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                 การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ที่ต�องปรับปรุงให�ได�มาตรฐาน (ได� 1 คะแนน) จากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน มทส. ป-การศึกษา 2554 

สถานพัฒนาคณาจารย8 

ตัวบ�งชี้ - ข�อสังเกต/ข�อเสนอแนะ 
กรอบเวลา

การ
ดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามข�อสังเกต/ข�อเสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน  
ผลการดําเนินงาน 
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ข. กลุ�มตัวบ�งชี้เกี่ยวกับนกัศึกษา  
2.  ตัวบ�งชี้ 2.10 ร�อยละของนักศึกษาปริญญาตรี

ที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรต�อรุ�น (นักศึกษาปริญญาตรี
สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาภายใน 4 ป/ 
ร�อยละ 32.05) 

สํานักวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

(ร�อยละ) 
สวว. 31.88 
สวทส. 61.11 
สวทก. 28.66 
สววศ. 23.11 
สวพ.  77.72 

ภาพรวม 32.05 

หมายเหตุ  
นศ. ป.ตรี สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา 
ของหลักสูตร ตั้งเป7าหมายไว�ที่ ≥ ร�อยละ 60 

ข�อสังเกต/ข�อเสนอแนะ 

  �  มหาวิทยาลัยได�ปรับปรุงเ กี ่ยวกับระบบและกลไกการติดตามผลและแก�ป<ญหา
ทางการเรียนของนักศึกษาให�เห็นผลเป=นรูปธรรม และเพิ่มบทบาทอาจารย?ที่ปรึกษา
ให�มากขึ้น โดยได�มีการแต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบอาจารย?ที่ปรึกษาของนักศึกษา
ปริญญาตรี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1176/2555 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อ 
ทําหน�าที่ 1) พัฒนาระบบอาจารย?ที่ปรึกษา ระบบติดตามและประเมินอาจารย?ที่ปรึกษา  
2) พัฒนาคู�มืออาจารย?ที่ปรึกษา 3) ติดตามและประเมินอาจารย?ที่ปรึกษา 4) จัดกิจกรรม
สนับสนุนระบบอาจารย?ที่ปรึกษา 5) ปฏิบัติหน�าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารย?ที่ปรึกษาไปแล�ว ดังนี้ 
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย?ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 11  กันยายน 2555   จัดกิจกรรม อธิการบดีพบ
อาจารย?ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 27 กันยายน 2555  พัฒนาคู�มืออาจารย? 
ที่ปรึกษา  สถานพัฒนาคณาจารย?ได�ดําเนินการส�งคะแนนผลการสอบหลังจบค�ายวิชาการ 
ชั้นป/ที่ 1 นักศึกษาที่ได�รับคะแนนต่ําแก�อาจารย?ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อหาทางแก�ไข จัดกิจกรรม
สนับสนุน ได�แก� การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทอาจารย?ที่ปรึกษาวิชาการ โดย ศาสตราจารย? 
ดร. ประสาท สืบค�า อธิการบดี วันที่ 25 พฤษภาคม 2554  การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท
อาจารย?ที่ปรึกษาวิชาการกับความสําเร็จของนักศึกษา โดย ศาสตราจารย? ดร.วิจิตร ศรีสอ�าน 
นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 กันยายน 2554 อธิการบดีพบอาจารย?ที่ปรึกษาวิชาการ
ของนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 27 กันยายน 2555 การจัดอบรมเทคนิคการให�คําปรึกษา
โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย?ผู�เชี่ยวชาญด�านการให�คําปรึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ? 2556   
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1. ควรปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม
ผลและแก�ป<ญหาทางการเรียนของ
นักศึกษาให�เห็นผลเป=นรูปธรรม และเพิ่ม
บทบาทอาจารย?ที่ปรึกษาให�มากขึ้น โดย
สถานพัฒนาคณาจารย?ควรพัฒนา
อาจารย?มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาอาจารย?มืออาชีพให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยเร็ว ได�ดําเนินการ
เป=นระยะๆ  ดังนี้ 
1. การพัฒนาอาจารย?ใหม�โดยให�ศึกษาด�วยตนเองจากหนังสือปฐมบทสู�การเป=นอาจารย? 
   มืออาชีพ จัดทําโดยสถานพัฒนาคณาจารย? และฝLกการเขียนแผนการสอนและทํา  
   Micro Teaching  
2. ปฐมบทสู�อาจารย?มืออาชีพที่ มทส. : ทัศนคติที่ดีของความเป=นครู โดย อาจารย? ดร.

วิศิษฎ?พร วัฒนวาทิน วันที่ 11 กันยายน 2555 และ วันที่ 20 มีนาคม 2556 
3. การเสวนา Peer instruction: จากหลักการสู�การปฏิบัติจริง โดย รองศาสตราจารย?  

ดร.พวงรัตน? ไพเราะ วันที่ 20 กันยายน 2555 
4. การเสวนาเรื่องการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสร�าง Concept วันที่ 23 

มกราคม 2556 โดย รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ?, รศ. ดร.พวงรัตน?  ไพเราะ, ผศ. ดร.
พีระพงษ? อุฑารสกุล, รศ. ดร.วราภรณ? เอี้ยวสกุล 

5. การเสวนาเรื่องการสะท�อนคิดของนักศึกษา (Reflective Thinking) โดย อาจารย?      
นรีลักษณ? สุวรรณโนบล วันที่ 19 กุมภาพันธ? 2556 

6. การให�ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 

 


