัศกึษาใหการยอมรับและมองวาเปนโครงการที่ชวยพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมกอนไปปฏิบัติงาน
ไดจริง
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ขอเสนอแนะ
- ควรมกีารศกึษาวิเคราะห  ประเมินผลกระทบของโครงการอยางชัดเจน  เพื่อการขยายงานตามที่หนวยงาน
ไดกํ าหนดไว
- ควรมีการพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาใหครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยเฉพาะเพิ่มทางดานความฉลาดทางอารมณ (EQ)

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
จุดเดน
- มอุีปกรณการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง
ขอเสนอแนะ
- ควรวางแผนเชิงรุกเพื่อใหผลผลิตสื่อการศึกษามีจํ านวนเพิ่มขึ้น
- ควรมีการประชาสัมพันธใหกับสํ านักวิชาและชุมชนไดทราบและใชประโยชนของทรัพยากรการผลิตที่มี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ

หนวยวิสาหกิจเทคโนธานี
จุดเดน
- ไดรับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล  ISO  9002
-  เปนหนวยงานที่สรางสัมพันธภาพและประสานการมีสวนรวมกับชุมชนรอบ ๆ  มหาวิทยาลัยฯ  ไดเปน
อยางดีและโดยตรง
ขอเสนอแนะ
- มโีอกาสขยายงานโดยศึกษาวิเคราะหเพื่อขยายจํ านวนกลุมเปาหมายใหครอบคลุมทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน
- ควรประชาสัมพันธใหกับชุมชนไดทราบและไดใชประโยชนของหนวยงานไดอยางสูงสุด
- ควรมีการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ  (Impact  Studies)   ของหนวยงานที่มีตอการขยายตัวภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ฟารมมหาวิทยาลัย
จุดเดน
-    เปนหนวยงานที่เปนแบบอยางของมหาวิทยาลัยหลายแหง ที่สามารถบริหารจัดการหนวยงานใหเปนทั้ง
สนบัสนนุงานวิชาการ และการดํ าเนินงานทางเชิงธุรกิจ  ที่สามารถหารายไดมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยอาศัยงบประมาณจากสถาบันเพียงบางสวน
-     มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทั้งงานบริหารงานทั่วไป  งานการเงิน บัญชี
-    เปนหนวยงานที่จะสนับสนุนปรัชญา ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ไดเปนอยางดี  ทั้งงานความเปนเลิศทาง
วชิาการ งานบริการวิชาการแกชุมชนและงานปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
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- งานวิจัยหลายอยางที่เกิดจากฟารมหาวิทยาลัยมีคุณคา มีคุณภาพระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสามารถใชเปน
บทเรยีนสํ าหรับนักศึกษาไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
-   เสนอแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและเอื้อใหอาจารยมาทํ าวิจัยในฟารมมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการเพิ่ม
องคความรูใหม   ที่จะสามารถนํ าไปประยุกตใชในชุมชนไดมากยิ่งขึ้น
-    ทีต่ัง้ไมไดอยูในชุมชน  อาจจํ าเปนตองกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินงานในเชิงรุกใหมากขึ้น
- ตองสรางความเขาใจและตระหนักใหกับบุคลากรในองคกรวา การดํ าเนินการทุกอยางของฟารม
มหาวิทยาลัยที่เปนหนวยวิสาหกิจ  สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน  เพื่อนํ าไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการไดดวย
- ควรปรบัรานคาของฟารมมหาวิทยาลัยใหเปนสัดสวน   ควรแยกงานธุรการสํ านักงานออกไปจากรานคา

สถานพยาบาล มทส
มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดใหมีสถานพยาบาล  มทส  ใหเปนหนวยงานบริการดานสุขภาพอนามัยใหกับ

นักศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  กิจกรรมการบริการครอบคลุมการดูแลรักษาโรคเบื้องตน  การสง
ตอ  และการสงเสริมสุขภาพโดยรวม  ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรไดใชบริการอยางตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยฯ
ควรสงเสริมใหสถานพยาบาล  มทส  ใหบริการดานเสริมสรางสุขภาพใหกับนักศึกษาในภาพรวมเพิ่มยิ่งขึ้น

ศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกํ าเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ

เนือ่งจากศนูยปฏิบัติการดังกลาว  ไดตั้งอยูในบริเวณของมหาวิทยาลัยฯ   ถึงแมจะไมไดเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยฯ  แตโดยสถานที่ตั้งแลวทางมหาวิทยาลัยฯ  นาจะไดใชประโยชนได   เพราะศูนยดังกลาวมี
ความสํ าคัญในการสนับสนุนงานวิจัยในระดับสูง  ดังนั้น   มหาวิทยาลัยฯ  ควรใหความสํ าคัญการใช
ประโยชนอยางเต็มที่

ค. หนวยงานสนับสนุนการบริหาร

ส ํานักงานอธิการบดี
จุดเดน
-  ระบบงานสวนใหญไดรวมอยูที่สํ านักงานอธิการบดี เปนระบบรวมศูนย  (รวมบริการ  ประสานภารกิจ)
ท ําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว  การทํ างานไมซ้ํ าซอนเกิดความรวดเร็วในการเขาถึงและแกไขปญหา
ตาง ๆ
- มีการนํ าระบบ  MIS  มาใชในการดํ าเนินงาน  ซ่ึงไดพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแลว
ขอเสนอแนะ
- ควรเรงพัฒนาระบบ  MIS  ใหสมบูรณ  เพื่อนํ าระบบมาใชเพื่อทํ าใหการทํ างานมีประสิทธิภาพ  เกิดความ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น
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- งานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยฯ  ควรมีผูดูแลที่ชัดเจนและตอเนื่อง  โดยเฉพาะงานวิจัยที่ตองทํ าอยาง
ตอเนือ่ง  สมํ่ าเสมอ  เชน  การวิจัยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ซ่ึงไดทํ ามาตั้งแต ป  2539-2540  และ
ปจจุบันยังไมมีการทํ าวิจัยอีกเลย
- ควรพิจารณาวางระบบ, ก ําหนดแนวทางในการชักจูงใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  การ
เสวนาดานวิชาการตาง ๆ  มากขึ้น

2.4 บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนแหงแรกของประเทศ  มี

รูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย  (รวมบริการ  ประสานภารกิจ)  ทํ าใหมีการบริหารจัดการที่คลองตัว  และ
มุงผลผลิตอยางเห็นไดชัด  มีศักยภาพในการดํ าเนินงานตามเปาหมาย  และโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลการด ําเนินงานไดรวดเร็วและตอเนื่อง  สภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  บุคลากรทุกฝายและนักศึกษามีความ
มุงมัน่   ตัง้ใจ  อดทนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  เพื่อมหาวิทยาลัยอยางเห็นไดชัดและเปนที่ประจักษของ
ชุมชนภายนอก ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะผูประเมินคุณภาพตลอดทุกกระบวนการ
สามารถสรปุจุดเดนและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพโดยรวม  ดังนี้

จุดเดนโดยรวมของสถาบัน
1. คณาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกคอนขางสูง
2. มีผลผลิตทางวิชาการของคณาจารยทั้งปริมาณและความหลากหลายของชิ้นงาน  อาทิ  รายงาน

ผลงานวิจัย  เอกสารประกอบการสอน  บทความวิจัย  ส่ือเพื่อการสอน  บทความทางวิชาการ  งานบริการ
วิชาการ  หนังสือตํ ารา  เอกสารบริการวิชาการ  ส่ิงประดิษฐ  เปนตน

3. มกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานบริหารจัดการ  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการ
4. มกีารบริหารจัดกลางศูนยรวม  “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  ทํ าใหบรรลุเปาหมาย
5. มีผลผลิตที่เปนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการ

ในหลายหนวยงาน  อาทิ  ศนูยบรรณสารฯ   โครงการการศึกษาไรพรมแดน  ศูนยบริการการศึกษา
6. มีโครงการสหกิจศึกษาที่มุงสรางประสบการณจริงในดานการประกอบวิชาชีพใหกับนักศึกษาเปน

การพัฒนาความพรอมกอนการทํ างานจริง
7. มีฟารมมหาวิทยาลัย  ที่มีระบบผสมผสานทั้งวิชาการและธุรกิจที่สามารถพึ่งตนเองโดยอาศัย

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ   เพียงบางสวน  ที่เปนการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนํ าไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
1.  ควรจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีระบบตรวจสอบและประเมินระดับสถาบัน  โดยให

มีผู ตรวจประเมินคุณภาพภายใน   และหรือรวมกับผู ตรวจประเมินคุณภาพที่ เปนบุคคลภายนอกที่
มหาวิทยาลัยฯ  มอบหมาย    และสงเสริมใหมีการนํ าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดํ าเนินงานอยางเปนระบบ

2.  ควรพิจารณาศึกษาวิเคราะหและหามาตรการ  การรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี   และ
บัณฑิตศกึษา  ตลอดจนมาตรการในการธํ ารงรักษานักศึกษาไวในระบบ  และมาตรการสงเสริมการใชเวลา
ดานสงัคมและการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเหมาะสม

3.  ควรพิจารณาการจัดภาระงานที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกสาย  ทั้งสายวิชาการและบุคลากรสาย
ปฏิบตักิารวิชาชีพและบริหารทั่วไป    ตลอดจนสรางขวัญและกํ าลังใจ  การพัฒนาบุคลากรและการมีกิจกรรม
เพือ่สรางสัมพันธภาพที่เปนพลังรวมของมหาวิทยาลัยฯ

4.  เรงสรางภาพลักษณ   สรางสัมพันธภาพใกลชิดชุมชน  และการมีสวนรวมกับชุมชนและจังหวัด
โดยผลักดันนโยบายทั้งในระดับผูบริหาร คณาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการประสานและ
เขาถึงชุมชน  เพื่อสรางพลังพัฒนาชุมชน

5.  ควรพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  และสรางมาตรฐานแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางใหมีความสมบูรณ  โดยใหความสนใจกับการพัฒนามาตรฐานการสอนในชั้นเรียนใหญ
           6.  ควรพิจารณาศึกษาวิเคราะหหามาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่  หองเรียน  อุปกรณ
การศกึษา อุปกรณการผลิตสื่อใหเต็มประสิทธิภาพ
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