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สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 

- TOP 601-800 และ 1. TOP 3 ของประเทศ และ     
2.  TOP 1 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

สถ า บั น จั ด อั น ดั บ  Times Higher Education ( THE)  World 
University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใน 
ปี ค.ศ. 2020 ไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยในรอบ 
ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการประกาศผลการจัด
อันดับเพิ่มเติม โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว (ตามเป้าหมาย/
Milestone) ดังนี้ 
1) การประชุมหารือเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการด าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ Times Higher Education (THE) World University 
Rankings เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาระส าคัญ 
ของการประชุมคือการวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับและ
แนวทางในการท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น 
รวมถึงการเปรียบเทียบผลการจัดอันดับกับมหาวิทยาลัยกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยและในกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 

2) การสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้บริหารและคณาจารย์
ของแต่ละส านักวิชาในการผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดย Times Higher Education (THE) World 
University Rankings รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติในประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในเชิงนโยบาย 
เมื่อวันที่ 5 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3) การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่ อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่จะ
บันทึกลงในระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times 
Higher Education (THE) World University Rankings ส าหรับ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี ค.ศ. 2021 รวมถึงการพิจารณา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการจัดอันดับสูงขึ้น 

4) การศึกษาระบบการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดย 
U-Multirank ซ่ึงเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยจากผลงานใน 5 ด้าน 
ได้แก่ Teaching & Learning, Research, Knowledge transfer, 
International orientation และ Regional engagement  

5) ส านักวิชาต่าง ๆ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ โดยเน้นหลักสูตร 
สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน รวมถึง 
การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรระยะสั้น  
มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ  (UK Professional Standards Framework, 
UKPSF)  
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สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6) การด าเนินมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยเพิ่มเติม เช่น การจัดสรรทุน
สนับสนุนงานวิจัยริเริ่มส าหรับอนาคต (Forthcoming Research 
Initiative Grant) การจัดสรรทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมนักวิจัยพี่เลีย้ง 
(Research Brotherhood Program)  เป็ นต้น  ทั้ งนี้  ก า ร เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญทั้ง 
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS โดยในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS จ านวน 505 ฉบับ 
และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีคุณภาพสูง จ านวน 407 ฉบับ รวมถึง
จ านวนการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล SCOPUS มีจ านวน 9,260 ครั้ง 
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย  Times  Higher 
Education (THE)  World University Rankings ปี  ค.ศ. 2020 
การอ้างอิ ง (Citation)  ของมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีสุรนาร ี
มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 75 
2. การพัฒนามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จรงิ 

(Real Internationalization) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 
 

- ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาติ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา คิดเป็นร้อยละ 0.91            
เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา 
(จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 
15,349 คน และจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลา
ที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 140 คน) 
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 50 

3. คุณภาพบัณฑติ (Student Profile) 
 เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 

- ผลส าเร็จด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากลได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีแนวทางการด าเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 100  
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สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management 
Restructuring)  
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 

- น าระบบการจัดการสารสนเทศ (EIS) มาใช้ในการ   
วางแผนการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการดังนี้ 
1) ได้พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศบุคคลแกนกลาง โดยปรับปรุงบนพื้นฐาน

ของข้อมูลจากระบบ MIS e-Profile เดิม เพื่อให้รองรับการวางแผน
พัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างโอนย้ายข้อมูลสารสนเทศบุคคลที่มีอยู่เดิม 
และน าเข้าข้อมูลตามโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมไปควบคู่กัน 

2) ช่วงรอยต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ได้ศึกษาความเป็นไปได้ 
และจัดท าระบบต้นแบบของการน าระบบ EIS บนโครงสร้างข้อมูลใหม่ 
มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อการบริหารจัดการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
และ 2) การปรับปรุงนโยบายด้านสวสัดิการเมื่อเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

3) ได้ก าหนดกรอบของปัจจัยที่จ าเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ องกับระบบ Project-Based 
Management (PBM) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล หน่วยงาน 
และผลการด าเนินงาน ซ่ึงมี เป้าหมายในการค านวณค่างาน
รายบุคคล จากรายงานประจ าเดือนในระบบ PBM 

4) มีการพัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ (1) ด าเนินการพิจารณา
ต้นทุนผลิตน้ าประปา ประจ าปีการศึกษา 2561 (2) ด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และภาค
การศึกษา 1/2562 และ (3) จัดท าข้อมูลรายเดือนแทนการน าเข้าข้อมูล
รายปีการศึกษา เพื่อให้ยืดหยุ่นในการน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
โดยเร่ิมใช้ข้อมูลที่น าเข้าในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 40  
5. ผลส าเร็จด้านการปรบัรื้อระบบการจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource 
Development Reengineering) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 

- ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Evaluation and  Promotion) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1) ด้านนโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ

พนักงาน ได้ก าหนดสวัสดิการการจ่ายเงินสมทบการเกษียณอายุ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติม 

2) ด้านการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
(1)  ให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/
สถาบัน โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจน กับผู้รับข้อตกลง  

(2) ในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลา
เร่ิมต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณ  
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สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(3)  ให้ผู้ท าขอ้ตกลงรายงานผลการด าเนินงานตอ่ผู้รับขอ้ตกลงทุกไตรมาส  
(4)  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการก าหนดให้มีหน่วยงาน
น าร่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไปโดยน า PBM มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมิน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ของผู้บริหารหน่วยงาน
ที่ได้ตกลงไว้กับอธิการบดี โดยเห็นชอบให้หน่วยงานระดับศูนย์ 
ส านักวิชา และส่วน เป็นหน่วยงานน าร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และ (3) ส่วนทรัพยากรบุคคล 

3) ด้านการประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
(Employee Engagement) ได้ด าเนินการโครงการประเมินความ
ผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน (Employee Engagement) 
โดยผลการส ารวจสามารถสรุปเป็นดังนี้ 
(1)  พนักงานที่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

จ านวน 716 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1,089 คน 
(2)  Engagement score เท่ากับ 66% (ค่าเฉลี่ยประเทศไทย 62%) 
(3) Engagement behavior ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้านPride/Perform/ 

Passion เท่ากับ 83%, 69%, 69% ตามล าดับ 
(4)  พนักงานมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Organization 

reputation/Collaboration/Supervision ต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
Talent staffing/Rewards and Recognition/Senior Leadership 

(5)  ผล Employee Engagement Survey กับผลของ Additional 
Index อาทิ EdPex, SUT Executive Interview, Happinometer 
เป็นดังนี้ 
 EdPex; Assessment of Engagement ( 7 4 % ) , Career 

Opportunities (67%), Learning & Development (72%), 
Organizational Culture (68%), Performance Management 
(69%), Quality of Work Life (75%) 

 SUT Executive Interview; Change Management (56%), 
Digital HR (65%), Generation Gap (75%) 

 Happinometer; Body (71%) , Brain (72%) , Heart (74%) , 
Money (62%) , Society (86%) , Soul (56%) , Work life 
balance (65%) 

(6)  Key Highlights ที่ได้จากข้อคิดเห็นในการส ารวจ มหาวิทยาลัย
จะน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้าน engagement ต่อไป 

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 46.25 
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สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  : 

 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 15.68 และอัตรา
ค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อ
รายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ 1: 0.49 : 0.21 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลันมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  
1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) เท่ากับร้อยละ 6.04  
2) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้

สินทรัพย์และอื่น ๆ เท่ากับ 1 : 0.45 : 0.33 
สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
(1) ผลสัมฤทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 38.53 
(2) ผลสัมฤทธิ์ของอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัด

การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 111.43 
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 75  

 


