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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม (Institute of Social Technology) เป็นหนึ่งในหน่วยงำนหลักของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำ
ตรีและบัณฑิตศึกษำ ตำมภำรกิจหลัก 5 ประกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนดคือ กำรสร้ำงบัณฑิต กำรวิจัย กำร
ปรับแปลงถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 ค ำว่ำ “เทคโนโลยีสังคมหรือวิทยำศำสตร์สังคม” หมำยถึง วิทยำกำรสมัยใหม่ที่ประยุกต์วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์เข้ำมำประสมประสำนใช้ประโยชน์ ดังนั้น วิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ที่
ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เรียกว่ำ เทคโนโลยีสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนำพื้นฐำนทำงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งตรง
กับแนวคิดในกำรตั้งส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี1 

 

 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม เป็นชื่อที่มีควำมแตกต่ำงจำกมหำวิทยำลัยอ่ืน โดยมหำวิทยำลัยแต่ละ
แห่งจะใช้ชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป เช่น คณะมนุษยศำสตร์ หรือ คณะสังคมศำสตร์ เป็นต้น ตำมควำมหมำย
ของพจนำนุกรมรำชบัณฑิตยสถำน ค ำว่ำ “เทคโนโลยี” หมำยถึง “วิทยำกำรที่น ำเอำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติได้ ประยุกต์ได้” ดังนั้น “เทคโนโลยีสังคม” จึงเป็นศำสตร์ทำงสังคมยุค
ใหม่ถือว่ำเป็นวิทยำศำสตร์เพรำะว่ำใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ แต่น ำมำประยุกต์ใช้ในด้ำนสังคม ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ “วิทยำกำรที่น ำเอำควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์หรือวิทยำศำสตร์สังคมมำใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทำงปฏิบัติ” หรือเรียกว่ำ “สังคมศำสตร์ประยุกต์”2 
 

ปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (รวม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้) ให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปและควำมเคลื่อนไหวด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม ได้ปรับตัวบ่งชี้ตำมแนวทำงกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี    
โดยเลือกกลุ่มเป็นสถำบันเฉพำะทำง ในลักษณะที่ 1 เป็นสถำบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำ (ค1)  

 

กอปรด้วย ปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  ได้จัดโครงกำรน ำร่อง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยน ำระบบ The Malcom-Baldrige National Quaility 
Award เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบคุณภำพขององค์กร ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
หนึ่งใน 15 สถำบันที่เข้ำร่วมโครงกำร จำก 82 สถำบันที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร (ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร
ทั้งสิ้น 18 เดือน) เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรคุณภำพ ใช้เป็นแนวทำงที่บูรณำกำรในกำรจัดกำรผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ต่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีกำรปรับปรุงอย่ำง
สม่ ำเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืนขององค์กร กำร
ปรับปรุงประสิทธิผลและขีดควำมสำมำรถโดยรวม และกำรเรียนรู้ระดับสถำบันและระดับบุคคล  

 
 
 

                                                
1  ศ.ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน   ค าปราศรัยเน่ืองในการประชุมพบปะคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการฯ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 22 มกราคม 2540 
2  ศ.ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน  ทิศทางและแผนการด าเนินงานของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในยุคปฏิรูปการศึกษา 13 พฤษภาคม 2548 
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ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ได้ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมแนวทำง
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งประกอบด้วย     
11 องค์ประกอบ 34 ตัวบ่งชี้ จำกนั้นได้ก ำหนดองค์ประกอบที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจหลักส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ระบบกำรบริหำรคุณภำพแบบบูรณำกำร รวมองค์ประกอบในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม รวม 12 องค์ประกอบ 35 ตัวบ่งชี้  

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 11 องค์ประกอบ 34 ตัวบ่งชี้ 12 องค์ประกอบ 35 ตัวบ่งชี้ 

 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สรุปดังนี้ 

1. ในภาพรวม  
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมได้คุณภำพอยู่ในระดับดีมำก คือ ได้คะแนน 
4.77 จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 91.30% (บรรลุเป้ำหมำย 21 ตัวบ่งชี้ จำก 23 ตัวบ่งชี้ ) 
ส ำหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. และได้คะแนน 4.56 จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 86.49%         
(บรรลุเป้ำหมำย 32 ตัวบ่งชี้ย่อย จำก 37 ตัวบ่งชี้ย่อย) ส ำหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้
ของมหำวิทยำลัยและส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม   

 
2. ในรายละเอียด  จำกตัวบ่งชี้ทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ย่อย พบว่ำ  

ก.  ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 5 คะแนน  มีทั้งหมด 29 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
2) ตัวบ่งชี้ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
3) ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
4) ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5) ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
6) ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นักศึกษำ 
7) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละของกำรพ้นสถำนภำพของนักศึกษำระดับปริญญำตรีต่อรุ่น 
8) ตัวบ่งชี้ 2.10* ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำ

ของหลักสูตรต่อรุ่น 
9) ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
10) ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
11) ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
12) ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
13) ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ

และนักวิจัย 
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14) ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
15) ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
16) ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
17) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำและผู้บริหำร 

ทุกระดับของส ำนักวิชำ 
18) ตัวบ่งชี้ 7.2 กำรพัฒนำส ำนักวิชำสู่สถำบันเรียนรู้ 
19) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
20) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
22) ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
22) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
23) ตัวบ่งชี้ 10.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
24) ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี 

ตลอดจนพฤติกรรม 
25) ตัวบ่งชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี

ตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
26) ตัวบ่งชี้ 11.2* ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด 

และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
27) ตัวบ่งชี้ 11.3* ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงกำรโครงกำรกำรป รับแปลง 

ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
28) ตัวบ่งชี้ 11.4* ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรปรับแปลง 

ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี 
29) ตัวบ่งชี้ 12.1* ระบบกำรบริหำรคุณภำพแบบบูรณำกำร 
   

ข.  ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  4 คะแนน  มีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
2) ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
3) ตัวบ่งชี้ 2.11* คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
4) ตัวบ่งชี้ 7.5* ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบบรวมบริกำรประสำนภำรกิจ 

  
ค.  ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ – ระดับต้องปรับปรุง (ได้ 3, 2 และ 1 คะแนน)    
     มีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (1.81 คะแนน) 
2) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละของกำรพ้นสถำนภำพของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

ต่อรุ่น (2 คะแนน) 
3) ตัวบ่งชี้ 2.11* คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (3 คะแนน) 
4) ตัวบ่งชี้ 4.4* จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ยอมรับได้ในศำสตร์ 

นั้น ๆ และมี peer review ต่ออำจำรย์ประจ ำ (1 คะแนน) 
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หมายเหตุ :  * หมำยถึงตัวช้ีวัดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

3. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา 
1) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมควรมีกำรวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับควำมมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรขับเคลื่อนส ำนัก
วิชำให้ไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

2) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมควรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ผลงำนและ
กิจกรรมของนักศึกษำไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมให้มำกที่สุด รวมถึงกำรแจ้งไป
ยังผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในระดับต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และสร้ำงขวัญและก ำลังใจที่ดี
ให้แก่นักศึกษำ 

3) มหำวิทยำลัยฯ ควรผลักดันและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำในระดับส ำนักวิชำอย่ำง
เป็นรูปธรรมให้มำกยิ่งขึ้น ทั้งด้ำนกำรประสำนงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำน
งบประมำณ ตลอดจนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักศึกษำ 

4) กำรแสวงหำควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและองค์กำรธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมและเอ้ือประโยชน์ และ
เพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนร่วมกันในลักษณะข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือ
กำรพัฒนำองค์กำรในทุกด้ำนในระยะยำว 

5) มหำวิทยำลัยควรพัฒนำหรือยกระดับห้องไทยศึกษำนิทัศน์ ให้เป็นแหล่งรวมควำมรู้และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

6) ก ำหนดมำตรกำรและกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักฯ เข้ำมำร่วมกิจกรรมต่ำง 
ๆ มำกข้ึน 

7) เพ่ิมกลไกกำรบูรณำกำรระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกับระบบอ่ืน ๆ 
อำทิ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลร่วมกันในกำรเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักวิชำ 

  
4. แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขในภำพรวมของส ำนักวิชำเทคโนโลยี
สังคม มีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ จัดตำมผลลัพธ์ของเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำแห่งชำติดังนี้ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1) ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละของกำรพ้นสถำนภำพของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
ต่อรุ่น  

2) ตัวบ่งชี้ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
  

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. จัดให้มีกำรติวให้กับนักศึกษำกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ในลักษณะ “เพ่ือนช่วย

เพ่ือน” รวมถึงกำรจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะกำรเรียนเพ่ือให้ประสบ
ผลส ำเร็จ 

2. ส่งเสริม ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
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ข.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 

1) ตัวบ่งชี้ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
2) ตัวบ่งชี้ 4.4 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ยอมรับได้ในศำสตร์ 

นั้น ๆ และมี peer review ต่ออำจำรย์ประจ ำ  
  

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. จัดให้มีระบบกำรให้ค ำแนะน ำและพ่ีเลี้ยงให้กับคณำจำรย์ในกำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร 
2. ส่งเสริม ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง และ

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์แหล่งวำรสำรส ำหรับตีพิมพ์

ให้อำจำรย์รับทรำบและสนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงผลงำนที่มี
คุณภำพทุกช่องทำง 

4. ก ำหนดให้สำขำวิชำร่วมกับสถำนวิจัยร่วมกันวำงแผนส่งเสริมสนับสนุน
คณำจำรย์ที่มีผลงำนวิชำกำรพร้อมจะตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ 

5. ส่งเสริมให้คณำจำรย์รวมกลุ่มเพ่ือท ำงำนวิจัยและเขียนบทควำมทำงวิชำกำร
ร่วมกัน 

 
 


