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ค าน า 

 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) จัดท าโดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลที่
ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องเชิงนโยบาย และในเรื่องอ่ืน ๆ 2) ผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 3) ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง  
4) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 5) ผลการด าเนินงานตามกรอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ได้น าเสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2562) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการน าไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà´ç¹
µÔ´µÒÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
SUT Scorecard

                

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)           หนา ข

º·ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ 
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562

(1 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2561 - 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2562)

1 ¡ÃÍº¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
การดำเน ินการต ิดตามผลการดำเน ินงานของมหาว ิทยาล ัย ได ดำเน ินการด ังน ี ้
          1) การติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
             1.1) ผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภา
                  มหาวิทยาลัย
             1.2) ผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเปาหมายการดำเนินงานที ่คาดหวังในชวง 
                  การดำรงตำแหนงของอธิการบดี 4 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
             1.3) ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี ่ยง
          2) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำป
          3) การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินผลงาน 
มทส. (SUT Scorecard)

          ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ได 
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ตามระบบและวิธีการ 
ที ่กำหนดไวในคู มือการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ ่งไดผานความเห็นชอบจาก
                การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั ้งที ่ 5/2561 (วันที ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561)
                การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั ้งที ่ 7/2561 (วันที ่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
          โดยรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไดผานความเห็นชอบจาก
                การประช ุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลงาน คร ั ้งท ี ่  9/2562 ร วมก ับ                  
                คณะผู บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วันที ่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
                การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)           
          สำหรับกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ผลการประเมิน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มีดังน้ี



¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê.2 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

1
¼Å¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºâ´Â 

THE World University 
Rankings

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 76
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

2
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙ‹
¤ÇÒÁà»š¹ÊÒ¡ÅÍÂ‹Ò§á·Œ̈ ÃÔ§

3
¤Ø³ÀÒ¾ºÑ³±Ôµ

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 85.80
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 100
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

4
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 85
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

5
¼ÅÊÓàÃç¨´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÑºÃ×éÍ

ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å 

6
¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 85
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 59.82
äÁ‹¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

ผลการดำเนินงานอยูในระดับดีมาก (ผลงานรอยละ 81.94) ถือวาผานเกณฑการประเมิน

คกก.
 สภาฯ

4.34
4.20

คกก. 
การเงินฯ

5.00

คกก. 
บุคคลฯ

2.67

คกก. 
สงเสริมฯ

3.83

คกก. 
ติดตามฯ

4.09

ภาพรวม

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà´ç¹µÔ´µÒÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.09) 

   มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานสรุปผลการประเมินไดดังนี ้ 
 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการ ได ้สูงกวาเปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.09) 
 ผลการดำเนินงานของอธิการบดีอยูในระดับดีมาก (ผลงานรอยละ 81.94)
 ผลการตรวจสอบภายในโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปต่ำกวาเปาหมายมาก (ผลการดำเนินงานรอยละ 91.44)
 โดยผลการดำเนินงานตามเปาหมายคือ รอยละ 100
 ผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 สุรนารี (SUT Scorecard) โดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับตามเปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.43) 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา ค           สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)
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2.97

2.73

4.494.75

3.66

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

¡ÒÃà»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
áË‹§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¢Í§ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Òµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á 
Œ́ÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Õè¹ÓÊÁÑÂ à»š¹¸ÃÃÁ 
áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÐºº¹ÔàÇÈáË‹§¤Ø³ÀÒ¾ 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ SUT Scorecard

ผลการประเมินอยู ในระดับตามเปาหมาย 
(คะแนนเฉลี ่ย 3.43)

ผลการตรวจสอบภายใน
โดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี ่ย 3.80

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

01

5 คะแนน
การ เ ง ิ น  การบ ัญช ี

03

3 คะแนน
การบร ิ ห ารจ ั ดการ  เ ร ื ่ อ ง  

“การควบค ุมต นท ุนค  า ใช จ  ายการ
ผล ิตของฟาร  มมหาว ิ ทยาล ั ย ”  

และ โครงการระยะยาว

05

3 คะแนน
การควบค ุ มภาย ในและ
การบร ิ ห ารความ เส ี ่ ย ง

02

5 คะแนน
การจ ั ดซ ื ้ อ จ ั ดจ  า ง

04

3 คะแนน

การปฏ ิ บ ั ต ิ ง านทางคอมพ ิ ว เตอร   
แล ะร ะบบสารสน เทศ

ผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายมาก 
(ผลการดำเนินงานรอยละ 91.44)

โดยผลการดำเนินงานตามเปาหมายคือรอยละ 100
และผลการใชจายเงินรอยละ 85.08

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)           หนา ง

1. การสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
   (ผลงาน 92.45% : ผลเงิน 80.61%)

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย    
   (ผลงาน 97.62% : ผลเงิน 85.33%)

3. การสร างค ุณคาต อเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตร 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ผลงาน 87.67% : ผลเงิน 75.64%)

4. การสร างความผูกพันกับวัฒนธรรมของ
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผลงาน 99.91% : ผลเงิน 100%)

5. การบริหารงานท่ีนำสมัย เปนธรรมและการสราง    
   ระบบนิเวศแหงคุณภาพ (ผลงาน 90.00% : ผลเงิน 94.74%)
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´ŒÒ¹ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื ่องการวิเคราะหตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของทุกหนวยงานอยางจริงจัง 
   และตอเนื่อง เพื่อการใชประโยชนในการบริหารจัดการของผูบริหาร
2) มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดำเนินงานเรื ่องที ่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
   ไดใหขอเสนอแนะไว และกำหนดกรอบเวลาใหชัดเจน เพื่อนำไปสูการปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค อาทิ 
   2.1) การจัดทำแผนระยะยาว ซึ ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงินของหนวยวิสาหกิจทุกแหง
   2.2) การดำเนินการเรื ่องที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เคยมีขอสังเกตตั้งแต ป พ.ศ. 2554    
        ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
3) มหาวิทยาลัยควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั ้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยดาน 
   การบริหารความเสี ่ยง เพื ่อสอบทานและใหขอเสนอแนะดานการบริหารความเสี ่ยงของมหาวิทยาลัย
4) มหาวิทยาลัยควรนำระบบ Project-Based Management มาใชก ับหนวยวิสาหกิจทุกแหง เพื ่อให 
   การบริหารจัดการเปนระบบเดียวกันและเปนประโยชนในการติดตาม

´ŒÒ¹ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ
1) มหาวิทยาลัยควรวางโครงสรางและดำเนินการใหระบบฐานขอมูลสำคัญที่มีอยูแลว เชน ระบบบุคคล เปนตน         
   และระบบที่พัฒนาขึ้นใหมสามารถเชื่อมตอกันได โดยอาจมีมาตรการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะอำนวย 
   ใหระบบตาง ๆ เชื ่อมโยงขอมูลเขาหากัน และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารหนวยงานควรมีมาตรการกำกับ ติดตาม และสอบทานขอมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ 
   และประเมินผลงานออนไลนใหขอมูลครบถวน ถูกตอง และทันตามกำหนดเวลา เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันในความถูกตอง 
   ของขอมูลและใหรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะทอนผลงานของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง
3) มหาวิทยาลัยโดยหนวยตรวจสอบภายในควรทบทวนแผนและเรงดำเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทาน 
   โดยเฉพาะดานการปฏิบ ัต ิงานทางคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และดานระบบการควบคุมภายใน 
   และการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหไดผลการตรวจสอบและการสอบทานทันตอการประเมินผลงานในรอบปงบประมาณ 
   ของมหาวิทยาลัยและสามารถเสนอมาตรการปองกันไดทันเหตุการณ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา จ           สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า ฉ 

 
  

 
สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า    ก 
บทสรุป    ข 
สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญแผนภาพ  ฉ 
บทท่ี  1 บทน า  1 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี  1 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ  1 
  ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี  1 
   หลักการและเหตผุล  1 
   วัตถุประสงค์  2 
   กรอบความคิดในการด าเนินการ  3 
   ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  3 
   ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ  6 
   ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจดัให้คณะกรรมการฯ  7 
   สิ่งที่คาดหวัง  7 
   ข้อจ ากัดในการด าเนินการ  7 
   การรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   7 
   โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  8 
   การรับฟังความคดิเห็นของผู้เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน   8 
   กรอบเวลาการประเมิน  9 
บทท่ี  2 ข้อมูลผลการด าเนินงาน  10 
  ผลการด าเนินงานการตดิตามของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  10 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยตามประเด็นมต ิ  10 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารง 
   ต าแหน่งของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  60 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง   68 
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าป ี  78 
  ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ   
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (SUT Scorecard)   82 
บทท่ี  3 ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  103 
  ผลการประเมิน  103 
 ผลการประเมินดา้นการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี  103 
 ผลการประเมินดา้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี  109 
  ผลการประเมินดา้นการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และ  
  เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (SUT Scorecard)   109 
   ด้านที่พัฒนาของมหาวิทยาลัย  111 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  115 
 ภาคผนวก ก กรอบการติดตามและประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)   116 
 ภาคผนวก ข การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  118 
 ภาคผนวก ค สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  129 
เอกสารอ้างอิง   131 
 

 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า ช 

 

 

 

สารบัญตาราง 
หน้า 

 
ตารางที ่1 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  80 
ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการ 

ในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  103 

ตารางที่ 3  สรปุผลภาพรวมการด าเนนิงานของอธิการบดตีามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหนง่
อธิการบด ี4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2562)  105 

ตารางที่ 4  สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  110 

ตารางที่ 5 กรอบการตดิตามและประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  116 
 

 
สารบัญแผนภาพ 

    หน้า 
 
แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  6 
แผนภาพท่ี 2 กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  9 
แผนภาพท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)   78 
แผนภาพท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ  104 
แผนภาพท่ี 5 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –  
 30 กันยายน พ.ศ. 2562)   109 
แผนภาพท่ี 6 ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี    109 
 





รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 1 

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
วิสัยทัศน ์

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ    
มีความรู้ มีคุณธรรมน าปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 
ภารกิจ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี ้

1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดบัสงูทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 

2) วิจัยและค้นควา้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหนา้ทางวชิาการ และการน าผลการวิจัยและพฒันา
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาได้มากข้ึน 

4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
5) ทะนบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยด าเนินการได้โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถท าหน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบาย ดูแลการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
(Audit) ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยการประเมินยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการ
ที่ดี (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self-Governance) ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
  อนึ่ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า “การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
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ประเมินผลงานที่ดี และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเอ้ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการเสนอข้อตรวจพบอันประกอบด้วย ข้อมูลที่
เป็นอยู่จริง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
อย่างเพียงพอต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และพนักงาน” หมวด 3 ข้อ 12(1) ให้คณะกรรมการติดตามฯ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือก าหนด
ขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี  และหมวด 7  
ข้อ 17(1) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 คร้ัง เป็นลายลักษณ์อักษรใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดท าแผนและกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 และการประชุมครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดท ารายงานโดยผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อน าผลเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
วัตถุประสงค ์
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมี
ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
อย่างทันการและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่าง ๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้ 
  1) เพื่อติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตลอดจนผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของอธิการบดี และผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยง  
  2) เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ในสองประเด็น คือ  
การประเมินสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
3) มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติการสร้างความผูกพัน
กับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศ
แห่งคุณภาพ 
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กรอบความคิดในการด าเนินการ 
ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ใช้กรอบ

ความคิดในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ PMA 
(Performance and Management Audit)  
  2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เน้นการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management Quality) เพื่อ
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
  3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้พิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และ
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
  4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านการเงิน (Financial Audit) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก (Public Auditor 
or External Auditor) คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ท าหน้าที่เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ให้
ข้อมูลส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าหากพบกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นการด่วน 
  5) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์ และเชิงเป็นมิตรมิใช่การจ้องจับผิด (Positive 
Mental Attitude – Friendly Audit) รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  6) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
  7) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น า
กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
มาใช้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 2) มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicator) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 
ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้หลัก การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็นปีการประเมินผลงาน โดยท าการประเมินและรายงานผลการประเมิน   
ปีละ 2 คร้ัง คือ กลางปีและสิ้นปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี) โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ท าการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการด าเนินงานของหน่วยงานตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนข้อมูลการด าเนินงานตามกรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard) และจัดท า
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รายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดขอบเขตการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานดังนี้ 

1) การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1)   การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภา

มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

ก. มติในเร่ืองเชิงนโยบาย 
ข. มติในเร่ืองอื่น ๆ 
ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ โดยหาข้อสรุปของการด าเนินงานในแต่ละประเด็น

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 (5 คะแนน) ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์     
ระดับ 4 (4 คะแนน) มีผลงานบางส่วน 
ระดับ 3 (3 คะแนน) เร่ิมด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
ระดับ 2 (2 คะแนน) มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชดัเจน   
ระดับ 1 (1 คะแนน) รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยงั

ไม่คืบหน้าจากปทีี่ผ่านมา  
1.2)  การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ ไม่ผ่าน (ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ลง
มา) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้    

ระดับดีเยี่ยม 90 – 100 คะแนน 
ระดับดีมาก 80 – 89 คะแนน 
ระดับดี 70 – 79 คะแนน 
ระดับพอใช้ 60 – 69 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 คะแนน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อสรุป เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.3)  การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (2) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
(3) การตรวจสอบการบริหารจัดการ (4) การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และ  
(5) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 (5 คะแนน) หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการที่ รัดกุม เพื่ อป้องกันไม่ ใ ห้เกิด
ข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน 

ระดับ 4 (4 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไข 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 (3 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไข
ที่ก าหนด 

ระดับ 2 (2 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเร่ิมก าหนดแนวทางแก้ไข 
ระดับ 1 (1 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 
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  2)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1)  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  (5 คะแนน) มีประสิทธิ ภาพในการด า เนิน ง าน 
มากกว่าร้อยละ 105 และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 10 

- มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
สูงกว่าเป้าหมายมาก 

ระดับ 4 (4 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 
101-105 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 

- มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ระดับ 3  (3 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้อยละ 100 

- มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
ตามเป้าหมาย 

ระดับ 2  (2 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้อยละ 95-99 

- มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับ 1  (1 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

- มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 

2.2) การประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) มิติการสร้าง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
ซึ่งการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ที่เน้นการก าหนดตัวชี้วัด
เพื่อสร้างความท้าทายในการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดระดับคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ และในการก าหนดค่ากลางที่ระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลงานในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่านมา 
หรือใช้ค่าคะแนนที่ได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5) ของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับความหมายของค่าระดับ
เกณฑ์ชี้วัดและระดับผลประเมินทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้ 

ความหมายของค่าระดับตามเกณฑ์ชี้วัด 
    ระดับ 5 ด าเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 
    ระดับ 4 ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 
    ระดับ 3 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
    ระดับ 2 ด าเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
    ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ เพิ่งเริ่มด าเนินการ ผลส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมายมาก    

ระดับผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยคะแนนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด น้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน ท าการค านวณ โดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
     ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 5  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานสูงกว่าเปา้หมายมาก 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานสูงกว่าเปา้หมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายมาก     
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ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบด้วยกระบวนการ 
7 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการติดตามฯ ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อก าหนดเป้าหมายของการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน และเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ในระยะคร่ึงปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ 

2) คณะกรรมการติดตามฯ จัดท าสรุปข้อหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
พร้อมทั้งน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ 

3) คณะกรรมการติดตามฯ จัดท ากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานพร้อมแผนการ
ด าเนินงาน โดยปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร จากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลตามกรอบการติดตามฯ ดังกล่าว และประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล เพื่อส่งให้
คณะกรรมการติดตามฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 

4) คณะกรรมการติดตามฯ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกร่าง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการเพื่อสอบทาน
ร่างรายงานก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา 

5) คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมิน 
6) คณะกรรมการติดตามฯ หารือและรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงานผลการ

ประเมิน เพื่อปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องมากที่สุด  
7) คณะกรรมการติดตามฯ จัดท ารายงานขั้นสุดท้ายเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

แผนภาพที่ 1  : ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

จัดท ารายงาน
เพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด แผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯ หารือ
กับคณะผู้บริหาร
และประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ
หน่วยงานเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ายเลขาฯ 
ร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร

สอบทาน (ร่าง) 
รายงาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
กับคณะผู้บริหาร
ร่วมสอบทาน 
(ร่าง) รายงาน

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 6 

ข้ันท่ี 5 

ส. 15 ก.ย. 2561 

ส. 29 ก.ย. 2561 
ส. 22 ธ.ค. 2561 

พฤ. 24 ม.ค. 2562 พฤ. 24 ต.ค. 2562 

ส. 9 พ.ย. 2562 

ส. 16 พ.ย. 2562 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย จ. 18 พ.ย. 2562 และเสนอสภามหาวิทยาลัย ส. 30 พ.ย. 2562 
ข้ันท่ี 7 
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ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดให้คณะกรรมการ 
  1) รายงานการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และรายงานการด าเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2) ข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดี  
  3) แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีไ่ด้รับอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  4) ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่บันทึกในระบบ Project-Based 
Management 
  5) ข้อมูลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  6) ข้อมูลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) มิติการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) มิตกิารสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม 
และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
 
สิ่งที่คาดหวัง 
  1) สภามหาวิทยาลัยสามารถก ากับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลยัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
  2) สร้างวัฒนธรรมในการตรวจสอบ และประเมินผลงานที่โปร่งใส 
  3) มหาวิทยาลยัมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
  4) มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิงานและปรับปรุงงานอย่างทันการและต่อเนื่อง 
 
ข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
  ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีที่ต้องการ
น าผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทันการและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรได้รับทราบผลการ
ประเมินโดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดการประเมินแต่ละครั้ง และผลการประเมินจะแม่นตรงต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์
และถูกต้องที่สุด แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้ข้อมูลที่ได้รับยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งย่อมท า
ให้ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด 
 
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี เป็นไป
เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
จะแจ้งผลการประเมินในรูปบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ รวมทั้งข้ อสังเกตและ
ข้อแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน (ภายในวันที่ 
15 พฤษภาคม) และทุกปี (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน 6 เดือนแรก 
เน้นการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมินความก้าวหน้า (Progress Report) ส่วนใน 6 เดือนหลัง 
เน้นการก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยเสนอรายงานสรุปการประเมินผลงาน (Evaluation Report) ทั้งปี 
  ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถน ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์
และกลไกการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และน าสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภา

มหาวิ ทยาลั ยและคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 

 1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย  
1.1.2 มติในเรื่องอื่น ๆ  

1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภา
มหาวิ ทยาลั ยและคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 

 1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย  
1.1.2 มติในเรื่องอื่น ๆ  

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่
คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่
คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 1.3 การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจากการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ 
Project-Based Management (PBM)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ 
Project-Based Management (PBM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2 .2  การประ เมิ นผลงานประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โดยประเมินตามกรอบการประเมิน 
ตั ว ช้ี วั ด  และ เ กณฑ์ ก า ร ปร ะ เ มิ น ผ ล ง า น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 5 มิติ ได้แก่ 
1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) มิติ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) มิติการสร้าง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติการสร้างความ
ผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และ
การสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
  คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดให้มกีารประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อร่วมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ 
และรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กรอบเวลาการประเมินซึ่งปรากฏรายละเอียดในแผนภาพที่ 2  
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กรอบเวลาการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  :  กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) 

การติดตามฯ 
ในรอบครึ่งแรก 

การติดตามฯ 
ในรอบสิ้นปี 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดท าร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน ส.ค. 2561 ส.ค. 2561 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมนิผลงาน/ 
พิจารณากรอบ SUT Scorecard 

ส. 18 ส.ค. 2561 ส. 18 ส.ค. 2561 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  
พิจารณาร่างโปรแกรมการตดิตามและประเมินผลงาน/พิจารณากรอบ SUT Scorecard 

ส. 15 ก.ย. 2561 
ส. 10 พ.ย. 2561 
พฤ. 13 ธ.ค. 2561 

ส. 15 ก.ย. 2561 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ จัดท าร่างโปรแกรมการติดตาม 
และประเมินผลงาน/กรอบ SUT Scorecard เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ส. 29 ก.ย. 2561 ส. 29 ก.ย. 2561 
ส. 22 ธ.ค. 2561 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมขอ้มูล 

พฤ. 24 ม.ค. 2562 พฤ. 24 ม.ค. 2562 

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ 
ก.ย. – จ. 7 ต.ค. 2562 

(ภายใน จ. 7 ต.ค. 2562) 
มี.ค.-ส. 7 เม.ย. 2562 
(ภายใน ส. 7 เม.ย. 2562) 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ตรวจสอบ วเิคราะห์/สังเคราะห์ 
และจัดท าร่างรายงานการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

อา. 8 – พฤ. 12 เม.ย. 2562 อ. 8 – ศ. 11 ต.ค. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทานร่างรายงานฯ 

พฤ. 24 ต.ค. 2562 อ. 23 เม.ย. 2562 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ ส. 4 พ.ค. 2562 ส. 9 พ.ย. 2562 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 

เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถกูต้องความสมบูรณข์องรายงาน 
ส. 16 พ.ย. 2562 ส. 11 พ.ค. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ จัดท ารายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลยั ภายใน จ. 13 พ.ค. 2562 ภายใน จ. 18 พ.ย. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อพจิารณาร่างโปรแกรมฯ และกรอบ SUT Scorecard จ. 6 ส.ค. 2561 จ. 6 ส.ค. 2561 

ฝ่ายเลขานกุารประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนว่ยงาน พฤ. 24 ม.ค. 2562 พฤ. 24 ม.ค. 2562 





รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที่  1 การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการติดตามการด าเนินงาน

ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2. ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ

ด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้ประเมินผลการด าเนินงานที่อธิการบดีตั้งเป้าหมายปีที่ 2 ของวาระ
การด ารงต าแหน่งคือระหว่าง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) 

ส่วนที่  2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตาม
ผลการด าเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่  3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส่วนที่ 1 : การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
1. ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  1.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเร่ืองเชิงนโยบาย 
  1.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเร่ืองอื่น ๆ ที่มิใช่เร่ืองเชิงนโยบาย 
  การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ที่ผ่านมา 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองและด าเนินงานตามประเด็นมติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.1  ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย  รวม 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1) นโยบายการสร้าง 
Branding ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่ประสบความส าเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย  
2) แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  3) นโยบายการเตรียม
ความพร้อมในการท างาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนา
อาชีพ 4) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 5) นโยบาย
การศึกษาทิศทางเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  6) นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 7) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชนเ์ก้ือกูลของพนักงาน 
1.1.1 ประเด็นมติเกี่ยวกับเรื่องเชิงนโยบาย สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 3 ประเด็น ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 1 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 2 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่
ประสบความส าเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 
(การประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 19 ธันวาคม 2558) 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
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1) การสร้างแบรนด์ (Branding) ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
(1) ก าหนดลักษณะความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย 
(2) ก าหนดกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

ให้ชัดเจน 
(3) ก าหนดกลไกหรือวิธีการภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บุคลากรยอมรับ และมีบทบาทส่งเสริม 
พิ ทั กษ์  ปกป้ อ ง  และ เผยแพร่ แบรนด์ของ
มหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นผลผลิตท่ีเด่นๆ บางเรื่อง
ส าหรับการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
การ “สร้างคน สร้างความรู้ สู่การใช้ประโยชน์” และ
เป็นไปตามกระบวนการ “ริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่อเน่ือง 
ยั่งยืน” 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการกรอบนโยบายการสร้าง Branding 

ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตท่ีประสบความส าเร็จ 
(Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

1)-2) สืบเน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ท่ี
เชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4 ปี  (SUT Re-Profile 2020) โดยคณะกรรมการ
อ านวยการสื่อสารตราองค์กร มทส.  (SUT Branding) 
เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่สู่ประชาคม มทส. และน าไปสู่
ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี 
(1) การเผยแพร่คู่มืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

(SUT Identity Manual)  เพื่อเป็นการก าหนด
ใช้ อั ต ลั กษณ์  มทส .  ( SUT Identity)  เ พื่ อ
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ให้ เป็นแนวทาง
เดียวกัน เช่น ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรย่อ  เฉดสี
ประจ ามหาวิทยาลัย  การใช้ SUT font  และ
การออกแบบสื่ อน า เ สนอต่ า งๆ  เป็ นต้ น 
ผ่ านช่องทางสื่ อสารภายในอง ค์กร อา ทิ   
e-mail all user/ SUT FB/ website 

(2) การ เพิ่ มช่ องทางการสื่ อสารภายในและ
ภายนอกผ่านสื่อโซเชี่ยล @SUTline อีกท้ังได้
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม มทส. อาทิ 
การจัดประกวดออกแบบไลน์สติกเกอร์พร้อม
เงินรางวัล จากน้ันได้เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสติก
เกอร์ไลน์แก่ประชาชนท่ัวไปตามข้อก าหนดของ 
NeverLineJapan 

(3) การผลิตรายการ SUT Variety  น าเสนอผลงาน และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสื่อสาธารณะ  โดยส่วน
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมฯ  เผยแพร่ผ่าน
โซเชียล อาทิ  SUT Station/ SUT FB / YouTube 

(4) การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 4 ปี (SUT Re-Profile 2020) ในรูปแบบ
Infographic  ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีระลึกในโอกาสปี
ใหม่ 2562 ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดอารี่ 
มอบเป็นอภินันทนาการแก่บุคลากร มทส. และ
หน่วยงาน องค์กร คณะบุคคลภายนอก 

5 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 (5) การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  4 ปี  (SUT Re-Profile 2020) ใน
รูปแบบ Infographic  ความยาว 6 นาที ผ่าน
ช่องทางสื่อโซเชียลสู่สาธารณะ 

(6) ด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ
เคลื่อนท่ี เผยแพร่ยุทธศาสตร์ SUT Re-Profile 
2020 “moving toward Social Enterprise” 
อาคารหลักต่างๆ อาทิ อาคารบริหาร, วิชาการ 1,2,  
อาคารเรียนรวม 1,2,  โรงอาหาร, เทคโนธานี ,  
ถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

2. น โยบายการ เต รี ยมความพร้ อมในการท า งาน 
( Employability)  แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ (การประชุมครั้ง
ท่ี 1/2560 วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2560) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ 
(Reflection Process) พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง โดยเมื่อด าเนินงานไประยะหน่ึงควรมีการ
เทียบระดับ (Benchmarking) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
ในอนาคต 
มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการ

ท างาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้
รายงานว่า “ในปัจจุบันตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  
มีหน่วยงานคือโครงการจัดตั้ งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา (SEDA) ซ่ึงรับผิดชอบด้าน 
Entrepreneurship โดยตรง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์มีความเห็นว่าหากโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา (SEDA) รับผิดชอบ
ศึกษาและใช้ก ระบวนการสะ ท้อนกลับ  (Reflection 
Process) พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
แ ล ะ เ ที ย บ ร ะ ดั บ  ( Benchmarking)  ต า มข้ อ สั ง เ ก ต /
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จะเกิดประโยชน์โดยตรง
ในการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาในอนาคต ซ่ึงขณะน้ีฝ่าย
กิ จการ นัก ศึกษาและ ศิษย์ เก่ าสัมพันธ์อยู่ ในระหว่ าง
ประสานงานกับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาเพื่อด าเนินการตามมติ /
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย" และ ได้มีการสรุป
กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

 

1.1.2 ประเด็นมติเกี่ยวกับเรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ประเด็น  
มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื ่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง  (การประชุมนัดพิเศษ 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2562) 
1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังน้ี 
1.1) ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าท่ีเหมือนกันของ

สายวิชาการและก าหนดเกณฑ์ส่วนท่ีแตกต่าง
กันตามบริบทวิชาชีพ เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์
กายภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 

1.2) อาจก าหนดเป้าหมายขอบเขต (TOR) การ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล  

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้บรรจุเรื่องการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารง
รักษาคนดีคนเก่งใน SUT Scorecard อีกท้ังยังก าหนดให้
เป็น Flagship การด าเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการและการประเมินท่ีระบุไว้ ดังน้ี 
ผลส าเร็จการประเมินและส่ งเสริมทรัพยากรบุคคล 
( Human Resource Evaluation and Promotion) 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
(1) ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการปรับปรุง 
(2) การจัดอบรมกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

4 
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เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1.3) ก าหนดความคาดหวังขั้นต่ าจากคนดีและคนเก่ง
ให้ชัดเจนและก าหนดรางวัลส าหรับบุคคลท่ีมีผล
การปฏิบัติงานท่ีมากกว่าท่ีคาดหวัง 

1.4) ปรับการบริหารงานบุคคล (Human Resources) 
ใ ห้ มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒน า บุ ค ล า ก ร  ( People 
Development) โดยค านึงถึงกรอบความคิดแบบ
เติ บโต (Growth Mindset)  และการพัฒนา 
(Development) ของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

2) การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานควร
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ (Objective) ท่ีส่งผลกระทบ 
(Impact) ต่อองค์กรเป็นหลัก 

3) การประเมินด้วยผู้ประเมินเพียงผู้เดียวอาจท าให้เกิด
อคต ิควรหาแนวทางการประเมินเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

4) ควรใช้ฐานข้อมูลภาระงานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
และน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการด าเนินงานนโยบายการพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
3) ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ติดตามผลการด าเนินงานในเรื่องเชิงนโยบาย และให้
มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นภาพความส าเร็จ
ของการด าเนินงานเรื่องเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

(3) ระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรโดยใช้
ระบบ Performance-Based KPIs (Staff Upgrades) 

(4) ระบบแรงจู ง ใจและการ ให้ รา งวั ล ท่ี เหมาะสม 
(Incentives & Awards) 

(5) ร ะ บ บ  Matrix Assignment ท่ี ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพผ่านระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

(6) ความพึงพอใจในการให้บริการและประสานภารกิจ
ระหว่างหน่วยงาน (EdPEx 7.3-13) 

(7) ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ ท่ีได้รับการปรับ
ต าแหน่ง (EdPEx 7.3-20) 

(8) งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป (EdPEx 7.5-3) 

(9) หลักฐานอื่นท่ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินท่ีก าหนด 

ซ่ึงแนวทางการด าเนินการน้ี สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีน าเสนอ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องนโยบายการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 
โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
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1.1.3 ประเด็นมติเกี่ยวกับเรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ประเด็น  
มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายการศึกษาทิศทางเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัย ท่ี ได้ ศึกษา รวบรวม และ

ประมวลข้อมูลความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของมหาวิทยาลัย ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
รวมถึงการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

2) ในการศึกษาครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการขนาด
ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มเติม เพื่อให้
ได้ข้อมูลจากทุกกลุ่มและสะท้อนภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเผยแพร่ผลการศึกษาน้ีใน
รูปแบบเอกสารวิชาการหรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและน ามาปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมท้ังสื่อสารผลการศึกษาน้ีให้คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อปรับ
กระบวนการทางความคิดของประชาคมในมหาวิทยาลัย  

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้
มีการตั้งคณะท างานโดยคณะท างานได้มีการหารือแนวทาง
ร่วมกับอธิการบดีและรองอธิการบดี และมีการจัดประชุมใน
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น Data Analysis, Beyond Agile 
และ TQA sharing โดยได้มี การด า เ นินการ เผยแพร่ 
ผลการศึกษาน้ีในรูปแบบเอกสารวิชาการท่ีเป็นรูปเล่ม 
รวมท้ังวางแผนสร้างช่องทางสื่อสารผลการศึกษาน้ีให้
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ อีกท้ัง
มีการน าผลการศึกษามาก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผน
และจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2563 และเริ่มน า
กระบวนการท างานแบบ Agile team เข้ามาด าเนินการใน
การท างานเพิ่มขึ้น และได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการฉบับสมบูรณ์และส่งมอบให้ผู้บริหาร
เรียบร้อยแล้ว 

 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

4) มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลยุทธ์หรือวิธีการปรับการสอน
ให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย 

5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีศึกษา
น้ีจากมหาวิทยาลัยชั้นน าอื่นมาประกอบเพิ่มเติมในการ
ด าเนินการ 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการด าเนินนโยบายการศึกษาทิศทาง

เพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

  

2. นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2562) 
1) โรงพยาบาล มทส. ควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
2) โรงพยาบาล มทส. ควรมีการเทียบเคียงกับโรงพยาบาล

อื่นท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบในด้านการบริหารจัดการ การบริการ 
และการวิจัย  

3) การบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล มทส. อาจพิจารณารับบุคลากรรูปแบบ 
ไม่เต็มเวลา (Part-time) รวมท้ังมีวิธีการจูงใจบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพเข้ามาท างานในโรงพยาบาล มทส. 

4) โรงพยาบาล มทส. ควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในเชิงวิชาการ เช่น สารคดีการรักษาสุขภาพ และการ
ให้ความรู้เรื่องโรคภัย เป็นต้น เพื่อดึงดูดผูร้ับบริการ  

5) โรงพยาบาล มทส. อาจพิจารณาด าเนินการให้บริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทางท่ีมีความขาดแคลนและมี
ความต้องการสูง อาทิ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และการ
รักษาเฉพาะทางให้กับโรคภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ี 
นครชัยบุรินทร์ เป็นต้น  

6) โรงพยาบาล มทส. ควรด าเนินการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) และการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation : HA) อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

7) โรงพยาบาล มทส. อาจพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ และอาจน าไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในระยะท่ี 3  และอยู่ใน
ระหว่ างการจัดท าแผนธุ รกิ จ  Business Model เพื่ อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลใน
ระยะท่ี 3 อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมีการเตรียมการด้าน
การเรียนการสอนชั้นคลินิกโดยได้จัดเตรียมการในส่วน
ส าคัญ อาทิ การขอรับการปะเมินจากแพทยสภา การตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การสร้างระบบ
ฐานข้อมูลบริการทางการแพทย์ (HIS Hospital) การสร้าง
เครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อขยายการบริการทาง
การแพทย์สร้างศักยภาพทางด้านการบริการทางการแพทย์
เฉพาะทาง  ให้มีจ านวนผู้ป่วยท่ีเพียงพอตามเกณฑ์ก าหนด
ของแพทยสภาเพ่ือรองรับการเรียนการสอนช้ันคลินิกต่อไป 

3 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการด าเนินนโยบายการขับเคลื่อน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ และรายงานผลเป็นเรื่องสืบเน่ืองต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นระยะต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3. นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของพนักงาน (การประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2562) 
1) ด้วยวาระน้ีมีการน าเสนอเอกสารลับ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอให้การพิจารณาเรื่อง
น้ีเป็นการประชุมลับ 

2) ข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอเป็นเพียงส่วนหน่ึง ท าให้
ไม่ เห็นภาพท่ีจะสะท้อนการปรับปรุ ง ได้ ท้ั งหมด 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด า เ นินการประ เด็น
ดังต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดเป้าหมายการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน

เน่ืองจากพนักงานมหาวิทยาลัยมีหลายกลุ่ม ซ่ึงแต่
ละกลุ่ มมีลั กษณะงาน ท่ีแตกต่ างกัน  เพื่ อ ให้
เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

(2) วิเคราะห์จ านวนเงินผูกพันรายปีและจ านวนเงินท่ีต้อง
จ่ายในระยะยาวว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่ 

(3) ศึกษาผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ รวมท้ัง
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือน
ท้ังระบบ ซ่ึงอาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัย คือ นักศึกษาและผู้ปกครองของ
นักศึกษา รวมถึงอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย 

(4) วิ เคราะห์ เปรี ยบเ ทียบระบบสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานจากมหาวิทยาลัยอื่น
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 

(5) วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการรับพนักงานและการ
ธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพจากมหาวิทยาลัยอื่น 

(6) ศึกษาระบบการพิจารณาค่าตอบแทนจากผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท้ังในเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ  

(7) วิเคราะห์อัตราส่วนของพนักงานสายวิชาการต่อ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือน
เริ่มต้นของพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไปให้ เหมาะสม เพื่อดึงดูด 
ผู้มีศักยภาพเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาการรับพนักงานสายวิชาการท่ีอาจมีศักยภาพ
ไม่เพียงพอ อันเน่ืองมาจากการรับพนักงานเพื่อให้เต็ม
จ านวนตามข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพ 

5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อธ ารงรักษา
พนักงานท่ีมีศักยภาพ  

6) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการน าระบบอัตโนมัติ หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาด้านบุคลากร 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย (1) ประธาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
ปรัชญา เวสารัชช์ (2) กรรมการจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยผู้ ทรง คุณวุ ฒิ  จ านวน 3 คน ได้ แก่  
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์, นายมนูญ สรรค์คุณากร 
และนายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ (3) กรรมการและเลขานุการ 
ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวท าการศึกษาและเสนอแนะการ
ปรับปรุงการให้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานทุกสายงานและทุก
ระดบัต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

2) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 3 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน  
พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3 ในวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ก าหนดน าเสนอผลการศึกษาต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

4 
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2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

7) มหาวิทยาลัยควรก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไปให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปมีเป้าหมายและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

8) มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
การรับบริการทางการแพทย์ เช่น การเปิดให้ส ารองคิว
รักษาพยาบาลทางโทรศัพท์ การให้ความส าคัญกับการ
รั ก ษ า พย า บ า ล ผู้ ป่ ว ย ซ่ึ ง ใ ช้ สิ ท ธิ พ นั ก ง า นขอ ง
มหาวิทยาลัยโดยไม่ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
หากไม่จ าเป็น เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับพนักงาน 

9) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเพื่อควบคุม
จ านวนพนักงานและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานท้ัง
ในหน่วยวิสาหกิจและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมิ
ให้ เกิดความเหลื่ อมล้ ากันระหว่างพนักงานของ
มหาวิทยาลัยและพนักงานในหน่วยวิสาหกิจ 

10) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ศึกษาพิจารณาปรับปรุงระบบการก าหนดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับตามท่ีกรรมการเสนอ 
2) โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายในการ

จัดสรรเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์
เกื้อกูลให้เหมาะสมในการสรรหา พัฒนา และบ ารุงรักษา
พนักงานท่ีมี คุณภาพต่อ เ น่ืองมาตั้ งแต่แรกก่ อตั้ ง
มหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบในหลักการท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอให้มีการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้เหมาะสม 
ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
2.1)   แต่ งตั้ งคณะกรรมการ เฉพาะกิ จของสภา

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(1) ประธาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา 

เวสารัชช์  
(2) กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ  จ านวน 3  คน ได้ แก่  
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นายมนูญ 
สรรค์คุณากร และนายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 

(3) ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร  ไ ด้ แ ก่   
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวท าการศึกษาและ
เสนอแนะการปรับปรุงการให้ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
ของพนักงานทุกสายงานและทุกระดับต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2 .2 )   ให้ คณะกรรมการบริ หารง านบุ คคลของ
มหาวิทยาลัย ศึกษาและพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
ในทุก 4 ปี  เพื่ อให้ เหมาะสม ก้ าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และแข่งขันได้ 
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2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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1.2  ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่ม ิใช่เรื่องเชิงนโยบาย   

1.2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวม 34 ประเด็น  (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มี 14 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 13 ประเด็น/ในรอบครึ่งหลังของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 7 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 14 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ประเด็น 

(รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 8 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุ มั ติ  (ร่ าง )  รายงานผลการประเมิ นตนเอง  
ปีการศึกษา 2558 มทส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มทส. 
(การประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมินในภาพรวม 
โดยให้ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงระหว่างการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินด้านการเงิน (Financial) และ
การประเมินด้านการด าเนินงาน (Performance) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 

มทส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มทส. ตาม 
(ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้
ด าเนินการดังน้ี 
(1) ด้านการพัฒนาโปรแกรม Cash Flow แบบออนไลน์

อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลท่ีส่งมาจากส่วนการเงินและบัญชี 

(2) ด้านพัฒนาระบบ PBM  ได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
พัสดเุรียบร้อยแล้ว  

(3) เตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ 
Power BI โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบท่ีได้รับการ
อบรมเข้าร่วมงานเพื่อ Show And Share ผลงานของ
หน่วยงาน เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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2. ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การประชุมครั้งท่ี 
7/2559 วันท่ี 24 ธันวาคม 2559) 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินอีก 1 ฉบับ ตาม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปน าโดย 
ทีมพัฒนาต้นทุนต่อหน่วย และผู้รับผิดชอบของส่วนการเงิน
และบัญชี ได้ด าเนินการประสานติดตามหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในแนวทางเดียวกันในข้อมูลท่ี
ต้องการดังน้ี 
1) ประชุมเพื่อท าความเข้าใจการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

บริหารการคลังและระบบต้นทุนต่อหน่วย ระหว่าง
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนพัสดุ   
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
และหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

2) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบ
ต้นทุนต่อหน่วย  ให้ผู้ ช่ วยอธิการบดีด้ านบริหาร
สารสนเทศและวิจัยสถาบัน และท่ีปรึกษาด้านวางแผน
กลยุทธ์ทางการเงินและปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน 
ทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะโดยทีมผู้พัฒนาระบบ 

3) ประชุมเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องของส่วน
อาคารสถานท่ี ในการน าเข้าข้อมูลส าหรับการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย เพื่อค านวณต้นทุนหน่วยงาน ประกอบด้วย  
ค่าไฟฟ้า ต้นทุนน้ าประปา ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน /งานรักษา
ความปลอดภัย งานภูมิทัศน์ ค่าเก็บขยะ ค่าก าจัดขยะ 
และงานสโตร์ เมื่อวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 

4) จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Power BI เบื้องต้น 
ส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบและน าเข้าข้อมูล 
ในการจัดท าระบบต้นทุนต่อหน่วย 

4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 5) ประสานและติดตามผู้ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ท่ี เกี่ ยวข้อง  เพื่ อน าข้อมูล เข้ าระบบให้ครบถ้ วน  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมตรวจสอบข้อมูลท่ี
น าเข้าระบบจากหน่วยงานต่าง ๆ (ไฟล์ Json) ให้
ถูกต้องและตรงกับยอดค่าใช้จ่ายของงบการเงิน 

ท้ังน้ี ผู้รับผิดชอบต้นทุนต่อหน่วย ส่วนการเงินและบัญชี  
ได้มีการน าเข้าไฟล์ข้อมูลต้นทุนรวมในภาคการศึกษาท่ี  
3/2561 ซ่ึงปัจจุบันสามารถแสดงข้อมูลต้นทุนรวมของ         
ปีการศึกษา 2561 ได้ทุกภาคการศึกษา (จ านวนต้นทุนรวม
ได้กระทบยอดตรงกันกับงบการเงินของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว) โดยแสดงข้อมูลต้นทุนท่ีรวมค่าเสื่อมราคา 
และไม่รวมค่าเสื่อมราคา 

 

3. รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 23 กันยายน 2560) 
มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนระยะยาว ท้ังแผนการลงทุน
และแผนการคืนเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  ติดตามการจัดท า 
แผนธุรกิจ/แผนบริการ ของหน่วยวิสาหกิจ ดังน้ี 
1) ฟา ร์ ม มห า วิ ท ย า ลั ย  ไ ด้ มี น า เ ส นอ แ ผ น ธุ ร กิ จ  

พ.ศ. 2563 -2567 เสนอคณะกรรมการบริหารฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะถือเป็นแผนในการ
ด าเนินงานต่อไป 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการ
ทบทวนแผนธุรกิจ/แผนบริการ โดยได้หารือผู้เชี่ยวชาญ
แผนธุรกิจของโรงพยาบาลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

3) สุรสัมมนาคาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีส่วนบริหาร
สินทรัพย์ ในการปรับทบทวนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

4) เทคโนธานี มีการจัดท าตามแบบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยจักได้มีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนบริการต่อไป 
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4. รายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุนการ
เรียนรู้กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย 
Huddersfield และ มหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราช
อาณาจั กร  ( การประชุมครั้ ง ท่ี  6/2560 วัน ท่ี  25 
พฤศจิกายน 2560) 
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรเป็นผู้น าในการพัฒนา

คุณภาพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
The UK Professional Standards Framework for 
Teaching and Supporting Learning in Higher 
Education (UKPSF) ของประเทศสหราชอาณาจักร
เน่ืองจากเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยท่ีประสบ
ความส าเร็จในการสร้าง Senior Fellow (6 คน) และ 
Fellow (3 คน) และมีโครงการ STARS (SUT Teaching 
Academics Recognition Scheme) ท่ีได้รับการรับรอง
จาก Higher Education Academy 

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อยอดการด าเนินโครงการ 
STARS เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการจัด
อบรมด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน UKPSF 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
(1) ด าเนินกิ จกรรมอบรม SUT Teaching quality 

based on PSF ส าหรับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

(2) ด า เ นินการประ เมินรับรองวิ ทยฐานะ โ ดย
คณะกรรมการประเมินภายในตามโครงการ 
STARS 2019  

(3) มีคณาจารย์ด าเนินการพัฒนาเอกสารและน าส่งเอกสาร
อย่างต่อเน่ืองในโครงการต่างๆ (CLTHE 2018/ 
STARS 2019/SUT-FB 2019) โดยอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาเอกสาร จ านวน 24 ท่าน  

(4) เร่งด าเนินการหามาตรการกระตุ้นด้านค่าตอบแทน
วิทยฐานะเพื่อการส่งเสริมยุทธศาสตร์ให้มีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

(5) ปัจจุบันมีบุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทย
ฐานะเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน 1) ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
(PFHEA) 2) ศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ ์(SFHEA) 
และมีผู้บริหาร/คณาจารย์/และบุคลากรสาย
สนับสนุน ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะจ านวน
ท้ังสิ้น 59 ท่าน  
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความ

ร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและ
สนับสนุนการ เรี ยนรู้ กั บ  H igher  Educat ion 
Academy มหาวิทยาลัย Huddersfield และ
มหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราชอาณาจักร 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

(6) ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอน Thailand PSF Network 
(hosted by SUT) โดยความร่วมมือระหว่าง 5 
สถาบันท่ีมีคณาจารย์ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
ด้านการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วเสร็จ ณ วันท่ี 17 
กั น ย า ย น  พ . ศ .  2562  ข้ อ มู ล กิ จ ก ร ร ม 
https://sutadv.sut.ac.th/TPSFN 

(7) ด า เ นินการอบรม Teaching quality based  
on PSF ค รั้ ง ท่ี  2 ข้ อ มู ล กิ จ ก ร ร ม 
https: / / sutadv. sut. ac. th/ TPSFN ส า ห รั บ
ค ณ า จ า ร ย์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ตั ว แ ท น
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (มทส. ด าเนินการในฐานะแม่ข่าย) 

(8) เร่งด าเนินการหาจัดท าประกาศ คุณสมบัติ และ
อัตราค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นมาตรการกระตุ้น
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  Excellence 
Academics Staffs เพื่อการพัฒนาความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัย  (อยู่ระหว่างการน าเรื่อง
เข้าสู่สภาวิชาการ) 

2) สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้ด า เ นินการจัดประชุม
เครื อข่ ายกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้ านการสอน 
Thailand PSF Network (hosted by SUT) โดย
ความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันท่ีมีคณาจารย์ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน
วิ ช าชีพ  UKPSF  เพื่ อ แสดง ศักยภาพขอ งกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาและด าเนินการหารือความร่วมมือใน
การเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการร่วม อันจะเพื่อ
น าไปสู่การพูดคุยกับสถาบัน Advance HE ในการขอ
เป็นผู้จัดในระดับภูมิภาค Asia-Pacific ต่อไป อีกท้ังมี
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้น 150 ท่านจาก 5 
สถาบันความร่วมมือ และ  16 สถาบันเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ข้อมูล
กิจกรรม https://sutadv.sut.ac.th/TPSFN 
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5. ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้งท่ี 
7/2560 วันท่ี 23 ธันวาคม 2560) 
ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีมหาวิทยาลัยควรศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการรักษา รวมท้ัง
การออกแบบการให้บริการด้านอื่น เช่น การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการบริการพิเศษ (Premium Service) เป็นต้น 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่ อ

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ระหว่างการ
จั ด ท า  Business Model  โ ด ย ไ ด้ น า ข้ อ มู ล ป รึ ก ษ า
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าคาดว่าจะน าเสนอคณะกรรมการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ี  
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

6. การด า เน ินงานนโยบายค ุณล ักษณะบัณฑ ิตที ่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุม
ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 23 ธันวาคม 2560) 

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ได้ด าเนินการดังน้ี 

5 

1) ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมในการ
ด าเนินงานนโยบายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี ้

1) การด า เ นินงานนโยบายคุณลักษณะบัณฑิต ท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้ 

5 

1.1) เน่ืองจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ เพื่อก าหนด
รูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม เช่น การเรียนการสอน
ระยะสั้น (Short Course Training) เป็นต้น 

1.1) ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลมีการ
แต่ งตั้ งคณะท างานโครงการศึกษาทิศทาง
การศึกษาเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ เพื่อก าหนดรูปแบบการศึกษา
ท่ีเหมาะสม และได้มีการน าประเด็นดังกล่าวไป 
เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม  Retreat ส ภ า
วิชาการ  และฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ได้มีการเปิดช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรผ่ านระบบ  SUT 
Alumni Database เพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
ความเห็นของศิษย์ เก่ามาใช้ ในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม  มีการเชิญ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และ
มีการร่วมหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามความต้องการของนักศึกษา โดยรับ
ฟังความเห็นจากศิษย์ เก่าท่ี เข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากศิษย์เก่าสามารถน าไปพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะต่าง ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมได ้
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1.2) ควรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจาก
เดิม โดยสอดคล้องกับความต ้อ งการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ 
Data Science การฟัง  การพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษ หรือมีกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) เป็นต้น 

1.2) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
คณบดีหรือผู้แทนทุกส านักวิชา และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการระบุทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี  21 ตามคุณลักษณะบัณฑิ ตมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ท่ีพึงประสงค์อย่างชัดเจน 4 
ทักษะท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่  
(1) ทั กษะการพั ฒนาด้ านภาษา ( Bilingual 

proficiency) โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความ
เป็นสากล เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

(2) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork 
and leadership) 

(3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 

(4) ทั ก ษะ ด้ า นก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ ไขปัญหาท่ี
ซับซ้อนและทักษะการเรี ยนรู้  (Critical 
thinking, complex problem solving and 
learning skills) 
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 ซ่ึงฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้
จัดท าแผนงาน ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้
มีทักษะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกรอบ
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
เสนอเพื่ อบรรจุ ไว้ ในแผนปฏิ บั ติ การ 3 ปี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2562-2564) 
และมีการจัดกิจกรรม soft skill เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษา และ 4 ทักษะเร่งด่วน เช่น 
English at Dorm. เป็นต้น 
อีกท้ัง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ด าเ นินงานตามแผนงานด้านการพัฒนา
กิจกรรมนอกหลักสูตร  (Extra Cirriculumn) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) มีการพัฒนาระบบ Student E-Profile ใน

ด้านกิจกรรมนักศึกษา ควบคู่กับการพัฒนา
แ บ บ ท ด ส อ บ ส ม ร ร ถ น ะ นั ก ศึ ก ษ า  
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับเป็น
ประเด็นในการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการด้วย 

(2) มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเร่ง
ด าเนินการด้านการพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถนะ นัก ศึกษา  ซ่ึ ง แบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษาดังกล่าว ถูกพัฒนาให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องการแรงงาน ท่ีมี
สมรรถนะตรงตาม 21st Century skills 

(3) มี ก า รพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษา (version 1) รวมถึงประเมินผล
แบบทดสอบท่ีพัฒนาและผ่านการทดสอบ
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และน าผลมา
แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า แ บ บ ท ด ส อ บ
สมรรถนะนักศึกษาต่อไป 

(4) มีการจัดท ารายงานผลโครงการจัดท า
แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา โดยมีการ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างท้ังนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
และชั้นปีอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาหา
ค่าความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทักษะในศตรรษท่ี 21 
นับ เป็ น ทักษะ ท่ีมี ค วามต้ อ งกา รขอ ง
ตลาดแรงงานในอนาคต 
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1.3) ส าหรับค าภาษาไทย “บัณฑิต มทส.” อาจ
พิจารณาใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “SUT Graduate 
Profile” แทนค าว่า “SUT Students Profile” 

1.3) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้น า
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวหารือท่ี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  21  
ใ น ค รั้ ง ท่ี  1/ 2562 เ มื่ อ วั น ท่ี  10 มี น า ค ม  
พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติให้ใช้ค าภาษาอังกฤษ
ว่า “SUT Graduate Profile” ส าหรับนักศึกษา 
มทส. ท่ีส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ให้ใช้ค าว่า  “SUT Students Profile”  
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2) มหาวิทยาลั ยควรน าข้ อ เสนอแนะ ไปปรับการ
ด าเนินงานนโยบายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง โดยจัดเป็นเรื่องสืบเน่ืองใน
เรื่องเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) เ ห็ นชอบ ในหลั ก กา รก ารด า เ นิ น ง านน โยบาย

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

2) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์  ได้น า
ข้อเสนอแนะไปปรับการด าเนินงานนโยบายคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยบรรจุ ไว้ เป็นแผนปฏิบัติ งานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ส่วนกิจการนักศึกษา 
และสถานกีฬาและสุขภาพ) ให้ด าเนินงานพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 (ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร) ซ่ึงได้น าผล
การประชุมรวมถึงผลการด าเนินงานน าเสนอเป็นเรื่อง
เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 24  สิงหาคม 
พ.ศ. 2562   
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7. ขออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(การประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561) 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรวิเคราะห์และก าหนด
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่ละประเด็น รวมท้ัง
ศึกษาและน าหลักการของ Six Sigma มาใช้ประกอบใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ ยงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามท่ีเสนอ  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้
มีก าหนดเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Six Sigma กับสถาบัน 
ผู้จัดจากภายนอกเพื่อน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แต่เน่ืองจากสถาบัน 
ผู้จัดอบรมจากภายนอกแจ้งว่ายังไม่พร้อมในการจัดอบรม
จึ ง ข อ เ ลื่ อ น ก า ห นดก า ร อ บ ร มอ อ ก ไปก่ อ น  ท้ั ง น้ี   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้น าหลักการ
ของ Bow Tie Diagram (BTD) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว 
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8. ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 
4/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 

8. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 3.5 

1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ 
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ

พัสดุ พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญท่ีขั ดหรื อแย้ งกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร 

(2) หากเห็นควรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554 
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ต้อง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ยกเลิก 

2) มหาวิทยาลัยควรปรึกษากับท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยเฉพาะความในมาตรา 61 วรรคสอง ท่ีบัญญัติว่า  
“เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้น ามาฝากไว้ท่ี
กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็น 
อย่างอื่น หรือได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็น
อย่างอื่น” ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมายและ
การน าหลักกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบผลการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดย
ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

1) ส่วนพัสดุได้มีการด าเนินการดังน้ี 
(1) คณะท างานศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ .ศ .  2560 ใ นก า รประชุ ม ค รั้ ง ท่ี  3/2562  
เมื่อวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา
สรุปผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปยก
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย
การจัด ซ้ือจัดจ้ า ง  การบริหารพัสดุภาครั ฐ  
พ.ศ. ...  พร้อมชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามนัยมาตรา 
6 วรรคสอง บัญญัติว่า “เพื่อให้การด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของ
หน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หาก
รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐน้ันประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองท้ังหมดหรือแต่
บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี...”  
จากผลการศึกษาคณะท างานศึกษาผลกระทบฯ จึง
เห็นควรยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงระเบียบฯ ในหมวด
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1.1) หมวด 1 ข้อความท่ัวไป 
1.2) หมวด 2 การซ้ือหรือจ้าง 
1.3) หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา 
1.4) หมวด 4 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
1.5) หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
1.6) หมวด 10 การร้องเรียน 

3 
5 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 ท้ังน้ี ส่วนพัสดุได้น าส่งร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...   พร้อมชี้แจงเหตุผล
และรายละเอียดของระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อบัญญัติตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง ยื่นเสนอต่อ
กรมบัญชีกลางไปแล้วเมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 

(2) ได้จัดเตรียมข้อมูลในการท าเรื่องขออนุมัติยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558  โดยมีแผนด าเนินการจะน าเสนอ
อธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วเสนอวาระ
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งท่ี 9/2562 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการ ได้น า
ประเด็นหารือวิทยากรจากกรมบัญชีกลางในการอบรม
สัมมนาเรื่องทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลัง
ภาครัฐซ่ึงจัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง 
และได้รับค าแนะน าดังนี ้
(1) เมื่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 มีข้อบัญญัติไว้แล้วว่า ให้หน่วยงาน
ข อ ง รั ฐ น า เ งิ น นอ ก ง บ ปร ะ ม า ณ ฝ า ก ไ ว้ ท่ี
กระทรวงการคลัง ฉะน้ัน หากไม่มีกรณีใดเป็น
ข้อยกเว้น จึงเป็นหน้าท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องถือ
ปฏิบัต ิ

(2) หน่วยงานของรัฐต้องขอเปิดบัญชีเงินฝากกับ
กระทรวงการคลังซ่ึงจะเป็นการฝากเงินท่ีไม่มี
ดอกเบี้ย และสามารถเบิกเงินนอกงบประมาณท่ี
ฝากไว้ไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานได้  

(3) ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดน าเงินนอก
งบประมาณฝากไว้กับกระทรวงการคลัง 

(4) กรณีต้องการรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ฝ า ก เ งิ น  ต้ อ ง ส อ บ ถ า ม ก อ ง ก ฎ ห ม า ย 
กรมบัญชีกลาง 

ผลงานเป้าหมาย : ได้แนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการด าเนินการท่ีถูกต้องต่อไป 
ผลงานบางส่วน : ได้หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง และได้รับค าแนะน าเพื่อน ามาพิจารณา
แนวทางด าเนินการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
1 
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 (2) ประเด็นมติ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 13 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ  
6 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 7 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 
3/2556, 3/2557, 1/2558, 3/2558, 1/2559, 3/2559, 
1/2560, 2/2560 เพิ่มเติม, 3/2560 และ 1/2561 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 29 กันยายน 2561) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบัณฑิต โดยการท าวิจัย
ติดตามบัณฑิต (Tracking Research) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ...  
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้
ด าเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง วิจัยและพัฒนาระบบติดตาม
ความก้าวหน้าของบัณฑิต มทส. (นางสาวจิตตานันท์ ติกุล 
หัวหน้าโครงการ และนายสมจิต มณีวงค์ ผู้ร่วมวิจัย) แล้ว
โดยมีความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ดังน้ี 
1) ประสานงานกับส่วนกิจการนักศึกษา โดยขอเพิ่ม

ข้อมูลข้อค าถามเกี่ยวกับชื่อต าแหน่ง เงินเดือน/รายได้ 
การเปลี่ยนงาน และลักษณะงานปัจจุบันในระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น 

2) ปัจจุบันระบบฐานข้อมูล ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยมีบัณฑิต
เข้ามากรอกขัอมูลจ านวนมากกว่า 958 คน 

3) ประสานงานกับส่วนกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลศิษย์ เก่าทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ 
เพื่อขอให้ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลท้ังหมดลงไฟล์ 
Excel โดยข้อมูล ท่ี ได้มาจะน ามาวิ เคราะห์และ
น าเสนอในภาพรวมของ มทส. แยกตามส านักวิชา 
หรือแยกตามประเด็นท่ีส าคัญ ๆ 

ซ่ึงได้รับแจ้งจากส่วนกิจการนักศึกษาว่ามีบัณฑิตท่ีกรอก
ข้อมูลมีจ านวนน้อย คือ  1,006 คน แต่ปัจจุบันส่วน
แผนงานได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
พบว่า มีบัณฑิตเข้ามากรอกขัอมูลจ านวน 1,006 คน  
แต่ข้อมูลมีไม่ครบทุกฟิลด์ และระบบไม่สามารถออก
รายงานได้  จึงไม่มีข้อมูลส าหรับการวิ เคราะห์และ 
ไม่สามารถด าเนินการต่อได ้

4 

2. ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั ้ง ที ่ 
5/2561 วันท่ี 29 กันยายน 2561) 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
ด าเนินการดังน้ี 

5 

1) การจัดท างบประมาณแบบสมดุลเป็ นสิ่ ง ท่ี ดี  โดย
มหาวิทยาลัยควรมีแผนรองรับหากเกิดกรณีรายได้ 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้

1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้มี 
การติดตามรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังใน
ภาพรวมและระดับรายการเป็นประจ าทุกเดือนผ่าน
ระบบ Project-Based Management ซ่ึงพบว่ามี
รายรับต่ ากว่าท่ีประมาณการ แต่สูงกว่ารายจ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริง เ น่ืองจากมีการใช้มาตรการบริหาร
งบประมาณและการคลังท่ีเคร่งครัดมีประสิทธิภาพ 
และหน่วยงานให้ความส าคัญโดยถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด จึงท าให้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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2) ในอนาคตเพ่ือมิให้การจัดท างบประมาณแบบสมดุลเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรเร่ง
ด าเนินการเรื่องการหารายได้เพิ่ม 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีเสนอ  
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริหารสินทรัพย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564 เพื่อพัฒนาโครงการบริหารสินทรัพย์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบาย "New 
Income Generation & Asset Management"  เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการหารายได้จากการร่วมลงทุนกับ
เอกชนในกิจการของมหาวิทยาลัย การสร้างรายได้จาก
การศึกษาและหลักสูตรพิเศษ และการสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์ของหน่วยงานและรายได้อื่นๆ ท่ีจะเกิดผล
อย่างยั่ งยืน ในส่วนของการน าไปสู่การปฏิบัติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีได้
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าให้บริการจาก
ทรัพย์สินท่ีหน่วยงานมีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้และ
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการการ เงิ นและทรัพย์สิ น ได้มี 
มติอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 22 
มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 

3. ขออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 29 กันยายน 2561) 
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และน าเสนอแผนการบริหารความ
เสี่ยงเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา เพื่อให้เห็นการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจน าเสนอในรูปแผนภาพแสดงความ
เชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Bow Tie Diagram; BTD) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
ได้น าผั งสรุปการวิ เคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
(Bow Tie Diagram; BTD) มาใช้ในการเชื่อมโยงประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ท้ังสาเหตุ ผลกระทบ กลไก
การควบคุมต่ าง ๆ เพื่ อให้ สามารถเปรี ยบเที ยบผล 
การด าเนินงานโดยแยกให้เห็นท้ังกลไกควบคุมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
(Exitsting Control) และแผนใหม่ (New Tasks) ในการ
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมรอบด้าน
ยิ่งขึ้น 

5 

4. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษจาก
ประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของ
โ ร งพย าบาล มห าวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี สุ ร น า รี   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 6/2561 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561) 
1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของ

รายได้จากการให้บริการ โดยไม่พิจารณางบลงทุน 
2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนเป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น การขยายการให้บริการ
จาก 126 เตียง เป็น 250 เตียง โดยจ านวนเตียงผู้ป่วย
ในเฉลี่ย 86 เตียงต่อวัน อาจไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น 

3) มหาวิทยาลัยควรทบทวนตัวชี้ วั ด ท่ีสะ ท้อนถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ท าการทบทวนพบว่า ไม่สามารถด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ข้อท่ี 1 คือการขยายบริการจาก 126 เตียง  
เป็น 250 เตียงได้ ทันตามก าหนด คือปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จึงขอถอนวาระและจะน าเข้าเสนอใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

1 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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4) มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นสมรรถนะ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ
โรงพยาบาลอื่นด้วย 

มติท่ีประชุม 
ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ทบทวนหลั ก เกณฑ์ การจ่ าย ค่ าตอบแทนพิ เศษจาก
ประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  

5. ขออนุมั ติการจัดตั้ งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  
(การประชุมนัดพิเศษ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
1) การเสนอจัดตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ควรพิจารณา

ด้วยว่าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมจะปรับโครงสร้างการแบง่
ส่วนงานอย่างไร ท้ังน้ี เพื่อด าเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไปในคราวเดียวกัน 

2) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลขัดกับหลักการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถือปฏิบัติในการจัดต้ังส านักวิชาท่ีตั้งมาก่อนหน้าน้ี โดย
ต้องมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหลัก 

3) การจัดท าหลักสูตรแบบมอดูล (Modular Course) 
เป็นเรื่องท่ีดีควรสนับสนุน โดยสามารถด าเนินการได้
ภายใต้ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ควรแยกประเด็น
เรื่องการจัดท าหลักสูตรกับการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลออกจากกัน 

5. มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหาร
วิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าโครงการฯ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีรูปใหม่ 

2 

4) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) ควรมีแผนการหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องการเรียนการสอน 

6) อาจพิจารณาด าเนินการในรูปแบบโครงการน าร่องไป
ก่อนโดยให้อธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแล 

7) ประเด็นข้อสังเกตในเรื่องการจัดต้ังส านักวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีอธิการบดีได้จัดตั้งทีมเพื่อรวบรวมข้อสังเกตจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่าน ตามท่ีได้น าเสนอในท่ี
ประชุม ยังมีหลายประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรน าไป
ทบทวน เห็นควรให้อธิการบดีรับไปด าเนินการตามประเด็น
ข้อสังเกตดังกล่าวให้สมบูรณ์ 

8) การเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาเป็น
เรื่องท่ีดี และควรสนับสนุน 

มติท่ีประชุม 
1) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นโครงการน าร่องใน

รูปแบบ Sandbox โดยระดมบุคลากรและทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการน าร่องดังกล่ าวมา
สนับสนุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจในการก ากับดูแลโครงการน าร่องดังกล่าว 
เพื่อให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงเมื่อได้ผลและ
รูปแบบท่ีเหมาะสมจึงจะน าไปขยายผลเพื่อน าไปสู่การ
จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง “การเทียบระดับการ
บริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking 
of University Governance)” (การประชุมนัดพิเศษ 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
ควรรายงานผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการ
บริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University 
Governance) ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยโดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถามการเทียบ
ระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปี พ.ศ. 2561 และได้จัดท าสรุปผลการประเมินฯ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อ
วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับ

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(Benchmarking of University Governance)  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

7. ขออนุมัติปรับโครงสร้างของศูนย์กิจการนานาชาติ  
(การประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

7. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการดังน้ี 4 

1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนภาระหน้าท่ีและ
อัตราก าลังของศูนย์กิจการนานาชาติดังน้ี 
(1) ปรับข้อความภาระหน้าท่ีให้ชัดเจน โดยเน้น

ให้บริการในเชิง ประสาน ส่งเสริม หรือปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว 
เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อน 

(2) ทบทวนอัตราก าลังตามข้อ (1) โดยให้ส านักวิชา
พิจารณาก าหนดบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีประสานงาน
กับศูนย์กิจการนานาชาติ และมอบหมายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับนานาชาติให้บุคลากรดังกล่าว เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายกิจการนานาชาติภายใน
มหาวิทยาลัยโดยอาจไม่ต้องเพิ่มอัตราก าลัง 

2) มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ งเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ดังน้ันควรน าจุดแข็งดังกล่าวมาเป็นจุดขายเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายในเชิงรุกให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษานานาชาติ และอาจารย์ระดับนานาชาติ 
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3) มห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
(Infastructure) ท่ีอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
นานาชาติมากขึ้น เช่น หอพัก กฎระเบียบ เป็นต้น 

4) ภารกิจของศูนย์กิจการนานาชาติควรครอบคลุมถึง
การแสวงหาแหล่งทุนจากนานาชาติส าหรับนักศึกษา
และพนักงานของมหาวิทยาลัย 

5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ โดย
ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีเครือข่ายกับ
องค์กรต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการ 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์กิจการนานาชาติ จากเดิม 3 ฝ่าย

เป็น 4 ฝ่ายตามท่ีเสนอ ดังน้ี 
(1)  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
(2)  ฝ่ายบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1) ได้ด าเนินการปรับข้อความและก าหนดภาระหน้าท่ี
ต าม โ คร งสร้ า งห น่ วย งาน ท้ั ง  4 ฝ่ า ย  ซ่ึ ง บ า ง
ภ า ร ะ ห น้ า ท่ี จ ะ เ ป็ น ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น กั บ 
ผู้ประสานงานเครือข่ายจากส านักวิชา และขณะน้ีอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างประกาศการแบ่งส่วนงาน
ของศูนย์กิจการนานาชาต ิ

2) ได้ขอความร่วมมือทุกส านักวิชาพิจารณาส่งรายชื่อ 
ผู้ประสานเครือข่ายด้านกิจการนานาชาติจากส านักวิชา
จ านวนส านักวิชาละ 2 คน โดยผู้ประสานงานเครือข่าย
ดังกล่าวจะท างานด้านกิจการนานาชาติร่วมกับศูนย์
กิจการนานาชาติซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ต่อไป 

3) ได้เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรท่ีสามารถรับนักศึกษา
ต่ างชาติ เข้ า ศึ กษาพร้ อมข้ อมู ลการติ ดต่ อกั บ 
ผู้ประสานงานหลักสูตรบนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ 

4) ได้ประสานงานกับส านักวิชาต่าง ๆ เพื่อรับทราบถึง
หลักสูตรและกิจกรรมเด่น  ๆด้านต่างประเทศท่ีส านักวิชา
มีความเข้มแข็ง เพื่อไปน าเสนอต่อหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ตามช่องทางท่ีหน่วยงานต่างประเทศจัดให้ ได้แก่ การ
น าเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม/สัมมนา การ
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
ต่าง ๆ ท่ีเปิดสอน เป็นต้น 

5) ด าเนินการและสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ผ่านสถานเอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทยของแต่ละ
ประเทศ โดยการเสนอให้ทุนวิ เทศบัณฑิต เพื่อให้
นักศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ณ มทส. และช่วย
สร้างเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัย สามารถน าชื่อเสียง 
มทส. ไปขยายต่อ/ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นท่ีรู้จักใน
ประเทศของตน ท่ีผ่านมามีการพิจารณาให้ทุนแก่รัฐบาล
ภูฏาน แอฟริกาใต ้

 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

(3)  ฝ่ายบริการนักศึกษาและหลักสูตร  
(4)  ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่อ

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

6) การริเริม ประสานงาน และพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการเข้าถึงข้อมูล
ทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรต่างๆ 
และพัฒนาข้อตกลงทางวิชาการเพื่อจัดท าหลักสูตรร่วม
ปริญญา Double Degree Programme การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) Fuzhou University, สววศ/4 หลักสูตร 
(2) Université de Tours, เกษตร/1 หลักสูตร 
(3) Swinbure University of Technology, สววส/

1 หลักสูตร 
(4) Shinshu University, สวทก/1 หลักสูตร 
(5) The University of Birmingham, สววศ/1 หลักสูตร 

7) ได้แจ้งประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าป้าย
บอกทาง (ส่วนอาคารสถานท่ี) หอพักนักศึกษา 

8) ได้ด าเนินการร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อร่วมกัน
พัฒนาโครงการปรับปรุง Student Complex เพื่อช่วย
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับ
นักศึกษาไทย และเป็นบริเวณท่ีช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ
เข้าถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกในการอยู่ อาศัยใน
มหาวิทยาลัย 

9) ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานหอพัก ส่วนกิจการ
นักศึกษา จัดสรรห้องพักไว้ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ 
หอพักนักศึกษา S18 จ านวน 5 ห้องเพื่อรองรับนักศึกษา
ต่างชาติ ท่ีจะมาศึกษาต่อ และนักศึกษาต่างชาติ ท่ี
เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มทส. 

10) มีการส่งเสริมให้มีการส่งข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยน
ผ่านโปรแกรม Erasmus มีการแสวงหาแหล่งทุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อ 
ศึกษาต่อ/วิจัยในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร และผู้สนใจ จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
บรรยายให้ความรู้ และเสนอให้ทุน ได้แก่ 
(1) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 
(2) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ า

ประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) 
(3) British Council Thailand 
(4) Thailand – United States Educational Foundation 

(TUSEF/Fulbright Thailand) 
(5) DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

11) มีการประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาผ่านช่องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของศูนย์กิจการ
นานาชาติ และท าหนังสือเวียนไปยังส านักวิชา เป็นต้น 

12) ศูนย์กิจการนานาชาติจะน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อ เสนอรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและขอความเห็นชอบในการก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติ ในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 ประเด็น มีผลการด าเนินงาน
และผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 31 
มีนาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ โดยประมวลเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าเป็นโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เช่น การ
พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เป็นต้น 

2) มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัด
ให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย เพื่อก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการความร่วมมือท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ท้ังด้านสหกิจศึกษา และด้านอื่นๆ 
ท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 
ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
และส่วนแผนงานได้ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยได้
วิ เคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
พ.ศ. 2561-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างแบบส ารวจ
ศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการไว้
รองรับ 

5 

2. ขออนุมัติการปรับงบประมาณกลางปีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(การประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน างบประมาณในโครงการที่

ด าเนินการคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ใช้งบประมาณต่ ากว่าท่ี
วางแผนไว้ มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 
ส าหรับกรณีการขอปรับเพิ่มงบประมาณในโครงการเดิม 
อาจก าหนดอัตราร้อยละการขอเพิ่มงบประมาณเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

2) มหาวิทยาลัยควรประมาณการ ค่ า ใช้ จ่ า ย ด้ าน
สาธารณูปโภคให้ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณให้
ครอบคลุมท้ังปี 

3) มหาวิทยาลัยควรน าเสนอให้เห็นภาพรวมถึงการใช้
งบประมาณและผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผนใน
รอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนการด าเนินงาน 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติการปรับงบประมาณกลางปีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล มีประมาณ
การรายรับ 3,610,335,000 บาท และประมาณการ
รายจ่าย 3,610,335,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

2) อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มโครงการตามท่ีเสนอ 

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
และส่วนแผนงานได้ด าเนินการในการปรับงบประมาณ
กลางปีมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการใช้จ่ายจากระบบ 
PBM พบว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามปกติ ท าให้
ไม่สามารถน ามาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้ ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้มีการน าข้อสัง เกต/
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการในการจัดสรรงบประมาณ
มหาวิ ทย าลั ย  ป ร ะจ าปี ง บประมาณ  พ .ศ .  2563 
การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยได้น าระบบ PBM มา
ใช้ในการติดตามผล รวมท้ัสรุปเป็นสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรร
งบประมาณ วงเงิน 3,610,335,000 บาท และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ วงเงิน 3,071,475,751.21 
บาท คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของวงเงินท่ีจัดสรร และมีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.80 ของแผน 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3. ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562) 
1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีจัดท ารายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ละเอียดและสมบูรณ์ 

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใช้จ านวนเงินวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

3) มหาวิทยาลัยควรสร้างนักวิจัยท่ีมีความรู้ เชิงลึกเพื่อ
พัฒนาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ท่ีมี ศักยภาพ โดยเริ่มจาก  
(1) ก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะ  2-4 ปี   
(2) สร้างความรู้ และ (3) สร้างนักวิจัยท่ีรู้ลึกในเรื่องน้ัน 

4) งานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนมากสิ้นสุดท่ี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis Phase) โดยยังไม่
ครอบคลุมถึงขั้นน าไปใช้งาน (Implementation 
Phase) ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase) และ
ขั้นตอนความยั่งยืน (Sustainability Phase) 

5) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่ให้
เอื้อต่อการท าวิจัย ส าหรับการด าเนินการของศูนย์
ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ควรรับโจทย์
วิจัยมาด าเนินการโดยมุ่งเน้นศึกษาเชิงลึกมากกว่าการ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

6) การจั ดท าระบบการวางแผนทรั พยากรอง ค์ กร 
(Enterprise Resources  Planning : ERP) โดยการ
เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ซ่ึงใน
ภาคเอกชนการด าเนินการดังกล่าวมีต้นทุนสูงมาก 
หากมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงระบบ MIS เข้ากับ 
ระบบ Project-based Management (PBM) และ
พัฒนาระบบถึงระดับท่ีสามารถเป็นต้นแบบได้จะเป็น
สิ่งท่ีด ี

7) มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ 
เช่น ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ MIS ซ่ึงจะสามารถแสดงให้
เห็นต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงได้ 

8) มหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมกันวางแผนการด าเนินงานในด้านการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตาม 
(ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) - 2)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน ได้แจ้งมติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ ยวข้องเพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ และแจ้งในท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาทบทวน (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์ การประเมิ นผลงาน  มทส. (SUT 
Scorecard) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัย
ได้ชี้แจงว่าตัวชี้วัดใน SUT Scorecard ได้ครอบคลุม
ประเด็นตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3)-5)  มหาวิทยาลัยได้มีการตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
(Center of Excellence: CoE) เพื่อสนับสนุนคณาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการวิจัยโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์
การวิจัยท่ีมีศักยภาพ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีมี
ชื่อเสียงท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 10 CoE
ประกอบด้วย 
(1) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(2) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าท่ี

พิเศษขั้นสูง 
(3) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงาน

สูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
(4) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
(5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล 
(6) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
(7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช 
(8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทาง

การแพทย์ 
(9) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์

เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร 
(10) ศู น ย์ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น

ผู้ประกอบการ 
6)   สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) ได้

พัฒนาระบบ PBM เชื่อมข้อมูลกับระบบบุคคล การเงนิ 
แผน/งบประมาณ และข้อมูลพัสดุด าเนินการเรียบร้อย 

7)   ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั บ  MIS ม า ต ล อ ด ตั้ ง แ ต่ ปี   
พ.ศ. 2561 โดยขณะน้ีด าเนินการระบบฐานช้อมูล
หลักสูตรของระบบได้แก่  
(1) SUTCO ซ่ึงด าเนินการเป็นระบบพื้นฐานให้

ทุกหลักสูตรกรอกช้อมูลหลักสูตรล่าสุดท่ี
ด าเนินการและกรอกข้อมูลหลังได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานช้อมูล 

4.63 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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 และติดตามการด าเนินการตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรทั้งในด้านกฎ ระเบียบ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
โดยด านินการได้ร้อยละ 80 

(2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับหลักสูตรใน
ด้ านการด า เ นินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 

8)   ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้รับไป
ด าเนินการโดยในเบื้องต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และได้จัด
ประชุมครั้ ง ท่ี  1/2562 เมื่ อวัน ท่ี  24 สิงหาคม  
พ.ศ. 2562  โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกรอบและ
แนวทางในการเตรียมการด าเนินงานจัดประชุม
สัมนาร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ได้มีการหารือเพื่อก าหนด
จัดประชุมร่วมในช่วงการเฉลิมฉลอง 30 ปี มทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

4. ขออนุมัติ เบิกค่าตอบแทนบริการวิชาชีพคงค้างของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 
29 มิถุนายน 2562) 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบและขั้นตอนการเบิก
ค่าตอบแทนบริการวิชาชีพเพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ีขึ้นอีก โดย
เทคโนธานีอาจพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเบิก
ค่าตอบแทนบริการวิชาชีพกับหน่วยงานท่ีให้บริการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบสามารถด าเนินการได้แบบ 
Real-time 

4. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีได้ด าเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ และด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บริการวิชาชีพคงค้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
จ านวนเงินท่ีได้รับการอนุมัติให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว 

5 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติ เบิกค่าตอบแทนบริการวิชาชีพคงค้างของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงินท้ังสิ้น 147,399 บาท 
(หน่ึงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

  

5. ขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสมฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2562  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดเงินส ารองหน้ีสูญของมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติตัดหน้ีสูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสมฟาร์ม

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
เงินท้ังสิ้น 22,400.98 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปได้พิจารณา
เพื่อการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้มีความระมัดระวัง
และมีความตระหนักในธุรกรรมท่ีด าเนินการ จึงยังไม่เห็น
ควรตั้งส ารองหน้ีสูญ โดยปัจจุบันได้มีการก าหนดขั้นตอน
การติดตามหน้ีท่ีชัดเจน และให้หน่วยงานเคร่งครัดในการ
ด าเนินการ 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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6. ขออนุมัติ (ร่าง) โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ และ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหาร
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปใหม่ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 4/2562  
วันท่ี 29 มิถุนายน 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดนิยามของหลักสูตรการเรียน

การสอนดิจิทัลในโครงการฯ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการผลิต 

2) อธิการบดีในฐานะของผู้อ านวยการโครงการฯ สามารถ
ระดมบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการจัดท า
โครงการน าร่องดังกล่าว โดยไม่ขัดกับระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

3) มหาวิทยาลัยไม่ควรน านักศึกษากลุ่มเดิมท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา
กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างการประกาศรับเข้าสู่โครงการฯ 

6. มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหาร
วิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าโครงการฯ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีรูปใหม่ 
 

2 

มติท่ีประชุม 
1) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการเป็นโครงการน าร่องในรูปแบบ Sandbox 
เพื่อหารูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปใหม่ โดยระดมบุคลากรและทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการน าร่องดังกล่าวมา
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี โดยให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลโครงการน า
ร่องน้ี และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ เมื่อมีอุปสรรคในการด าเนินการ ให้น าเรื่อง
หารือกับสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่อง ๆ ไป ซ่ึงเมื่อได้ผล
และรูปแบบท่ีเหมาะสมจึงจะน าไปขยายผลเพื่อออก
ระเบียบ และจัดตั้งเป็นหน่วยงานท่ีเป็นทางการ
ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

7. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดประชุมร่วมฯ และผลลัพธ์ของการจัด
ประชุมร่วมฯ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการก าหนดเน้ือหาทาง
วิชาการในการจัดประชุมร่วมฯ ให้มีความน่าสนใจ อาทิ 
การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีนครชัยบุรินทร์ 
เป็นต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นประโยชน์และเข้ามามี
ส่วนร่วม โดยอาจจัดการประชุมร่วมฯ ในโอกาสเฉลิม
ฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุรนารีครบ 30 ปี  

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดขอบเขตระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน 

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
และส่วนแผนงานได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งท่ี 6/2562 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
ประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

2) ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยท่ี
ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางในการเตรียมการ
ด าเนินงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเพื่อให้บรรลุ
วั ตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ ท่ี ประชุ มได้ มี มอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ 

3 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3) ในการจัดประชุมร่วมฯ ควรน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย เช่น 
ภารกิจของมหาวิทยาลัย แผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมร่วม

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ตามท่ีเสนอ ประกอบด้วย 
(1) ท่ีปรึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
(2) ประธานร่วมจ านวน 3 คน ได้แก่ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

(3) กรรมการ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ านวน 3 คน 

(4) กรรมการ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จ านวน 3 คน 
(5) กรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 2 คน ได้แก่ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ และ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง 

(6) กรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จ านวน 6 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาความเป็นสากล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและบริหารท่ัวไป รองอธิการบดีฝ่ าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

(7) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 

(8) ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วน
แผนงาน และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

ท้ังน้ี ให้มหาวิทยาลัยประสานขอรายชื่อผู้แทนจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และจัดท าค าสั่งเพื่อเสนอลงนามต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

จัดท าข้อมูลความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาพื้นท่ี “นครชัยบุรินทร์ Linked 
Model” ให้กับคณะกรรมการฯ น าไปใช้ประโยชน์ใน
การประชุม ประกอบด้วย  1) การวิเคราะห์ด้ าน 
Supply-side  (มอบหมายผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล)   
2) การวิ เคราะห์ด้ าน Demand-side (มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
และรองอธิ การบดี ฝ่ ายยุ ทธศาสตร์  แผนและ
งบประมาณ )  ท้ั ง น้ี   เ รื่ อ งดั งกล่ า ว  ท่ี ประชุ ม
คณะกรรมการมีมติให้มหาวิทยาลัยน าไปบรรจุไว้เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการจัดประชุมสัมมนา “The 7th 
Engagement Thailand Annual Conference 2020” 
โดยการด าเนินการเบื้ องต้นด้ าน  Demand-side  
มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลจาก 2 แหล่งมาท าการศึกษา
วิเคราะห์ คือ  1) การรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการ
ในการพัฒนาพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยนาย
บดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวั นออกเฉี ย ง เหนือตอนล่ าง  1  ระยะ  5  ปี   
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 11-13 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเฮอมิเทจ จังหวัด
นครราชสีมา และ 2) การระดมความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออกฉียง
เหนือ โดยนายมนตรี  ดีมานพ  ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้น าเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการประชุมเมื่อวันท่ี  30 
สิงหาคม. พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และข้อมูลจาก
การประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกน ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงหนือ  
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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1.2.2 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน   รวม 16 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มี 4 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 8 ประเด็น/ในรอบครึ่งหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 4 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 4 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 ประเด็น 

(รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 2 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(การประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 20 กันยายน 2560)  
ผลงานวิจัย หากไม่สามารถส่งได้ทันตามก าหนดเวลา  
ควรตัดออก เพื่อลดภาระผูกพัน 
มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ 
การประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 22 มิถุนายน 2561 
รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ทางการเงินในการบริหารจัดการ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว
ต่อการรายงานสถานะการเงินประจ าเดือนของมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 
การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1) ควรแจงงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย เพื่อทราบ

ว่าจากเหตุใด อาทิ จากประสิทธิภาพของการบริหาร 
หรือจากการไม่ได้ท างานตามแผน 

2) มหาวิทยาลัยได้น าระบบ Project-Based Management 
(PBM) เพื่อบริหารจัดการในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
แผนเงิ น และการติ ดตามผลตามแผนฯ ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศบริหารการคลัง ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินแบบ 
Real Time โดยจักให้ทีม PBM น าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน 

มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมอบฝ่าย
เลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถานวิจัยของทุกส านักวิชา

ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการปิดโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้ด าเนินการลดภาระผูกพันด้านงบประมาณวิจัยโดย
ไม่ขอกันงบประมาณให้โครงการวิจัยท่ีได้รับงบประมาณ
ก่อนปี พ.ศ. 2558 และจะด าเนินการกับโครงการวิจัยท่ี
ได้รับงบประมาณป ีพ.ศ. 2559-2560 อย่างเคร่งครัดต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยน าโดยผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศ
และวิจัยสถาบัน หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หัวหน้า
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS) และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศบริหารการคลังและระบบ 
Project-Based Management (PBM)  ได้ มี การหารื อ
ร่วมกับผู้ท่ีต้องใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถทราบสถานะ
การเงิน ซ่ึงได้มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นและให้ข้อมูลด้าน
การเงินแบบ Real Time ในระดับหน่ึง  

3) ฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป โดยส่วนการเงินและบัญชีได้มี
การด าเนินการ ดังน้ี  
(1) น าเสนอรายงานการเงินด้านงบประมาณ โดยสรุป

รายได้และค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณพร้อม
รายละเอียดว่า รายได้ค่าใช้จ่าย สูง/ต่ า กว่างบประมาณ
เกิดจากหมวดใดตามงบการเงินทุกไตรมาส 

(2) การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศบริหารการคลังและระบบ 
Project- Based Management ( PBM)  น้ั น ไ ด้ มี 
การพัฒนาเพื่อให้แสดงสถานะการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลในเพื่อการบริหาร
จัดการได ้

4) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป และ
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีด้านบัญชี โดยได้เชิญท่ีปรึกษาด้าน
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและปฏิรูปหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นวิทยากร โดยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี จากหน่วยวิสาหกิจท้ัง 4 หน่วย ส่วนการเงิน
และบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวน
หลักเกณฑ์ทางด้านบัญชี พร้อมการแลกเปลี่ยนในการ
จัดท าบัญชี เพื่อมิให้มีเหตุต้องขอปรับปรุงทุนสะสม 
เน่ือง ๆ ท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องขาดความเชื่อมั่นในงบการเงิน 
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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2. ขออนุ มั ติ แผนการคืนเ งินกู้ ยื มมหาวิทยาลั ย  ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุม
ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 20 ตุลาคม 2560) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์
แนวทางการจัดหารายได้เพื่อหาแนวทางในการช าระหน้ีคืน
ให้ แ ก่ มหาวิ ทย าลั ย  โ ดยน า แผนการ คืน เ งิ นกู้ ยื ม
มหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 
มติท่ีประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณา
ทบทวนแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี อยู่ระหว่างการจัดท า Business Model  โดยได้น า
ข้ อ มู ลปรึ กษาผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ในการจั ดท า ค าด ว่ า จ ะ 
น าเสนอคณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในการประชุมวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ี 
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

(2) ประเด็นมติ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 8 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ  
4 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 4 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
จากประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุม
ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 26 กันยายน 2561) 
1) เป้าหมายผลด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

ข้อ 1.3 และ 1.4 ควรแยกออกเป็นข้อย่อย เช่น รายได้
ต่อหัวของผู้ป่วยต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้อง
เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นอย่างต่ า ถ้า
มากกว่า คะแนนเท่ากับ 3 ถ้าน้อยกว่าต้องเท่ากับกี่
เปอร์เซ็นต์ เป็นคะแนน 2 , 1 , 0 ตามแต่สถิติย่อยของ
ผู้ป่วยนอก เป็นต้น และข้อ 1.5 และข้อ 1.6 ควรรวม
รายละเอียดเข้าด้วยกัน 

2) วงเงินในการจัดสรร ค่าตอบแทนพิเศษ ข้อ 3.2 ผล
คะแนนเฉลี่ย ควรก าหนดค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยก าหนด
เป็นช่วงผลงาน เช่น ค่าเฉลี่ย 1 คะแนน ก าหนดคะแนน
เป็น 0.51–1.50 เป็นต้น เพื่อให้มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม 
เห็ นชอบหลั กการการจ่ าย ค่ าตอบแทนพิ เ ศษจาก
ประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ท าการทบทวนพบว่า ไม่สามารถด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ข้อท่ี 1 คือการขยายบริการจาก 126 เตียง  
เป็น 250 เตียงได้ ทันตามก าหนด คือปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จึงขอถอนวาระ และจะน าเข้าเสนอใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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ประเมิน 

2. ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 26 ตุลาคม 2561) 
เพื่อให้การรับรองงบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการบัญชี มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงใน
การปรับปรุงบญัชี ว่าเกิดจากเหตุใด เพื่อชี้แจงการปรับปรุง
บัญชี ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้  
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ส่วนกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจ านวนเงิน 
138,466.11 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบหก
บาทสิบเอ็ดสตางค์) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป   

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป และ 
ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการเงินบัญชี โดยด้านการเงิน ได้สรุป
แนวปฏิบัติด้านการตรวจจ่ายเพื่อให้รับทราบหลักการท่ี
ถูกต้องร่วมกัน ท้ังเน้นย้ าการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ
ท่ีถูกต้อง เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2562 และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีดีด้านบัญชี โดยได้เชิญท่ีปรึกษาด้าน
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและปฏิรูปหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นวิทยากร โดยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี จากหน่วยวิสาหกิจท้ัง 4 หน่วย ส่วนการเงิน
และบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวน
หลักเกณฑ์ทางด้านบัญชี พร้อมการแลกเปลี่ยนในการ
จัดท าบัญชี เพื่อมิให้มีเหตุต้องขอปรับปรุงทุนสะสมเน่ืองๆ 
ท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องขาดความเชื่อมั่นในงบการเงิน เมื่อวัน 18 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร 
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3. รายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและแนวทางในการ

จัดการเร่งรัดหน้ีท้ังหมดท่ียังคงค้างอยู่ โดยกรณีลูกหน้ี
ประเภท C ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ยอดหน้ีมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น  

2) จัดท า SOP วิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถ
สรุปผลตลอดจนติดตามตรวจสอบได้  และได้รับ
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

3) มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการลงทุนประเภทลูกหน้ี
โครงการ เช่น โครงการยางพารา โครงการไก่เน้ือ
โคราช เป็นต้น โดยจัดท ารายละเอียดลูกหน้ี ว่ามี
มาตรการการจัดการ และมีการติดตามอย่างไร โดย
จัดท าเป็นแผนงานและรายงานคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน
หรือไม ่

4) มอบฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปด าเนินการยก (ร่าง) 
คณะกรรมการบริหารหน้ีมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลลูกหน้ี
ท้ังหมดและนัดประชุมด่วน เพื่อก าหนดมาตรการ
เร่งรัดหน้ี 

มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานสถานะลูกหน้ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเสนอโดย
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปมีการ
ด าเนินการ ดังน้ี 
(1) ส่วนการเงินและบัญชี ได้ด าเนินการตามขั้นตอน

การติดตามหน้ีอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอน หาก
ลูกหน้ีไม่มาช าระหน้ีตามก าหนดเวลาก็จะส่งให้งาน
นิติการด าเนินการ 

(2) ปัจจุบันส่ วนการเงินและบัญชี ได้ จัดท า  SOP 
ขั้นตอนการติดตามลูกหน้ีแล้ว คือ ลูกหน้ีนักศึกษา 
ลูกหนี้ร้านค้า ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 

(3) มหาวิทยาลัยมีการแจ้งยอดหน้ีพร้อมติดตามให้
หน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) 
ทราบทุกเดือน ปัจจุบันฟาร์มมหาวิทยาลัยและ 
สุรสัมมนาคาร มีการช าระหน้ีคืนตามแผนทุกปี 
ส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่
ระหว่างจัดท าแผนบริการเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี
มหาวิทยาลัย 

(4) ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานจัดท า SOP ของ
การปฏิบัติงาน ซ่ึงรวมท้ัง SOP ในการติดตาม
ลูกหนี้ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีความตระหนัก
ในประเด็นดังกล่าว และได้เคร่งครัดในการติดตาม
หน้ีเดิมท่ีค้างนาน และวางแนวปฏิบัติท่ีก าหนดตาม 
SOP เพื่อมิให้เกิดหน้ีใหม่อีก 

4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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4. ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัยของ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้ง
ท่ี 1/2562 วันท่ี 25 มกราคม 2562) 
1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรทบทวน

แผนธุรกิจในการด าเนินงาน โดยให้มีความชัดเจนในการ
บริหารการสร้างรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย การลงทุน การ
บริหารจัดการภาระหน้ี และเป็นแผนฯ ท่ีคาดการณ์
ล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้ว่าแนว
ทางการบริหารของโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างไร ต้องมีการ
ลงทุนหรื อให้ยื ม เงิ นเพิ่ ม ซ่ึ งจะเป็นการสะ ท้อ น
ประสิทธิภาพการบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงของฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีอยู่ระหว่างการจัดท า Business Model  โดยได้น า
ข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า คาดว่าจะน าเสนอ
คณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประชุมวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ี 

3 

2) ภาระหน้ีระหว่างโรงพยาบาลฯ และมหาวิทยาลัย ควร
จัดท าข้อมูลแยกงบลงทุนและงบด าเนินการให้ชัดเจน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยระบุรายละเอียดว่า
การด าเนินงานแต่ละปีน้ันเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับ
แผนท่ีได้ตั้งไว้ ซ่ึงการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ควรมี
การพิจารณาดอกเบี้ยของต้นทุนเงินยืมด้วย 

  

มติท่ีประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณา
ทบทวนกรอบวงเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยด า เ นินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

(3) ประเด็นมติ ในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 4 ประเด็น มผีลการด าเนินงานและ
ผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ไตรมาสที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรจัดท าแผน
บริการโดยแยกเป็นอาคารท่ีเปิดบริการเดิมและอาคารท่ีจะเปิด
ให้บริการใหม่ (ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์) เพื่อให้มีความ
ชัดเจนว่าโรงพยาบาลฯ จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ควรจะเน้น
ด้านใดเป็นพิเศษ การควบคุมต้นทุนการใช้จ่ายต้องเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่รัว่ไหล ต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การใช้อาคารและเครื่องมือว่าใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือยัง การ
เปิดบริการอาคารใหม ่(ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์) จะต้อง
ใช้เงินลงทุนเพิ่มจ านวนท่ีสูง อาจใช้รูปแบบการหาผู้ลงทุน 
เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ แล้วแบ่งปันผลประโยชน์กัน โดยการจัดท า
แผนฯ ต้องให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบได้
ว่าจะต้องเตรียมเงินส ารองไว้ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลฯ อีกจ านวนเท่าใด 

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีอยู่ระหว่างการจัดท า Business Model  โดยได้น า
ข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า คาดว่าจะน าเสนอ
คณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประชุมวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ี 
 

3 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบรายงานการเงิ นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าแจ้งสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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2. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง อัตราค่าบริการทันตกรรมส าหรับประชาชนทั่วไป
และอัตราค่าบริการทันตกรรม ส าหรับนักศึกษาทันต
แพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านัก
วิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. .... (การประชุมครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผนการให้บริการ
ของศูนย์สุขภาพช่องปาก ประกอบการพิจารณา 

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้จัดท าแผนปฏิบัติการและออกประกาศค่าบริการ
ทันตกรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

5 

มติท่ีประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทบทวน
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตรา
ค่าบริการทันตกรรมส าหรับประชาชนท่ัวไปและอัตรา
ค่าบริ การ ทันตกรรม ส าหรับ นัก ศึกษาทันตแพทย์  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ... . โดยระบุอัตราค่าบริการตาม
เอกสารแนบท้าย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้
ครบถ้วนเพื่อความชัดเจนและเหมาะสมกับการให้บริการ 
โดยเปรียบเทียบอัตราฯ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่น 
แ ล ะ อั ต ร า ฯ  ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  แ ล ะ น า เ ส นอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาเป็นวาระ
สืบเนื่องต่อไป 

  

3. ขอความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนโครงการ
ติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar 
Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 5/2562 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจาก

อุปกรณ์ท่ีมาติดตั้ง พร้อมแนวทางจัดการความเสี่ยงน้ัน 
2) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการส ารวจความพร้อมของพื้นท่ี

ท่ีจะติดตั้ง หากต้องมีการเสริมเพิ่มเติมของโครงสร้าง 
ควรก าหนดใว้ใน TOR รวมท้ังการไม่เป็นอุปสรรคในการ
เติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากแผนธุรกิจท่ีได้
จัดท าและศึกษาแล้ว คือรูปแบบการขับเคลื่อนและการ
วิจัยต่อยอด การลงทุน และต้นทุนการด าเนินงานท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
พลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้แล้วเสร็จก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) แนวทางจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ท่ีมา

ติดตั้งน้ัน ได้ถูกระบุในร่างข้อก าหนดและขอบเขตการ
ร่วมลงทุนกับเอกชน หัวข้อท่ี 3 ขอบเขตของงานท่ัวไป 
หัวข้อท่ี 4 ข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะทาง
เทคนิคท่ัวไป หัวข้อท่ี 5 ข้อก าหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย และ
หัวข้อท่ี 7 ขอบเขตการติดตั้งและการทดสอบระบบ 
โดยอุปกรณ์ ท่ีจะมาติดตั้ งต้องมีลักษณะตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด และหากเกิดความเสียหายใด ๆ 
หน้าท่ีการดูแลรับผิดชอบเป็นของเอกชนผู้ร่วมลงทุน 
เน่ืองจากก่อนการเริ่มด าเนินโครงการเอกชนผู้ลงทุน
ต้องลงพื้นท่ีส ารวจก่อนด าเนินการ 

2) รายละเอียดการด าเนินการส ารวจความพร้อมของ
พื้ น ท่ี ท่ีจะติดตั้ ง น้ัน  เมื่ อจั ดตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียด
และเพิ่มเติมใน TOR หากต้องมีการเสริมเพิ่มเติมของ
โครงสร้างอาคาร รวมท้ังการด าเนินงานท่ีจะไม่เป็น
อุปสรรคต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3) รูปแบบการขับเคลื่อนและการวิจัยต่อยอด ได้ถูกระบุ
ในข้อก าหนดและขอบเขตการร่วมลงทุนกับเอกชน 
หัวข้อท่ี 10 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดย 
ผู้ร่วมลงทุนต้องสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่
มหาวิทยาลัยในกรณี ท่ีทางมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงค์จะศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการวิจัยอันมี
ความเกี่ ยวเ น่ืองกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ผู้ร่วมลงทุนได้ท าการติดตั้งอยู่ 

3 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 รายละเอียดตามหนังสือ อว 7402(14)/103 ลงวันท่ี 12 
กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอด าเนินโครงการลงทุนกับ
เอกชนเพื่อด าเนินโครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
พลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,  
อ ว  7401/ 1546 ล ง วั น ท่ี  17 กั น ย า ย น  พ . ศ .  2562  
เรื่อง ขอความเห็นชอบการร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการ
ติ ดตั้ ง และบริ หารจั ดการระบบพลั ง ง านทาง เลือก  
และ (ร่าง) ข้อก าหนดโครงการลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนิน
โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก 
(Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

4. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เ รื่ อ ง  คุณสมบั ติ  หลั ก เ กณฑ์ และอั ต ร าการจ่ าย
ค่าตอบแทนผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2562 (การประชุม
ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562) 
1) คุณสมบัติผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ควร

ก าหนดให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย  

2) ให้ตัดมาตรฐานภาระงาน (ข้อ 2) ออกจากประกาศฯ 
เน่ืองจากมีการก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

3) ปรับถ้อยค าการจ่ายอัตราค่าตอบแทน (ข้อ 3) ในแต่ละ
ระดับให้มีความชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความคลุมเครือ   

4) ให้มีบทเฉพาะกาล เพื่อขยายความและเกิดความเข้าใจ
ในกรอบระยะเวลาเริ่ มต้นการจ่ ายค่าตอบแทน  
(1 มกราคม พ.ศ. 2560) 

5) สถานพัฒนาคณาจารย์ควรจัดท าประกาศแยกเป็น  
2 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการสอนของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 และเรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน  

6) น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ต่อ
สภาวิชาการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง 

4. มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดท า (ร่าง) 
อัตราค่าตอบแทน  น าเสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้ ง ท่ี  7/2562 เมื่อวันท่ี 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยคณะกรรมการการเงินฯ มีมติ
เห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนแล้ว และมีข้อเสนอแนะให้
สถานพัฒนาคณาจารย์จัดท า (ร่าง) คุณสมบัติผู้ได้รับการ
สนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย น าเสนอต่อสภา
วิชาการ  และน าไปสู่การประกาศใช้ควบคู่กับ (ร่าง) อัตรา
ค่าตอบแทนท่ีได้รับความเห็นชอบแทนต่อไป ซ่ึงสถาน
พัฒนาคณาจารย์ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศท้ัง 2 
ฉบับแล้วเสร็จ และได้น าเสนอสภาวิชาการในการประชุม 
ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี  
สภาวิชาการได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้ด าเนินการแก้ไข
และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอีก
ครั้งก่อนจะน าเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 

4 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบอัตราค่าตอบแทน และก าหนดเวลาในการจ่าย
ค่าตอบแทนตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี  โดยมอบสถานพัฒนาคณาจารย์ทบทวนและ
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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1.2.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  รวม 3 ประเด็น (ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มี 2 ประเด็น/ในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 1 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  

(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 1 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผล
การประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
(การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 19 เมษายน 2562) 
1) การจัดสวัสดิการการจ่ายเงินชดเชยกรณีให้พ้นจาก

ต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุถือเป็นนโยบายท่ีดี ท่ี
แสดงให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของพนักงาน
ท่ีปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยจนกระท่ังเกษียณอายุ 
อันเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อให้
การด ารงชีวิตของพนักงานได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังการ
เกษียณอายุต่อไป ซ่ึงการจ่ายเงินชดเชยกรณีให้พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะต้องมี
ภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลประมาณ
การงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ 
ดังน้ันจึงเห็นควรน าเสนอข้อมูลดังกล่าวอันประกอบไป
ด้ ว ย ข้ อ มู ล ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ช ด เ ช ย 
ความสามารถในการจ่าย วิธีการบริหารจัดการการ
จ่ายเงินชดเชย และวิธีการแบ่งจ่ายเงินชดเชยเป็นราย
งวด ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมัติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยท่ีปรับปรุงใหม่ต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

2) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการจ่ายเงิน
ชดเชยกรณีให้พ้นจากต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุ 
โดยวิธีการแบ่งจ่ายเป็นรายงวด จึงเห็นควรระบุไว้ใน
ระเบียบฯ ท่ีปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2547 และมอบให้
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอข้อมูลงบประมาณการจ่ายเงิน
ชดเชย ความสามารถในการจ่าย วิธีการบริหารจัดการการ
จ่ายเงินชดเชย และวิธีการแบ่งจ่ายเงินชดเชยเป็นรายงวด 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินแล้ว เสนอขออนุมัติ ระ เบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้มีผลต้ังแต่วันถัด
จากวันประกาศระเบียบฯ เป็นต้นไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าเสนอวาระ 
"นโยบายการปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี" เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) ประธาน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (2) กรรมการจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นายมนูญ สรรค์คุณากร และ
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ (3) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวท าการศึกษาและเสนอแนะการปรับปรุงการให้
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
ของพนักงานทุกสายงานและทุกระดับต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อศึกษา
ข้ อ มู ล ต า ม ท่ี ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม อ บ ห ม า ย  
3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2562 และครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการก าหนดน าเสนอผล
การศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันท่ี 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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1.2.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวม 39 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มี 21 ประเด็น / ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 13 ประเด็น/ในรอบ 
คร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มี 5 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 21 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 ประเด็น 

(รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 14 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก าหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (การประชุมครั้งท่ี 
1/2557 วันท่ี 25 มกราคม 2557)  
หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
การรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร 
โดยจัดเป็นวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ
และประกอบในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบด ี
มติท่ีประชุม 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือ
ปฏิบัติ  และมีผลใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐถัดจากปีท่ีกระทรวงการคลังประกาศ
เน่ืองจากการประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ของ
กระทรวงการคลัง มีผลใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยด้วย ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และวันท่ี 4 
เมษายน  พ.ศ. 2562 ได้จัดการอบรมการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงหน่วยงาน/โครงการ ผ่านระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ได้ รายงานผลการตรวจสอบด้ านดิ จิ ทั ล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ท้ังน้ี 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามข้อสัง เกต /
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ดังน้ี  
1) หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าหนังสือสอบถามการ

ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งว่า ได้ด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะท างานภายในหน่วยงาน ตามค าสั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ท่ี 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรงุ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การรักษา
ความปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ
พิจารณาขั้นตอนการด าเนินการ  

2) หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างจัดท าร่างค าสั่ง
เสนออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ขณะน้ี
ก าลังประสานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ี 

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 โดยอ้างอิง
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง 

2 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานท่ีผ่านความเห็นชอบตามมาตรา 7 ภายใต้
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 6 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ เตชเสนสกุล 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (การประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 12 
กันยายน 2558) 
หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) เพื่อใช้ร่วมกับการ
ตรวจสอบท่ีปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ี (Manual) ซ่ึงจะช่วยให้หา
ข้อบกพร่องของระบบท่ีปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ีได้เร็วขึ้น และ
เป็นการลดภาระงานในเชิงธุรการ 
มติท่ีประชุม 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 
การประชุมครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การประชุมครั้งท่ี 
9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม 2558) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการรวบรวม
ข้อมูลในลักษณะเดียวกับระบบการประเมินผลงานตาม
กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
มติท่ีประชุม 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ดังน้ี 
1) ก าหนดปฏิ ทินพร้อมกับขอบเขตกิ จกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นระยะ 

การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- ก า ร ติ ด ต า ม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนพัสดุ/ ศูนย์/ 
ส านักวิชา/บริหารการคลัง :รายงานการเงิน/
การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ /รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

2 
 

3. กา ร ป ร ะชุ ม ร่ ว ม กั บ ผู้ ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น ภ าค  4 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และเจ้าหน้าที่
ตรวจเงินแผ่นดิน (การประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559) 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การด าเนินงานตรวจสอบภายในรวมท้ังเชื่อมต่อและ
ประสานงานร่วมกับระบบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ
การให้ค าปรึกษาหารือที่จ าเป็น 

3. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ใน
การประชุมครั้ ง ท่ี  1/2562 เมื่ อวัน ท่ี  8 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 และหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกแจ้ง
ความประสงค์ขอให้สถานส่งเสร ิมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยพัฒนาระบบตรวจสอบ 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบ 

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็น

ข้อสังเกตท่ีส าคัญของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และ
เสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ภายในออนไลน์ และรายงานความก้าวหน้าในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานงานกับ สตง. เรื่องการ
เชื่ อมต่อระบบกันแล้ ว   ซ่ึ ง ได้ รั บแจ้ งว่ า ไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก สตง. เป็นองค์กรอิสระ 

 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 20 สิงหาคม 2559) 
1) การตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจอาจใช้วิธีการ Outsource 

โดยมี External Auditor ในการวางระบบและตรวจสอบ 
2) ควรจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ External Auditor ในการ

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจท้ัง 4 
แห่งของ มทส. เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ใน
การประชุมครั้งต่อไป 

4. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างประสาน External 
Auditor เพื่ อด า เ นินการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ดังน้ี 
1) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัดมีการ

ประสานขอข้อมูลประกอบการประเมินค่าใช้จ่าย
ตรวจสอบ เพื่อท าใบเสนอราคา 

2) บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด  
ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ 

เน่ืองจากทางโรงพยาบาล มทส. อยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมในหลาย ๆ ด้านจึงเลื่อนการด าเนินการออกไปใน
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5. ผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (การประชุมครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2560) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามล าดับดังนี ้ 
1) รองศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดี
ฝ่ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย ขอนแก่ น  และ  
3) รองศาสตราจารย์  นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์  คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

5. หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนท่ีจะไปดูงาน
โ ร ง พ ย า บ า ล ศ รี น ค ริ น ท ร์  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามการดูงานขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของหน่วยงานภายนอก 
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6. ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560) 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 
2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้
น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในการประชุมครั้ ง ท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม  
พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมได้ร่ วมกันพิจารณาและได้ ให้
ข้อแนะน าให้ตรวจสอบบางประเด็น ได้แก่ พรบ.อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเงื่อนไขผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาเป็นคณะกรรมการต้องมาจากแหล่งใดได้บ้าง โดยให้น า
หารือท่ีปรึกษาด้านกฏหมายของมหาวิทยาลัยด้วย ซ่ึงพบว่า
เป็นดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็น 

5 
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คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 บุคคลภายนอกแต่อย่างใด ดังน้ัน เน่ืองจากคณะกรรมการ
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารในหลาย ๆ ด้านท่ีมีประสบการณ์และ
มี ทักษะในด้ าน น้ีมานานพอสมควร  จึ ง เห็นควร ใช้
องค์ประกอบเดิมในการบริหารความเสียงไปก่อน 

 

7. รายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้งท่ี 
8/2560 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งวิเคราะห์การจัดท าโครงการ
ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการ

สอบทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

7. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์  
ในการประชุ มครั้ ง ท่ี  1/2562 เมื่ อวันท่ี  8 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
1) ก าหนดปฏิ ทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นระยะ 

การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- ก า ร ติ ด ต า ม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี /ส่วนพัสดุ/ ศูนย์/  
ส านักวิชา/บริหารการคลัง :รายงานการเงิน/
การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ /รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 
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8. รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 3 มีนาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

8. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 2.50 

1) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท ารายงาน 
(Reporting) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

1) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดย
หน่วยตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุม
คณะท างานยกร่ างกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
1.1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
1.2) สร้างความเช้าใจกับผู้ เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็น

แผนภาพความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 
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หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 1.3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online 
Audit 

1.4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
1.5) วางแผนการด า เ นินการในเบื้องต้น  โดย

แบ่งเป็นระยะการด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับ
ระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติ ง าน 

(SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- การติดตามมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/
การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชี
ต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนพัสดุ/ 
ศูนย์/ส านักวิชา/บริหารการคลัง :
รายงานการเงิน/การจัดซ้ือจัดจ้าง/
ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ/รายงาน
การลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน /โครงก าร 

(PBM) 

 

2) จัดท าฐานข้อมูล กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด า เ นินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์ตามท่ีเสนอ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

2) เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในออกแบบและ
พัฒนาโดยนักศึกษา (เพื่อเสนอเป็นโครงงานใน
รายวิชาท่ีศึกษา) ซ่ึงปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบ 
admin ได้ ท้ังน้ี หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 14 
กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปความคืบหน้าดังนี้ ได้จัดท า
ร่างเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายในไว้แล้ว โดยจะ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถน าขึ้นเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยได้ ตามเหตุผลข้างต้น 

3 

9. รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันท่ี 
3 มีนาคม 2561) 

9. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 3.50 

1) ควรพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ในเชิง
การป้องกันเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด (Zero Defect) 

1) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดย
หน่วยตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อที่ประชุมคณะท างาน
ยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน์ ในการประชุมครั้ งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
1.1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
1.2) สร้างความเช้าใจกับผู้ เกี่ ยวข้องเพื่อให้ เห็น

แผนภาพความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 

2 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 1.3) การตรวจสอบภายในออนไลน์  MIS Online 
Audit 

1.4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
1.5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น

ระยะการด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- การติดตามมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การ
จัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนพัสดุ/ 
ศูนย์/ส านักวิชา/บริหารการคลัง :
รายงานการเงิน/การจัดซ้ือจัดจ้าง/
ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ/รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

 

2) หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการให้หน่วยรับ
ตรวจใช้หลักการการวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผล
เพื่อการแก้ไข (8D; Eight Disciplines) ในการรายงาน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีเสนอ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะข้อ 1) และข้อ 2) 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้แนะน าหลักการ 8D ให้กับ
ส่วนอาคารสถานท่ี น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
เรื่องการค านวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร 
เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

5 

10. การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประ เมินผลงานกับที่ ป รึ กษา เพื่ อปฏิ รู ป การ
ด าเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 
ในการตรวจสอบภายในจากระบบออนไลน์ หน่วย
ตรวจสอบภายในควรใช้หลักการพิจารณาและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ โดยควรให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วย
รับตรวจในการพัฒนาระบบเพื่อการด าเนินงานในลักษณะ
ออนไลน์ให้มากขึ้นตามล าดับ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบแผนปฏิ รูปการด า เ นินงานของห น่วย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
2) มอบท่ีปรึกษาเพื่อปฏิรูปการด าเนินงานหน่วยตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

10. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์  
ในการประชุมครั้ ง ท่ี  1/2562 เมื่ อวันท่ี  8 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
1) ก าหนดปฏิ ทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นระยะ 

การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- ก า ร ติ ด ต า ม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

2 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 - หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี /ส่วนพัสดุ / ศูนย์/  
ส านักวิชา/บริหารการคลัง :รายงานการเงิน/
การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ /รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

 

11. การประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 

11. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลดังน้ี 4 

1) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ส าหรับการด าเนินงานประจ า (Routine Work) ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาตามข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 

1) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จัดวางแผนการควบคุมภายในและ
แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีสอบทาน ประเมินผล 
แผนการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความ
เสี่ยง น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เป็น
ประจ าทุกปี 

5 

2) มหาวิทยาลัยควรวางระบบข้อมูลการตรวจสอบ
ภายในท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ติดตามฯ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้า
ระวังและเตรียมการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

2) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดย
หน่วยตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุม
คณะท างานยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
2.1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
2.2) สร้างความเช้าใจกับผู้ เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็น

แผนภาพความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
2.3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online 

Audit 
2.4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
2.5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น

ระยะการด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- การติดตามมติ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การ
จัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนพัสดุ/ศูนย์/  
ส านักวิชา/บริหารการคลัง :รายงาน
การเงิน/การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุม
บัญชีต่าง ๆ ) 
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คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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 - รายงานการออกใบเสร็จ/รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

 

3) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องท่ีส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมและสรุปเรื่องท่ี

เป็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ท่ีมหาวิทยาลัยยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ และผู้บริหารพิจารณาร่วมกัน
ในวันเสาร์ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2561 

3) ประเด็นข้อสังเกต สตง. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นเรื่อง
ท่ีมีการสอบสวน และส่งส านวนการสอบสวนให้
หน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เช่น ปปช. ปปท. ซ่ึง
ในส่วนท่ี เกี่ ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน
ด าเนินการครบถ้วนแล้ว และได้ติดตามกับส่วนงาน
ภายในท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ เช่น งานนิติการ   ท้ังน้ี 
หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมและสรุปเรื่องท่ีเป็น
ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ท่ีมหาวิทยาลัยยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้ ง ท่ี 7/2561  
วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
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12. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน (การประชุมครั้งท่ี 6/2561 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลราคากลางท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตาม

มติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

12. เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในออกแบบและพัฒนา
โดยนักศึกษา (เพื่อเสนอเป็นโครงงานในรายวิชาท่ีศึกษา) 
ซ่ึงปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบ admin ได้ ท้ังน้ี หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ เตรียมข้อมูลราคากลางตาม ท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว หากเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายในสามารถเข้าใช้งานได้  จะได้น า
เผยแพร่ต่อไป โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะรายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมครั้ ง ท่ี  8/2562 วันท่ี 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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13. การเชื่อมต่อระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์กับ
ระบบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (การประชุม
ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 18 สิงหาคม 2561) 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรศึกษาว่า ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ใช้โปรแกรมอะไร และสามารถเชื่อมต่อระบบ
กันได้หรือไม ่อย่างไร เพื่อลดเวลาในการพัฒนาระบบใหม ่

2) การเชื่อมต่อระบบของหน่วยตรวจสอบภายในกับ
ระบบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้อง
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตาม

มติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

13. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น อ อ น ไ ล น์   
โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ต่ อ ท่ีประชุม
คณะท างานฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และหน่วยตรวจสอบภายในจัดท า
บันทึกแจ้งความประสงค์ขอให้สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยพัฒนาร ะบบ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ และหน่วยตรวจสอบภายในได้
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้ ง ท่ี  5/2562  
วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายในได้
ประสานงานกับ สตง. เรื่องการเชื่อมต่อระบบกันแล้ว  
ซ่ึงได้รับแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก สตง. 
เป็นองค์กรอิสระ 
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14. สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ (การประชุมครั้งท่ี 6/2561 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ในการท า Checklist ประกอบการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานตาม Checklist ท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการ
ตรวจสอบหรือสอบทานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบสรุปประเด็นท่ีสะท้อนจุดรั่วไหลท่ีท าให้เกิด

ปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

14. หน่วยตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน 
(SOP) ของทุกหน่วยงาน โดยก าหนดรูปแบบการน าข้อมูล 
SOP เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสอบทาน
ความเหมาะสมจุดการควบคุมของคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง ส่วนพัสด ุซ่ึงมีการด าเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ และอยู่ระหว่างการก าหนดกรอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบ (Checklist) กระบวนการ
ท างานตาม SOP โดยขอความร่วมมือจากสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และหน่วย
ตรวจสอบภายในจะรายงานความก้าวหน้าในการประชุม
ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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(2) ประเด็นมติ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 13 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ  
5 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส าหรับอีก 8 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 6 ตุลาคม 2561) 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 5 

1) เห็นด้วยท่ีหน่วยตรวจสอบภายในจะท าหนังสือติดตาม
การด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกปีละ 2 ครั้ง 

2) หน่วยตรวจสอบภายในควรน าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน (Standard Operating Procedure ; SOP) มาใช้
ในการด าเนินการ โดยเริ่มท่ีด้านการเงินและบัญชีให้น ามา
ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ กับประเด็น
ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นข้อสังเกต
หรือประเด็นปัญหาซ้ าขึ้นอีกในอนาคต และน าไปสู่การ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 

- หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง   เช่น 
SOP การค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม 
excel  น ามาช่วยในการตรวจสอบราคากลาง  รวมถึงได้
จัดท าสถิติรายการข้อสังเกต ของ สตง. เพื่อพิจารณาหา
แนวทางไม่ให้เกิดซ้ า และจัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงานเพื่อลดความผิดพลาดจาก
ข้อสังเกตของ สตง. เมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562 

5 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

  

การประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561   
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรหาสาเหตุและก าหนด

มาตรการควบคุมและป้องกันประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท่ีเกิดซ้ า รวมท้ัง
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นใหม ่

- หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ ท่ีดีในการด าเนินงานเพื่อลดความผิดพลาดจาก
ข้อสังเกตของ สตง. เมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของสตง. เรียบร้อยแล้ว  

5 

2) ประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ท่ีเคยเกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมา และไม่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน ซ่ึงอาจ
มีช่องทางในการเกิดขึ้นอีกได้ หน่วยตรวจสอบภายในควร 

- หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และ
รายงานคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ติดตามสอบทานประเด็นดังกล่าวว่ามีการแก้ไขและมี
มาตรการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม หรือไม ่

  

3) ควรรายงานผลประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบด้วย เพื่อให้ตระหนักในประเด็นปัญหาท่ีมี
การเกิดซ้ า 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

- หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคงค้างให้เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner) อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

5 

2. การด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (การประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 
กันยายน 2561) 

2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 5 

1) มหาวิทยาลัยควรมีระบบติดตามประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือประเด็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลกับส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเพื่อความรวดเร็วในการ
แก้ปัญหา 

1) หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตของ สตง. เป็นระยะอยู่แล้ว โดยท้ังเป็นลายลักษณ์
อักษร และทางโทรศัพท์  ซ่ึงได้รับรายงานความคืบหน้าของ
ผลด าเนินงาน และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 
ทุกครั้ง  ส่วนการจัดท าระบบติดตามออนไลน์ ต้องอาศัย
คณะท างานยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ ซ่ึงใช้ระยะเวลานาน 

5 

2) จากประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ท่ีเกิดขึ้น อาจจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มท่ีมีระบบรองรับแต่ยัง
ไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ และ (2) กลุ่มท่ียังไม่มีระบบรองรับ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการท่ีจะบริหารจัดการประเด็น
ปัญหาท้ังสองกลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดซ้ าขึ้นอีกในอนาคต 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคงค้างให้เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner) อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

5 

3. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งที่ 7/2561 
วันท่ี 15 กันยายน 2561) 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 2 

1) ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตต่อหน่วยรับ
ตรวจ โดยยังคงปรากฎเป็นประเด็นข้อสังเกตจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อีกน้ัน หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรทบทวนหาสาเหตุและปรับกลไกในการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน รวมท้ังประสานงานให้ เกิด
กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบด้าน
บริหารจัดการ "สุ รสัมมนาคาร" ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และจะด าเนินการตรวจสอบในไตรมาสแรก 
ของปี เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาดซ้ าซ้อน 
และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป 

3 

2) หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาดูงานระบบ e-Audit 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

2) เลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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4. รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงินชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2561) 

4. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 3 

1) หน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานผลการตรวจสอบด้าน
การบริหารจัดการนี้ให้อธิการบดี คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบด้วย 

1) หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบด้าน
การบริหารจัดการ เรื่อง "ส่วนต่างเงินชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ของภาครัฐ" ให้อธิการบดี ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับทราบแล้ว 
และแจ้งให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อท่ี 2 และ 3 
เรียบร้อยแล้ว 

5 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนต่างเงินชดเชยว่ามาจาก
ปัจจัยอะไรบ้าง เช่น กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มการเรียน 
การสอน เป็นต้น 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดส่วนต่างเงินชดเชย
บริการทางการแพทย์ในสิทธิของภาครัฐ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีต่อไป 

1 

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรจัดท า
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) ร่วมด้วย และควร
ทบทวนแผนธุ ร กิ จ ร ะ ยะย าว ขอ ง โ ร ง พย า บ า ล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวมถึงข้อจ ากัดของ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับแบบจ าลองธุรกิจ และศึกษา
ข้อมูลแบบจ าลองธุรกิจของโรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีรูปแบบการด าเ นินงานคล้ ายกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมด้วย 

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ระหว่าง
การจัดท า Business Model  โดยได้น าข้อมูลปรึกษา
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร จั ด ท า  ค า ด ว่ า จ ะ น า เ ส น อ
คณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีในการประชุมวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ี 
 

3 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงิน
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะข้อ 1) 

3) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) และ 3) 

  

5. รายงานผลการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561)  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตรวจสอบดังกล่าว 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานรายงานการติดตาม

ประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

5. หน่วยตรวจสอบภายในรับด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
ในเบื้องต้นจะเรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาเป็น
คณะท างานตรวจสอบด้านดิจิทัล 

2 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

6. รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 
9/2561 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานหารือกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการก าหนดเกณฑ์
การแบ่งระดับค่าการประเมินให้ชัดเจน และอาจพิจารณาทบทวน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินก่อนรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ 
ได้รับทราบ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง 

และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

6. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยด าเนินการด้านการควบคุมภายในและ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และต้อง
เสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และ
จัดส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
อยู่ระหว่างการก าหนดปฏิทินการด าเนินการ หน่วยตรวจสอบ
ภายในจะติดตามความก้าวหน้าและรายงานในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

2 

7. รายงานความคืบหน้ าในการด าเนิ นงานตามมติ ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน (การประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2562) 

7. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบ 
สุรสัมมนาคาร โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 

1) จากสรุปการติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าสุรสัมมนาคาร
ยังมีปัญหาด้านบัญชีมานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิด
จากปัญหาใน 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1) ด้านระบบการเงินและบัญชี 
1.2) ด้านบุคลากร โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ 

ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน 

  

2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนให้ชัดเจนว่าปัญหาเกิดจากอะไร 
โดยอาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีมีคู่ความ
ร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัยช่วยวางระบบเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวตามข้อสังเกตของ สตง. ซ้ าอีก 

  

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

  

8. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของที่ปรึกษาด้านการปฏิรูป
หน่วยตรวจสอบภายใน (การประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2562) 
ควรก าหนดหน้าท่ีในการด าเนินการให้ชัดเจน ระหว่างฝ่าย
บริหารกับหน่วยตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของที่ปรึกษาด้าน

การปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน 
2) มอบท่ีปรึกษาเพื่อปฏิรูปการด าเนินงานหน่วยตรวจสอบ

ภายในพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

8. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด า เ นินการติดตามผล การ
ด า เ นินการจากข้อสั ง เกต สตง . กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว  ข้อสังเกตท่ีคงค้างจะ
อยู่ท่ีหน่วยงานภายนอก เช่น ปปช. ปปท. และหน่วยงาน
ภายใน มทส. บางส่วน เช่น การสอบข้อเท็จจริง และการสอบ
ความผิดทางละเมิด ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

5 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 ประเด็น มีผลการด าเนนิงานและ 
ผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 2 มีนาคม 2562) 

1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการดังน้ี 
 

5 

1) หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับรูปแบบการรายงานการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยในการ
รายงานความก้าวหน้า ควรมีรายละเอียดการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยตามล าดับเหตุการณ์ และรายงานปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตท่ี
คงค้างเป็นเวลานาน 

2) กรณีการส่งเรื่องการสอบสวนให้หน่วยงานภายนอก หน่วย
ตรวจสอบภายในควรประสานให้มีการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกันกรณีการละเว้นหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
 
3) หน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับนิติกรเกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนินการในทางกฏหมาย และจัดท า
ก ร ะบวนการ ในรู ปแบบแผนภาพขั้ น ตอน เ สนอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานใน
การประชุมครั้งต่อไป อาทิ 
3.1) ประเด็นการสอบสวนท่ีส่งเรื่องให้หน่วยงาน

ภายนอก  ( ก ร ะทรว งกา รคลั ง  ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ : ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด เช่น 
วัตถุประสงค์ ผลกระทบ อายุความ เป็นต้น 

3.2) ประเด็นครุภัณฑ์ช ารุด และครุภัณฑ์ส ารวจไม่พบ 
โดยมีรายละเอียด เช่น ขั้นตอนการส ารวจ
ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการจ าหน่ายครุภัณฑ์ (ช ารุด/ 
ไม่ใช้งาน/สูญหาย) การจัดการข้อมูลทะเบียน
ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

4) หน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของ สตง. น าเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ อย่างต่อเน่ืองทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุม และน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner)  

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการด า เ นินงานตามมติของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับรูปแบบการรายงานผล
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกต
ของ สตง. ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานส่วนสารบรรณและ
นิติการ เพื่อติดตามผลการพิจารณาส านวนการสอบสวน
เป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว  และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2562  

3) หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ข้อ 3.2 เรียบร้อยแล้ว โดยน าเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคงค้างให้เลขานุการ
น า เสนอคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ( Inner) อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ 
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2. ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี 2 มีนาคม 2562) 

2. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการดังน้ี 2.33 

1) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายในออนไลน์และก าหนดเป็นระยะ 
(Phasing) โดยระยะแรกเริ่มท่ีการตรวจสอบการเงินและ
บัญชี (Financial Audit) และด าเนินการดังน้ี 
1.1) ต้องเข้าใจว่าการตรวจสอบภายในออนไลน์คือ

อะไร สามารถระบุได้ว่าต้องการตรวจสอบอะไร 
1.2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยว่าได้ใช้ระบบ
ออนไลน์อย่างไรบ้าง  

1.3) ศึกษาว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะสามารถเข้า
ระบบต่างๆ ตามข้อ 1.2) เพื่อดูกระบวนการ
ท างานโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
อย่างไร และโครงสร้างพื้นฐาน (Infastructure) 
รองรับการตรวจสอบหรือไม่ 

1.4) ออกแบบระบบการตรวจสอบออนไลน์โดย
ปรึ กษาหารื อ กั บ ท่ีป รึ กษา เพื่ อ ปฏิ รู ปก า ร
ด าเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน และน าเสนอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานในการประชุมครั้งต่อไป 

2) ส าหรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ 
(Compliance Auditing) อาจพัฒนาควบคู่ไปกับการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard 
Operation Procedures : SOP) และควรวางระบบใน
การขยายบทบาทของการตรวจสอบภายในไปยังหน้า ท่ี
งานตรวจสอบภายในอื่น เช่น การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบ
ระบบดิจิทัล (Digital Auditing) และการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Auditing) เป็นต้น 

3) หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งจัดท าฐานข้อมู ล กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์

มติท่ีประชุม 
1)  รับทราบความคืบหน้าระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
2)  มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

1)-2) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อที่ประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
(1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและ

ผู้รับผิดชอบ 
(2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
(3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
(4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
(5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น

ระยะการด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- ก า ร ติ ด ต า มมติ คณ ะ ก ร ร มก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนพัสดุ/ ศูนย์/
ส านักวิชา(/บริหารการคลัง  :รายงาน
การเงิน/การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุม
บัญชีต่าง ๆ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ /รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

3)  เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในออกแบบและพัฒนา
โดยนักศึกษา (เพื่อเสนอเป็นโครงงานในรายวิชาท่ี
ศึกษา) ซ่ึงปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบ admin ได้ 
ท้ังน้ี หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานความก้าวหน้า
ต่อคณธกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน  
พ.ศ. 2562 สรุปความคืบหน้าดังน้ี ได้จัดท าร่างเว็บไซต์
หน่วยตรวจสอบภายในไว้แล้ว โดยจะเผยแพร่กฎ 
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถน าขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ได ้ตามเหตุผลข้างต้น 
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3. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) (การประชุมครั้งท่ี 
4/2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดในเล่ม

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังน้ี 
1.1) ขยายความให้ เห็ นภาพการพัฒนาหรื อการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย หรือให้เหตุผล
ประกอบในผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
ด าเนินงานของอธิการบดี 

1.2) เพิ่มเติมผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยระบุไว้ใน
ภาคผนวกเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิผลของงาน 

ท้ังน้ี หากเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวไม่ทันในเล่มครึ่งปี 
อาจเพิ่มเติมในเล่มส้ิปีงบประมาณ 

2) ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมหรือพึงระวัง 
เพื่อประกอบในการด าเนินงาน มีดังน้ี 
2.1) การด า เ นินงานตามเป้าหมายของอธิการบดี  

(เป้าหมายท่ี 1 ผลการจัดอันดับโดย THE World 
University Rankings) ควรหาคู่เทียบท่ีมีโครงสร้าง
เหมือน มทส.  

2.2) การก าหนดเป้าหมายของอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์  (Return on Assets ; ROA )  ควร
ตระหนักถึงสินทรัพย์ถาวรประกอบด้วย 

3. ส า นั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย ในฐานะฝ่ าย เลขา นุ การ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้แจ้งและ
ประสานผู้ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในเล่ม
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบ
ครึ่ งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อสั งเกต/
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี เล่มรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย (http://www2.sut.ac.th/ouc/Audit.htm) 

5 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในรอบครึ่ งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561- 
31 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ โดย
ปรับเล่มรายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะข้อ 2) 

  

4. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการ
ปฏิบัติ งานท่ี เป็นมาตรฐาน (Standard Operat ing 
Procedure ; SOP) ของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงกฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นหรือ
อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องของหน่วยรับตรวจ 
มติท่ีประชุม 
1) รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ม ติ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

4. เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในออกแบบและพัฒนาโดย
นักศึกษา (เพื่อเสนอเป็นโครงงานในรายวิชาท่ีศึกษา) ซ่ึง
ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบ admin ได้ ท้ังน้ี หน่วย
ตรวจสอบภายในได้รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปความ
คืบหน้าดังน้ี ได้จัดท าร่างเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายในไว้แล้ว
โดยจะเผยแพร่กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง  ๆ แต่ยังไม่สามารถน าขึ้ น เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามเหตุผลข้างต้น 

3 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 

http://www2.sut.ac.th/ouc/Audit.htm
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

5. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี สุ รนารี  และ เทค โนธานี )  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562) 

5. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการดังน้ี 4 

1) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure ; 
SOP) เกี่ยวกับการติดตามการด าเนินการของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจและกรอบเวลาในการติดตามของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และให้มีระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
และผู้บริหารท่ีก ากับดูแลในเรื่องท่ีเป็นประเด็นข้อสังเกต
ก่อนครบก าหนดการด าเนินการและการติดตามของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
2) หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งด าเนินการให้มหาวิทยาลัย

สั่ งการทุกหน่วยงานท่ีมีรายการบัญชีลูกหน้ีการค้า 
บัญชีลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย และการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของหน่วยงาน โดยให้ด าเนินการดังน้ี 
2.1) ตรวจสอบบัญชีลูกหน้ีการค้า บัญชีลูกหน้ีเงินยืมทด

รองจ่ายว่ามียอดค้างช าระเกินก าหนดหรือไม่ หากมี
ให้เร่งด าเนินการติดตาม 

2.2) ตรวจสอบการเรียงล าดับใบเสร็จรับเงินท่ีใช้ว่ามีเลขที่
ใบเสร็จรับเงินสูญหายจากระบบหรือไม่ หากมีให้เร่ง
ด าเนินการติดตามหาสาเหตุและสอบยันข้อมูลกับทุก
ระบบงาน 

2.3) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ประเด็นปัญหาลูกหน้ีค้างนาน และรายการสูญหาย
ของเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน โดยน าหลักการของ Eight 
Disciplines (8D) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ติดตามผลเพ่ือการแก้ไข  

1) มหามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อท่ีประชุมคณะท างานยกร่าง
กรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
(1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 
(2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
(3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
(4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
(5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้นโดยแบ่งเป็นระยะ

การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- ก า ร ติ ด ต า ม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 

- ส่วนการเงินและบัญชี /ส่วนพัสดุ/ศูนย์/ 
ส า นักวิ ชา /บริหารการคลั ง  : รายงาน
การเงิน/การจัดซ้ือจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชี
ต่าง ๆ ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ /รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

2) มหาวิทยาลัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ ข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว โดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่าง ฟาร์มมหาวิทยาลัย  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

3) หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานโรงพยาบาล มทส. 
เพื่อขอทราบสาเหตุของรายการเลขท่ีใบเสร็จรับเงินสูญ
หายจ านวน 3 ฉบับ โดยขอให้มีการพิสูจน์ยอดในวันท่ีเกิด
การสูญหายของเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท้ังระบบ อาทิ การ
รับผู้ป่วย การตรวจรักษาของแพทย์การจ่ายยา เป็นต้น 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินการแก้ไข และสรุปรายงาน
ให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
ในการด าเนินการดังกล่าวขอให้เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามฯ ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน 

3) หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานข้อมูลกับโรงพยาบาล 
มทส. และพิสูจน์ยอดในวันท่ีเกิดการสูญหายของเลขท่ี
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  แ ล ะ จ ะ น า เ ส นอ
คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้ ง ท่ี  
8/2562 วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ต่อไป 

4 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเทคโนธานี) 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

  

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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1.2.5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 2 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มี 2 ประเด็น)  
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและ 

ผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ความคืบหน้าแผนระดมทุนเพื่อร่วมจัดสร้างอาคารศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (การประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 
2 พฤษภาคม 2560) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจจะพิจารณา
จัดท าพระเครื่ององค์เล็ก โดยเน้นเฉพาะทองค าแท้ เนื่องจากมี
คุณค่าในตัว ซ่ึงอาจจะท าให้มีผู้สนใจบูชามากขึ้น 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อยู่ระหว่างการปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ
บริหารท่ัวไป เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการในการด าเนินการ 
เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป 

 

1 

2. นโยบายการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับศิษย์เก่า (Alumni 
Engagement)  ( ก ารประชุมครั้ ง ท่ี  1 /2561  วั น ท่ี  18 
พฤษภาคม 2561) 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้
ด าเนินการดังน้ี  

4.33 

1) ควรเน้นการสร้าง Engagement กับนักศึกษา มทส. 
ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาปัจจุบัน เพราะจะส่งผลให้การสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

1) มีการ ใช้ประ โยชน์จากฐานข้อมูล  SUT Alumni 
Database ในการสร้าง Engagement กับศิษย์ เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน โดยการใช้ประโยชน์จากสิทธิ
ประโยชน์จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
มทส. 
1.1) การด าเนินงานประสานงานสิทธิประโยชน์กับ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จทุก
หน่วยงาน 

1.2) การพัฒนาระบบ  SUT Alumni Database 
เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถ Printout Electronic 
Coupon ในการยืนยันการใช้สิทธิประโยชน์กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยใน
หน่วยงานน้ันๆ โดยในระยะแรก มีศิษย์เก่าเข้า
มาใช้สิทธิประโยชน์ 5 ท่าน  

1.3) มีการสร้างกิจกรรมโดยให้ศิษย์เก่าท่ีประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมาพูดเกี่ยวกับการปรับตัว 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา
ปัจจุบันใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและจบไป
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป  

5 

2) อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการด าเนินงานของ Business 
Network International (BNI) เพื่อน ามาปรับใช้เสริม
การสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 

2) มีการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใน
การร่วมเป็นเครือข่าย การรับสมัครงาน การให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า มทส. จากการศึกษา BNI และการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประสานและ
ด าเนินงานร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ในการเชิญ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมการจัดกิจกรรม soft skills ในวันท่ี 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ได้สร้างเครือข่าย ท าความรู้จัก และให้ข้อคิด การวางตัว 
การปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษา ซ่ึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายศิษย์ เก่ ากับ
มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3) อาจพิจารณาศึกษาและน าแนวทางการจัดโครงการ 
Chulalongkorn Alumni Mentorship Program ห รื อ 
ChAMP ขอ งคณะพาณิ ชยศาสต ร์ แ ละก า ร บั ญ ชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน มา
ปรับใช้กับ มทส. 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบนโยบายการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
2) มอบผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ด าเนินการตาม

ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

3) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกศิษย์ มทส. โดย
สามารถ Track Location ของสถานท่ีท างานของศิษย์
เก่าได้ มีการหารือการใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า SUT Alumni Database ร่วมกับ
สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
และ ศิษย์ปั จจุบันต่อ ไป และอยู่ ระหว่ า ง ศึกษา
รายละเอียดของโครงการ Chulalongkorn Alumni 
Mentorship Program ท้ั ง น้ี  มี แ ผ น ใ น ก า ร แ ย ก
หมวดหมู่ Location ของศิษย์เก่าแยกตามสาขาวิชา 
กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการค้นหาศิษย์เก่า  และเป็นประโยชน์
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน มีการศึกษารูปแบบแนวทางการจัดโครงการ 
Chulalongkorn Alumni Mentorship Program 
หรือ ChAMP ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วน ามาปรับใช้กับการ
ด าเนินงาน โดยเกิดกิจกรรมศิษย์เก่าพบน้องหอ ในช่วง
การรับนักศึกษาปี 1 โดยศิษย์เก่าเข้าประจ าหอพัก 
พบปะ และให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4 

หมายเหตุ :   5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

 

คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตอ่) 
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2. ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
1. ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : TOP 601-800 และ (1) TOP 3 ของประเทศ หรือ (2) TOP 2 ของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        

ผลการด าเนินงาน : 
ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 2020 ที่ประกาศผลในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2562 สรุปดังนี้ 
อันดับที่ 601 – 800 ของโลก ได้แก ่
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับที่ 801 – 1000 ของโลก ได้แก ่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อันดับที่ 1001+ ของโลก ได้แก ่
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เมื่อพิจารณาคะแนนรวมที่ค านวณจากการประเมิน 5 ด้าน ตามเกณฑ์ของ THE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารมีีอันดับดังนี้ 
- อันดับที่ 1000+ (TOP 1000+) ของโลก  
- อันดับที่ 5 (TOP 5) ของประเทศ 
- อันดับที่ 2 (TOP 2) ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลการด าเนินงานร้อยละ 76 [ผลการด าเนินงาน (0.6 x 20) + 

(0.6 x 40) + (1.0 x 40)] (ก าหนดค่าน้ าหนักในกรณี TOP 601-800 ร้อยละ 20, TOP 3 ในประเทศ     
ร้อยละ 40 และ TOP 2 ในประเทศของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 40)         
เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 75) 
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 76 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2562 คือ TOP 
601-800 และ (1) TOP 3 ของประเทศ หรือ (2) TOP 2 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ของประเทศ จะเห็นว่า ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 จะต่ ากว่าเป้าในกรณีเป็น TOP 601-800 ของโลก 
และเป็น TOP 3 ของประเทศ แต่เป็นไปตามเป้าในกรณีเป็น TOP 2 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ อนึ่ง เนื่องจากเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายสูงมาก ซึ่งในแต่ละปีพบว่า
มีมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการจัดอันดับมากขึ้น 
ท าให้อันดับของมหาวิทยาลัยไทยในภาพรวม มีแนวโน้มที่จะมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง (Real Internationalization) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : ผลส าเร็จด้านความร่วมมือกับนานาชาติ 
(1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        
ผลการด าเนินงาน : 
ด้านความร่วมมือกับนานาชาติ มีผลการด าเนนิงานดังนี ้

1) จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีผลบังคับใช้ ในช่วง
เวลาที่พิจารณา จ านวน 104 สถาบัน 

2) จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 55 สถาบัน  
จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มี

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่พิจารณา คิดเป็นร้อยละ 52.88 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ความส าเร็จของความร่วมมือกับนานาชาติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 เท่ากับคะแนนเต็ม 5  ดังนั้นสรุปผล    
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85.80 
หมายเหต ุ: ค านวนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดย่อยท่ี 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ ใน SUT Scorecard 
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 85.80 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 

 

3. คุณภาพบัณฑิต (Student Profile) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : ผลส าเร็จด้านแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 
(1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        
ผลการด าเนินงาน : 
ด้านแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา มีผลด าเนินงานดงันี้ 

1) มีการระบุทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
พึงประสงค์อย่างชัดเจน 4 ทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนาอย่าเร่งด่วน ได้แก่ ทักษะการพัฒนาดา้นภาษา 
(Bilingual proficiency) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเปน็ทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, 
teamwork and leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural understanding) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนและทักษะการเรียนรู้ (Critical thinking, complex problem solving and learning skills) 

2) มีการบรรจุกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ศตวรรตที่ 21 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเร่ิมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

3) มีการยกร่างแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์              
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีการน าร่างแบบทดสอบดังกล่าวเข้าหารือเพื่อขอข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างแบบทดสอบจากที่ปรึกษาคณะท างานแล้ว 

4) มีการออกแบบระบบประเมินทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่  21 สมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ ในศตวรรษที่  21 (SUT Student Profiles-Meter) เมื่อ
แบบทดสอบแล้วเสร็จ นักศึกษาประเมินตนเองแล้ว จะทราบทักษะที่มีผลการประเมินต่ า ระบบ      
จะแนะน ากิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculum) เพื่อพัฒนาทักษะในด้านนั้น ๆ ให้แก่นักศึกษา 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการประเมินตนเองอีกครั้งโดยนักศึกษา และมีการประเมินภาพรวมโดย 
Assessors ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และ Assessors จะสะท้อนภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5) แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ในศตวรรษที่  21               
(SUT Student Profiles-Meter) ได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และมีการ
ทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือแล้ว พบว่า มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.969 สามารถน าแบบทดสอบ   
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter System) เป็นระบบดิจิทัลต่อไปและมีการวางแผน
เพื่อที่จะน าไปใช้จริงกับนักศึกษา 

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 100 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 
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4. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management Restructuring) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : บูรณาการน าระบบ PBM เข้ากับระบบ MIS (EIS) และใช้เป็นกลไกในการ

จัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปี 

(1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        

ผลการด าเนินงาน : 
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าระบบ Project-Based Management (PBM) มาเชื่อมต่อ

กับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย โดยน ามาเชื่อมโยงกับระบบการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการรายงานผลเงิน
ในระบบ PBM โดยอัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล นอกจากนี้ยังน าไปเชื่อมโยงกับระบบพัสดุ เพื่อ
รายงานเงินผูกพันเข้ากับระบบ PBM เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ได้น าระบบ PBM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
เสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบ 2562 ที่ผ่านมา 

2) ท าการปรับแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อน าระบบไปใช้งาน ซึ่งขณะนี้พบว่ากราฟเงินผูกพัน     
ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาจากระบบ MIS ของส่วนพัสดุยังมีความผิดพลาด 

3) ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตั้งแต่ระดับโครงการไปจนถึงระดับยุทธศาสตร์ รวมถึง
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ PBM ตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

4) ด าเนินการก าหนดรูปแบบของข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือนของแต่ละกิจกรรม และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดโครงการ และแผนยุทธ์ศาสตร์ ฯลฯ และส่งต่อให้กับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ  PBM  
ณ ปัจจุบัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ระบบ 
PBM สามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายเดือน เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะน ามาประมวลและค านวณค่างานรายบุคคล และท างานร่วมกับ MIS 
เพื่อน าไปแสดงบนหน้าจอภาระงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป การน าระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้
งาน เริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ระบบท าการออกรายงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ง
ผู้พัฒนาจะด าเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะได้มอบหมายให้ MIS 
พัฒนาการออกรายงานต่อไป 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ตามเป้าหมายท่ี 4 ปรากฎในเป้าหมายท่ี 5 ผลส าเร็จด้านการ

ปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 4) ผลส าเร็จด้านสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 85 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 

 

5. ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Succeed in Human 
Resource Management and Human Resource Development Reengineering ) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in 

Human Resource Development Reengineering) (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายที่ 5 ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อ
ระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรลุผลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1) ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยส่วน
ทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการปรับรื้อระบบงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
เพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.1) ด้านการสรรหา (Recruit)  
1.1.1) ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.1.2) ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

โดยบรรจุใน Project-Based Management เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

1.1.3) ก าหนดให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังจากระบบฐานข้อมูลบริหารบุคคล 
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1.1.4) ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณด้านบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  
1.1.5) จัดสรรอัตราก าลัง   
1.1.6) ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการจัดการประชุม หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ รับฟังข้อความเห็น และน ามาปรับใช้ในปีงบประมาณต่อไป  
1.1.7) มีการสรรหาสายวิชาการกรณีพิเศษในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให้กับส านักวิชา      

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และมีการก าหนดแนวคิดการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาสายวิชาการกรณีพิเศษเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.1.8) มีการด าเนินการยกร่างเพื่อปรับปรุงประเภทของพนักงานสายวิชาการเพื่อ               
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

1.1.9) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานตามระบบสัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์  
เพื่อแก้ไขปัญหาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามข้อบังคับสภาวิศวกร โดย
เป็นการจ้างพนักงานที่มีศักยภาพด้านการสอนในระยะสั้น  (สัญญา 2 ปี) เพื่อ      
ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ 

1.2) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Retain) 
1.2.1)  ก าหนดให้งานส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.2.2) ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงาน โดยบรรจุใน Project-Based Management 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1.2.3) ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการประเมินผลด้านการพัฒนาในรูปแบบ 

training record 
1.2.4) ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจากระบบตามข้อ 1.2.3) มาวิเคราะห์ เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอมหาวิทยาลัยให้ทราบความ
คืบหน้าในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลปีละ 1 คร้ัง 

1.2.5) ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อ
นโยบายด้านพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกพนักงาน 
ตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และน าไปสู่การใช้ระเบียบ และก าหนดกรอบในการ
จัดสรร อาทิ พิจารณาจัดสรรทุน โดยพิจารณาจากความจ าเป็นที่มีความ
สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือสาขาที่ขาดแคลนและมีความ
จ าเป็น แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยไม่เน้นการจัดสรรทุน
ในลักษณะแบ่งจัดสรรตามส านักวิชา 

1.2.6) การก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ได้ปรับปรุงระบบการ
ยื่นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง พิจารณาประเมินผลงาน จนกระทั่งได้รับการ
อนุมัติ ให้กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งใช้เวลาเพียง 3 – 5 เดือนเท่านั้น 
ปัจจุบันมีผู้ได้รับก าหนดต าแหน่งช านาญการ และช านาญงานไปแล้วทั้งสิ้น 17 
และ 1 รายตามล าดับ และอยู่ระหว่างกระบวนการอีก 12 ราย 

1.2.7) ปรับรื้อเกณฑ์การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร โดยในปี  พ.ศ. 2562 ได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 3 ทุน ไปฝึกอบรม 
14 ทุน ในด้านที่เป็น pain point ของมหาวิทยาลัย 

1.3) ด้านการทดแทน (Retire) 
1.3.1) ก าหนดให้งานส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.3.2) ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงาน โดยบรรจุใน Project-Based Management 

(PBM) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1.3.3) ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล talent pool/successor pool 
1.3.4) ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจากระบบตามข้อ 1.3.3) มาวิเคราะห์ เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอมหาวิทยาลัยให้ทราบความ
คืบหน้าในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลปีละ 1 คร้ัง  
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1.3.5) เริ่มมีการพิจารณาการจ้างงานพนักงานที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย
และทิศทางทีมหาวิทยาลัยจะก้าวไปเข้ามามีส่วนในการพิจารณา (top down) 
จากเดิมเป็นการพิจารณาแบบ bottom up 

1.4) การปรับรื้อระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ จากจ านวนทั้งสิ้น 38 เรื่องที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 8 เรื่องแยกเป็นด้าน Recruit 
Retain และ Retire ด้านละ 1,4 และ 3 เรื่องตามล าดับ และอยู่ระหว่างการด าเนินงานอีก 8 เรื่อง 

1.5) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยส่วนสารบรรณ
และนิติการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า Standard Operating Procedure 
(SOP) โดยมีผู้ได้รับการอบรมแล้วรวมทั้งสิ้น 487 คน และมี SOP แล้ว 460 งาน 

1.6) มีการปรับปรุงการประเมินผลการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการ
ปรับตัวชี้วัด KPI-BSC-HR ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การด าเนินการด้านการ
ปรับรื้อระบบบริหารบุคคลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2) ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น flagship ของ
งานด้านการบริหารบุคคล และฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยส่วนทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการปรับรื้อระบบ    
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง ได้แก่    
แผนบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนในการบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และ
แผนรักษาคนดี -คนเก่ง : ได้จัดให้มี โครงการ Talent Management และ Succession Plan เพื่ อ       
การบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง ซึ่งจะน าไปสู่แผนระยะยาวส าหรับบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคต   
ทุกระดับบริหาร และการจัดท าแผนรักษาคนดี -คนเก่ง โดยจัดท า TOR โดยได้ทีมที่ปรึกษาจาก         
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าแผนการ
บริหารจัดการผู้ที่มีความสามารถสูง และผู้ที่ขึ้นสู่ต าแหน่ง (Succession Plan) ที่เป็น short term เพื่อ
สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และหัวหน้าส่วนกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่
อีก 1 ต าแหน่ง คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางในการด าเนินการ พอสังเขป ดังนี้ 

2.1) น าแผนเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูงและการสืบทอดต าแหน่งของ
หัวหน้าส่วนที่จะเกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต าแหน่งหัวหน้าส่วนที่ว่างอยู่ 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

2.2) ด าเนินการหาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ สมรรถนะที่ต้องการ ของหัวหน้าส่วนที่จะ
เกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต าแหน่งหัวหน้าส่วนที่ว่างอยู่  โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารที่ก ากับดูแล รวมทั้งอธิการบดี โดย
ทีมที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2562 

2.3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และประชาสัมพันธ์ต าแหน่งหัวหน้างานที่จะว่างลง 
ผ่านกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง 
จ านวน 27 คน แบ่งเป็นจาก ส านักงานอธิการบดี 17 คน ศูนย์/สถาบัน 6 คน ส านักวิชา 
1 คน หน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน และมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 คน 

2.4) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร โดยทีมที่ปรึกษา เพื่อให้
สามารถมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ Talent และสามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2.5) ด าเนินการทดสอบการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการน าไปเป็นปัจจัยใน
การคัดเลือกเพื่อให้ใด้ผู้ที่เหมาะสม โดยทีมที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2.6) ด าเนินการ บรรยาย สรุป วิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล ให้กับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์  หัวหน้าส่วนและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่ อใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการคัดเลือก โดยทีมที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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2.7) วางแนวทางพัฒนาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเพิ่มเติมสมรรถนะที่จ าเป็น และให้สามารถ
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8) มีการปรับรื้อระบบการคัดเลือกพนักงานสายบังคับบัญชาของกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปในขั้นตอนที่ 1 ด้านวิธีการสรรหา คัดเลือก ด้วยการวิเคราะห์วิเคราะห์
คุณสมบัติ สมรรถนะที่ต้องการ (Core Competency) และการวางแผนระบบการสืบทอดต าแหน่ง
โดยได้ก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบ Structured 
Interview (2C/1 M) ต้องเข้าสู่กระบวนการ New-to-Role-Program ซึ่งประกอบไปด้วย On the 
job training และ Job shadowing รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลในแต่ละกระบวนการด้วย 

2.3) ด าเนินการปรบัปรงุ กฎ ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจดัการคนที่มีความสามารถสูง โดย 
2.3.1) ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อ

นโยบายด้านพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกพนักงาน 
ตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และน าไปสู่การใช้ระเบียบ และก าหนดกรอบในการจัดสรร 
อาทิ 

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนแผนงาน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อหาข้อมูลแหล่งทุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับทั้งจากภายในและ
ภายนอกน ามาสรุปเป็นแหล่งทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาจัดสรรทุน โดยพิจารณาจากความจ าเปน็ที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือสาขาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยไม่เน้นการจัดสรรทุนในลักษณะแบ่งจัดสรรตามส านักวิชา 

- ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้สามารถจัดสรรทุนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสามารถสูง 
ไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก เพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการต่อไป 

2.3.2) ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งตามทางก้าวหน้า    
ในอาชีพส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปโดยให้มีขั้นตอน 
และกรอบเวลาที่ชัดเจน สามารถชี้แจงให้กับพนักงานและหน่วยงานต่าง  ๆ ได้ 
และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) 
เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.4) การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับ
บริหาร และการรักษาคนดี-คนเก่ง 

2.4.1) จัดให้มีโครงการ “การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ Career 
Path ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป ครั้งที่  1” 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน 
อาคารบริหาร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปเป็นข้อสังเกตเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัย    
ปรับรื้อหลักเกณฑ์ข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

3) ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
3.1) มีการน าผลการประเมินปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.1.1) สายวิชาการ ได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างจากร่างองค์ประกอบภาระงาน
สายวิชาการ โดยเริ่มจากภาระงานหลักได้แก ่งานสอน โดยประสานการเชื่อมต่อข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน การสอบ และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากับส าเนาฐานข้อมูล
ระบบทะเบียนนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา และงานวิจัย โดยร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบโครงสร้างและก าหนดรูปแบบการบนัทึก และประสาน
การเชื่อมต่อข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ โดยต่อยอดจาก
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบค่าตอบแทน/ ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา และระบบการขออนุมัติไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ B-Office ของส านัก
วิชา เพื่อให้สามารถน ารายการภาระงานเหล่านี้แสดงในระบบเพื่อตรวจสอบก่อนน าไป
ค านวณค่าภาระงานต่อไป หลังจากนี้ได้ก าหนดแผนเพื่อหารือกับส่วนสารบรรณและ
นิติการในการน าเข้าข้อมูลบันทึกแต่งตั้ง มอบหมายภาระงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญเป็นล าดับต่อไป 
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3.1.2) สายปฏิบัติการวิชาชีพ  ได้ด า เนินการออกแบบ  พัฒนาฐานข้อมูล  Job 
Description ของต าแหน่งงานในมหาวิทยาลัย เพื่ออ้างอิงประกอบการกรอก
ภาระงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ส าหรับองค์ประกอบด้านสมรรถนะ
การปฏิบัติงานได้บูรณาการร่วมกับระบบ PBM เพื่อน าข้อมูลการรายงานผลมาใช้
ประกอบเป็นปัจจัยในการประเมินค่าภาระงาน โดยอ้างอิงจากร่างปัจจัยที่ได้    
จากที่ประชุมระดมสมองผู้บริหาร เมื่อวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้
ประชุมหารือร่วมกับส่วนแผน MIS และผู้พัฒนาระบบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ข้อสรุปการเชื่อมต่อข้อมูล
การรายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบ PBM รายเดือน ประกอบด้วย ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บทบาทตาม Matrix Assignment 
สัดส่วนความรับผิดชอบ รวมถึงแผนและผลการด าเนินงาน และมีการหารือกลุ่ม
ย่อย และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ 
เพื่อน ามาผนวกกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

3.2) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้น าเสนอนโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผล            
การปฏิบั ติ งาน เพื่ อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่งต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมนัดพิ เศษ                  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังนี้ 
1.1) ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าที่เหมือนกันของสายวิชาการและก าหนดเกณฑ์   

ส่วนที่แตกต่างกันตามบริบทวิชาชีพ เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 

1.2) อาจก าหนดเป้าหมายขอบเขต (TOR) การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล  
1.3) ก าหนดความคาดหวังขั้นต่ าจากคนดีและคนเก่งให้ชัดเจนและก าหนดรางวัล

ส าหรับบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานที่มากกว่าที่คาดหวัง 
1.4) ปรับการบริหารงานบุคคล (Human Resources) ให้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 

(People Development) โดยค านึงถึงกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการพัฒนา (Development) ของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

2) การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ (Objective)     
ที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อองค์กรเป็นหลัก 

3) การประเมินด้วยผู้ประเมินเพียงผู้เดียวอาจท าให้เกิดอคติ ควรหาแนวทางการประเมิน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

4) ควรใช้ฐานข้อมูลภาระงานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการยกร่างและน าเสนอโมเดลในการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

4) ผลส าเร็จด้านสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.1) ได้มีการก าหนดให้ทุกโครงการของส่วนทรัพยากรบุคคลใช้ระบบดิจิทัลในการบริหาร

จัดการ โดยมีโครงการ Smart HR เป็นโครงการที่เป็นแกนหลักในการด าเนินการ มีการออกแบบ และ
พัฒนา HR Data Warehouse แบบ Multi-tier ที่สามารถรองรับสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ 
ส าหรับการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการให้บริการในองค์กรและบุคคลภายนอก โดยสามารถท างาน
ประสานกันได้อย่างสมบูรณ์กับฐานข้อมูล MIS-EIS ของมหาวิทยาลัย 

4.2) ได้เริ่มมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วในหลายด้านจากข้อมูลและ
สารสนเทศที่ มีอยู่  อาทิ  ระบบภาระงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน อันจะน าไปสู่ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อเท็จจริง (Factual Management) ตลอดจนระบบที่ก าลังจะจัดท า 
ได้แก่ระบบประวัติการฝึกอบรม (Training Record) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
รายบุคคล และระบบวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง เป็นต้น 

 
 
 
 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

                ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 67 

4.3) สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ  ได้ด าเนินการออกแบบ และปรับปรุง
โครงสร้างฐานข้อมูลบุคลากร (E-Profile) เดิม เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และสามารถรองรับรูปแบบการ
ก าหนดภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบ ัติงานที ่สอดคล้องกัน เช่น  ข้อมูลประวัต ิต าแหน่ง 
โครงสร้าง สังกัด เส้นทางอาชีพ สายบังคับบัญชาที่รองรับ Matrix Assignment การฝึกอบบรมพัฒนา และ
การ บริหารอัตราก าลัง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนแผนงาน และ  MIS ในการ
เข้าถึง และใช้งานสารสนเทศบุคคลร่วมกัน ซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับการจัดท าระบบภาระงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

4.4) เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย      
ด้วยระบบรับสมัครแบบออนไลน์ หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว 2 เดือน ปัจจุบันได้เปิดรับไปแล้ว 59 
ต าแหน่ง มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 909 ราย 
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 85 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 

 

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562 : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 14.71 และอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการ

ต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ 1: 0.47 : 0.19 (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)        
ผลการด าเนินงาน : 

ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้จากตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญ 2 ตัว      
คือ 1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) และ 2) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้
การจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ (Operating Expense to University Income Ratio )    
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดโดย อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เท่ากับร้อยละ 5.34 

ในขณะที่ อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน  ๆ  
จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตัวเองด้านการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอันนอกเหนือ     
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่จะสามารถใช้เพื่อด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยอัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ       
1 : 0.37 : 0.18 
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 36.30   
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์

และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 83.33  
ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด : รอ้ยละ 59.82 
ผลการประเมิน : ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 
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3. ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการบริหารจัดการ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง) 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ  
  เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงานให้ขึ้นตรงกับอธิการบดี และเพื่อให้มีการสื่อสารผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จึงแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน 
ระดับคะแนน 4 หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขภายในเวลา 

ที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 2 หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเร่ิมก าหนดแนวทางแก้ไข 
ระดับคะแนน 1 หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ 

  ผลการด าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี ้

  3.1 การตรวจสอบด้านการเงินและบัญช ี
   วัตถุประสงค ์ : เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี ระบบควบคุมภายใน และ 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงิน
และบัญชี จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมมนาคาร และเทคโนธานี โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับ 5 (หน่วยงานรับทราบผล
การตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด) และมีข้อตรวจพบดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
1. ส่วนการเงินและบัญชี 

ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
การจัดท าทะเบียนคุมบัญชี 

การจั ดท าทะ เบี ยน คุมบัญชี ต่ า ง  ๆ 
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเองโดยดึงข้อมูลจาก
ระบบบริหารการคลังมาประมวลผลด้วย
โปรแกรม Excel ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้แจ้ง
ความต้องการให้ผู้พัฒนาระบบบริหาร
การคลังจัดท ารายงานทะเบียนคุมบัญชี
ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติแล้ว แต่การพัฒนา
ด า เ นินการค่อนข้างล่ าช้ า เ น่ืองจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบฯ
มีเพียงคนเดียว และมีภาระงานอื่นท่ี
เร่งด่วนกว่า 

ส่วนการเงินและบัญชีควรประสานสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ (MIS) ให้ด าเนินการ
พัฒนาระบบบริหารการคลังให้สามารถ
แสดงรายงานรายละเอียดประกอบงบ
การ เ งิ น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู กต้ องครบถ้ วนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดภาระการจัดท า
รายงานของเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนการเงินและบัญชีได้แจ้งให้สถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(MIS) ทราบถึงความต้องการเรียบร้อย
แล้ว และติดตามเป็นระยะเน่ืองจาก
ปริมาณงานมีจ านวนมากซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบบริหาร
การคลังเกี่ยวกับด้านบัญชีมี เพียงคน
เดียวคือ คุณเศรษฐา ช านาญหัด ส่งผล
ให้การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน และการ
จัดท าทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการจึง
จ าเป็นต้องใช้โปรแกรม Excel ในการ
จัดท าข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท าข้อมูล
ประกอบงบการเงินเพื่อให้ส านักงานการ
ตร วจ เ งิ นแผ่ นดิ น ใ ช้ ป ร ะกอบการ
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดังน้ันเพื่อให้ข้อมูล
สามารถเชื่อมโยงจากระบบบริหารการ
คลังสามารถออกรายงานได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเห็น
ควรให้สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จัดหา
เจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อความต้องการ
เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป 

2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) ลูกหนี้การค้า 
2) การบริหารจัดการพัสดุ 

1) ลูกหนี้การค้าค้างนาน 
2) ตู้คอนเทนเนอร์ เก็บนมส าเร็จรูป 

จ านวน 4 ตู้ ใช้งานเพียงหน่ึงตู้ 

1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
วิ เคราะห์สาเหตุ ท่ีลูกหน้ี ค้างช าระ 
ต า มมติ คณ ะ ก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี  3/2561  
เมื่ อวั นท่ี  15 สิ งหาคม พ.ศ. 2561  
หากพบว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรฟาร์ม
มหาวิทยาลัยควรส่งเรื่องให้งานนิติการ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

2) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ทบทวนการใช้งานตู้คอนเทนเนอร์
เก็บนมส าเร็จรูป เช่น การน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการอื่นหรือจ าหน่าย
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เน่ืองจากหาก
เก็บไว้ก็จะยิ่งเสื่อมสภาพ และเป็น
ภาระในการจัดเก็บ 

1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยรับทราบตาม
ข้อเสนอแนะ และได้มีตรวจสอบ
ลูกหน้ีท่ีค้างช าระนานและได้เจรจา
เพื่อขอให้ช าระหน้ีหรือผ่อนช าระ ซ่ึง
บางรายได้มีการผ่อนช าระ ส่วนรายท่ี
ยังเพิกเฉย ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มี
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใน
เรื่องของการด าเนินคดีทางกฎหมาย 
และจะท าการส่งเรื่องให้งานนิติการ
ด า เ นิ นก า รตามกฎหมายต่ อ ไป  
จากการติดตามเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ยังมิได้ส่งให้งานนิติการ
ด าเนินการเพิ่มเติมแต่ประการใด 

2) การจัดการเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ อยู่
ระหว่างพิจารณาขายให้กับผู้ท่ีสนใจ 
ซ่ึงในเบื้องต้นฟาร์มมหาวิทยาลัย
อาจจะประสานกับโรงงานแปรรูปนม
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ฟ า ร์ ม 
มหาวิทยาลัยก่อนว่าต้องการน าไปใช้
ประโยชน์หรือไม่ หากไม่ต้องการอาจ
ประสานกับผู้ท่ีสนใจซื้อต่อไป 

3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.)  
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมโรงพยาบาล มทส. 

การเรียงล าดับ (Running Number) 
ใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมโรงพยาบาล 
มทส. ไม่ต่อเน่ืองกัน 

โรงพยาบาล มทส. ควรด าเนินการหา
สาเหตุท่ีใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับกัน
หรือเลขท่ีใบเสร็จรับเงินสูญหายไปจาก
โปรแกรม หรือก าหนดแนวทางป้องกัน
การน าจุดอ่อนดังกล่าวท่ีอาจน าไปใช้
ในทางมิชอบต่อไป 

     โรงพยาบาล มทส. ตรวจสอบแล้วพบว่า
เกิดจากระบบฐานข้อมูลสร้างอันดับเลข 
ไม่ถูกต้อง  
    โดยการแก้ปัญหาระยะสั้นจะจัดท า
รายงานตรวจสอบการข้ามเลขที่ใบเสร็จฯ 
แล้วส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบความ
ถูกต้อง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว 
เน่ืองจากก าลังสรรหาระบบสารสนเทศ
ใหม่ โดยจะระบุปัญหาน้ีไว้ใน TOR เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก 

4. สุรสัมมนาคาร  
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) บุคลากรทางด้านการเงินบัญชี 
2) การบันทึกบัญชีห้องพักรายเดือน 
3) รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
4) เอกสารประกอบใบส าคัญจ่าย 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
5) เอกสารประกอบใบส าคัญรับ 

1) การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บัญชีค่อนข้างบ่อย  

     การเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินบัญชี 
ท้ังจากนโยบาย และค่าตอบแทนค่อนข้างต่ า 
รวมท้ังการส่งมอบงานต่อท่ียังไม่เรียบร้อย 
ส่งผลให้การจัดท างบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาดรายละเอียด
ประกอบงบการเงินท่ีส าคัญ เช่น รายละเอยีด
ลูกหนี้การค้า รายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ี สตง. ตั้งข้อสังเกตไว้ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ท าให้งบการเงินอาจขาดความ
น่าเชื่อถือต่อ สตง. ในการพิจารณารับรอง 
งบการเงินของมหาวิทยาลัย 
2) การบันทึกข้อมูลห้องพักรายเดือนและ

ข้อมูลทางบัญชีไม่เป็นไปตามโปรแกรม
ของระบบโรงแรม (Hotel Information 
System : HIS ) 

     จากการตรวจสอบใบส าคัญรับ พบว่า
การบันทึกข้อมูลห้องพักรายเดือนและ
ข้อมูลทางบัญชีของรายได้ค่าห้องพักราย
เดือน ไม่เป็นไปตามโปรแกรมของระบบ
โรงแรมโดยใช้ระบบ Manual ควบคุมเอง 
ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชีได้ง่าย 
3) รายละเอียดประกอบงบการเงินบาง

รายการคงค้างนาน และไม่อยู่ในดุล
บัญชีที่ควรจะเป็น 

     จากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบ
งบการ เ งิ น  ณ  วั น ท่ี  30  กั นยายน   
พ.ศ. 2561 พบว่า  
      3.1 รายละเอียดเจ้าหน้ีการค้าบาง
รายการมียอดดุลด้านเดบิต และคงค้างนาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      3.2 รายละเอียดเงินมัดจ าจ่าย เช่น ค่า
มัดจ าขวด/ลัง เคเบิ้ลทีวี คงค้างนานตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2542-2549 
       3.3 รายละเอียดทะเบียนสินทรัพย์
ถาวรและค่าเสื่อมราคา บางรายการไม่ตรง
กับยอดทางบัญชี และบางรายการค านวณ
ค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง 
4) เอกสารประกอบใบส าคัญจ่ าย 

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
     จากการตรวจสอบใบส าคัญจ่ายและ
เอกสารประกอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 พบว่า เอกสารประกอบ 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังน้ี 
      4.1 เอกสารประกอบการจ่ายไม่ถูกต้อง 
ดังน้ี 

- ใบส าคัญจ่ายเลขท่ี 8-6203-045 ลง
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ่ายค่า
ท างานล่วงเวลาขาดไป จ านวน 80 บาท 

1) ปัญหาการปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีด้าน
การเงินบัญชีค่อนข้างบ่อย ควรได้รับ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร 
สุรสัมมนาคาร รวมถึงการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน(Standard Operation 
Procedure : SOP) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2) สุ รสัมมนาคารควรบัน ทึกข้ อมู ล
ห้องพักรายเดือนตามโปรแกรมของ
ระบบโรงแรม และเชื่อมไปถึงการ
บันทึกบัญชีอัตโนมัติ  เพื่อช่วยลด
ความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี  
แ ล ะ ช่ ว ย ล ด เ ว ล า ใ นก า ร จั ด ท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

3) สุรสัมมนาคารควรตรวจสอบรายการ
ท่ีคงค้างนาน และมียอดดุลทางบัญชี
ผิดปกติ เพื่อหาสาเหตุด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง  ส่วนกรณีรายการคง
ค้างนาน เช่น เงินมัดจ าจ่าย บาง
รายการหากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
งาน ควรด าเนินการขอคืนเงินมัดจ า
ต่อไป 

4) สุรสัมมนาคารควรก าชับผู้รับผิดชอบ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้ความระมัดระวังใน
การจัดท าเอกสารและตรวจสอบ
เอกสารก่อนการจ่ายเงิน 

5) สุรสัมมนาคารควรก าชับผู้รับผิดชอบ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้ความระมัดระวังใน
การจัดท าและสอบทานเอกสาร
ใบส าคัญรับ 

1) สุรสัมมนาคารรับทราบและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

2) สุรสัมมนาคารได้ด าเนินการบันทึก
ผ่ านระบบโปรแกรมของ ระบบ
โรงแรมแล้ว 

3) สุรสัมมนาคารได้ด าเนินการ ดังน้ี 
     3.1 ปรับปรุงบัญชีในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 แล้วบางส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่าง
ตรวจสอบหลักฐานเพื่อปรับปรุงบัญชีต่อไป 
     3.2 ปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
     3.3 อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน 
เพื่อปรับปรุงบัญชีต่อไป 

4) สุรสัมมนาคารได้ด าเนินการ ดังน้ี 
     4.1 ได้เบิกจ่ายค่าล่วงเวลาแล้ว 
     4.2 เรียกคืนค่าป้ายประชุมแล้วและ
ท าใบสั่ งจ้ าง  รวมท้ังติดอากรแสตป์
ครบถ้วนแล้ว 
5) สุรสัมมนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
       4 .2 เอกสารประกอบการจ่ าย 
ไม่ครบถ้วน ดังน้ี 

- ใบส าคัญจ่ายเลขท่ี 8-6202-065 ลง
วั น ท่ี  20 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561  
ค่าเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการห้อง
ประชุมสัมมนา ขาดเอกสารการจ่ายค่าป้าย
ประชุม จ านวน 5,350 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 
จ านวน 1,030 บาท 

- ใบส าคัญจ่ายเลขท่ี 8-6203-010  
ลงวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขาดใบสั่ง
จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีงานรับปริญญา 
จ านวน 30,000 บาท 

- การไม่ติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง 
ดังน้ี (1) ใบส าคัญจ่ายเลขท่ี 8-6202-047 
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ค่าจ้าง
ตัดสติ๊กเกอร์ และค่าจ้างท าป้ายไวนิล รวม
เป็นเงิน 3,250 บาท (2) ใบส าคัญจ่ายเลขท่ี 
8-6202-056 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้ จ านวนเงิน 
2,500 บาท 

ข้อสังเกตข้างต้นผู้ตรวจสอบได้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบทราบและด าเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ 

5) เ อ กสารประกอ บใบส าคั ญ รั บ 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีการสอบ
ทานจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

     จากการตรวจสอบใบส าคัญรับและ
เอกสารประกอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
พบว่า เอกสารประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
อีกท้ังไม่มีการสอบทานจากผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบจึงไม่สามารถ
ท าการตรวจสอบได ้

5. เทคโนธานี 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) บัญชีลูกหนี้-เงินยืมทดรองจ่าย 
2) การบริหารสัญญา 
3) การควบคุมรายการรายรับ-รายจ่ายของศูนย์ อพ.สธ. 
4) อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (พื้นที่ศูนย์ อพ.สธ.) 

1) ลูกหน้ี-เงินยืมทดรองจ่ายมิได้คืนเงินตาม
ก าหนดเกินกว่า 1 เดือน จ านวน 7 ราย 
รวมเป็นเงิน 1,545,510 บาท และมี
รายการรับคืนเงินเกินกว่าร้อยละ 20 
จ านวน 4 ราย 

2) การใช้ประโยชน์จากสัญญามีมูลค่า 
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนตาม
สัญญาค่อนข้างสูง 

3) ตาม ท่ี มหาวิ ทยาลั ย ได้ ประก าศ 
“ข้อก าหนด ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2561” ประกาศ 
ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่
มหาวิทยาลัยจัดท างบประมาณประจ าปี 

1) ควรก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย 
และแนวปฏิบัติ ท่ี เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

2) ควรบริหารจัดการสัญญาให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด และควรจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์สัญญาให้
ครบถ้วน และชัดเจน 

3) เทคโนธานีต้องสรุปรายการบัญชีท้ังหมด
ท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์  อพ.สธ. โดยให้
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามระบบ
และระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

4) ควรเร่งด าเนินการประสานการแก้ไข
สัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุฯ ให้ถูกต้อง 

1) เทคโนธานีได้ติดตามให้ด าเนินการ 
คืนเงินทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

2) เทคโนธานีอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

3) ตามประกาศน้ันมีวัตถุประสงค์ให้
ศูนย์ อพ.สธ. ด าเนินการรูปแบบ
วิสาหกิจ แต่เน่ืองจากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ จึงให้อยู่ในการก ากับดูแล
ของเทคโนธานี 

4) เทคโนธานีด าเนินการแก้ไขสัญญาให้
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
ซ่ึง ณ ขณะน้ันศูนย์ อพ.สธ. เป็นโครงการ
ภายใต้การก ากับดูแลของเทคโนธานี 

4) อัตราค่าเช่ าตามสัญญา ก าหนด 
ตารางวาละ 100 บาทต่อเดือน หรือ 
1,200 บาทต่อปี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หนังสือกรมธนารักษ์ ท่ี กค 0305/3788 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ก าหนด
อัตราค่าเช่าแปลงละ 100 บาทต่อเดือน 
หรือ 1,200 บาทต่อปี จ านวน 2 แปลง 
รวมเป็ นค่ าเช่ าปี ละ 2 ,400 บาท  
ซ่ึงพื้นท่ี 2 แปลง รวมท้ังสิ้น 394-5-45 ไร่ 

เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงการจ่าย
ช าระค่าเช่าต่อไป 

 
3.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส่วนพัสดุ  
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) ราคากลางและค่า Factor F 
2) รายงานจากระบบบริหารการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ โดยภาพรวม

มีผลการประเมินระดับ 5 (หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด) และ
มีข้อตรวจพบดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
1) ราคากลางและค่า  Factor F บาง

รายการค านวณผิ ดพลาด  และ 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลาง 

     จากการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
และราคากลางโดยวิธีค านวณใหม่ด้วย
โปรแกรม Excel พบว่า ราคากลางและ
ค่า Factor F ไม่ตรงตามท่ีควรจะเป็น 
ดังน้ี 

1.1 อาคารดิจิทัล ราคากลางต่ าไป 
795,269 บาท ค่า Factor F ต่างไป 
0.0002  

1.2 โรงไฟฟ้าย่อย ราคากลางต่ าไป 
27,670 บาท 

1.3 หอพักสุรวิวัฒน์ ราคากลางต่ าไป 
69,064  บาท ค่า Factor F ต่างไป 
0.0011  

1.4 ห้อง Lab สื่อฯ ราคากลางต่ าไป 
648 บาทค่า Factor F ต่างไป 0.0007 
รวมราคากลางต่ าไป 892,651 บาท 
     การท่ีราคากลางบางรายการค านวณ
ผิดพลาดไม่เป็นไปตามควร ส่วนใหญ่พบว่า 
เนื่องจากการใช้สูตรค านวณผิดพลาดหรือ

1) การจัดท า “บัญชีแสดงปริมาณและ
ราคากลาง” (Bill of Quantities : BOQ) 
จะท าด้วยโปรแกรม Excel และสาเหตุท่ี
ค านวณราคากลางผิดพลาดส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้สูตรค านวณผิดพลาด 
หรือใส่ตัวเลขไม่ใส่สูตรค านวณ จึงควร
ก าหนด cell ท่ีจะบันทึกรายการไว้
เท่าน้ันท่ีสามารถแก้ ไขได้  เช่น cell 
ปริมาณ และราคาต่อหน่วย ส่วนช่องผล
การค านวณปริมาณ X ราคาต่อหน่วย 
ควรล็อคไว้ ให้ ไม่สามารถแก้ไขสูตร
ค านวณได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  
ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวควรจัดท า

คู่มือการก าหนดราคากลาง (Standard 
Operating Procedure : SOP) และหรือน า
หลักการ 8D มาใช้ในการแก้ปัญหา  

กรณี Factor คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางท่ีได้รับแต่งตั้ง ควรสอบทานการ
ใช้อัตราตามตาราง Factor F และค านวณ
ให้ถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
และปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณ

1) เน่ืองจากการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างปรับปรุงโดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีขั้นตอน
การท างานและรายละเอียดการ
ค านวณการถอดแบบปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์เป็นจ านวนมากซ่ึงต้องให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐน้ัน ในการค านวณราคา
กลาง การสืบราคาจะมีผู้ปฏิบัติงาน
หลายฝ่ายท างานร่วมกัน และน าข้อมูล
ปริมาณงานราคาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
ค านวณรวมกัน โดยท่ีจะมีการปรับแกไ้ข
เพิ่มลดบ่อยครั้ง เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์
ตรงกับความต้องการใช้งานและอยู่ใน
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึง
กระบวนการจะมีความเร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเสนอจัดจ้าง
ได้ ตามก าหนด  ท า ให้ เกิ ดความ
ผิดพลาดได้ 
แนวทางแก้ไข 
- การจัดท าคู่มือการค านวณราคากลาง 

(SOP) 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ใส่ตัวเลขไม่ใส่สูตร และแม้ราคากลางจะต่ า
กว่าท่ีควรเป็นเพื่อประหยัดงบประมาณ
หรือให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณน้ัน 
อ า จ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม ต่ อ
ผู้ ประกอบการ  และไม่ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางตามมติ
ครม. เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 
2) ระบบบริหารการคลังเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้าง บางรายงานข้อมูลยัง 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

     จากการตรวจสอบรายงานทะเบียน
สัญญา พบว่า แสดงรายการไม่ครบถ้วน 
ซ่ึงได้แจ้งผู้เขียนโปรแกรมให้ตรวจสอบ
ได้รับแจ้งว่าเน่ืองจากไม่ได้ดึงข้อมูลจาก
การบัน ทึกระบบจั ด ซ้ือจั ดจ้ า ง ขอ ง
กรมบัญชีกลางมารวมด้วย ท าให้รายงาน
แสดงรายการไม่ครบถ้วน เมื่อทราบ
สา เหตุ แล้ ว รั บว่ าจะน า ไปแก้ ไ ข ใ ห้
ครบถ้วนต่อไป 

ราคากลางตามมติ  ครม. เมื่อวันท่ี 13 
มีนาคม พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด 
2) ส่วนพัสดุ ในฐานะผู้ ใช้ งานระบบ

บริหารการคลัง ควรประสานผู้เขียน
โปรแกรมให้ปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง
ต่อไป 

- การใช้หลักการ 8D โดยการเสนอตั้ง
คณะท างาน ประกอบด้วยหลายฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องในการค านวณราคากลาง 

- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การถอดแบบและค านวณราคากลาง เช่น 
Software Achicad Thai BIM เป็นต้น 
2) เน่ืองจากส่วนพัสดุต้องท าการจัดซ้ือจัด

จ้างผ่านระบบ EGP ซ่ึงมีรูปแบบเลขท่ี
สัญญาท่ีแตกต่างจากระบบบริหารการ
คลัง จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
ระบบบริหารการคลังให้สามารถบันทึก
ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างท่ีผ่านระบบ EGP 
ได้ ท าให้เกิดผลกระทบกับรายงานของ
ระบบบริหารการคลัง โดยส่วนพัสดุได้
ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรมเพื่อท า
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ แ ก้ ไ ข แ ล้ ว  
(อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข) 

    
3.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตรวจสอบเรื่อง “การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย” และโครงการระยะยาว 

วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้การบริหารจัดการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการก าหนดสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเทียบกับ
รายได้เกิดขึ้นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม หรือมีเกณฑ์ค่ามาตรฐานกลางเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน
ที่มีลักษณะด าเนินงานเดียวกัน 

2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
2) โครงการระยะยาว จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแพทยศาสตร์ (2) โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (3) โครงการบริการ
วิชาการ (4) โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ (5) โครงการบริหารจัดการคนที่มี
ความสามารถสูง 

การประเมินการตรวจสอบการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับ 3 (หน่วยงาน
รับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด) และมีข้อตรวจพบดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
1) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต

ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ าย 
รวมเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ เท่ากับ 
ร้อยละ 92 จากสรุปไตรมาสท่ี 2 ของ
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2560-2562  
เมื่ อ เ ที ยบกั บแผนปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึ งก าหนดอั ตรา 

1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ร า ย ก า ร ค่ า วั ต ถุ ดิ บ  ท บ ท ว น
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การหาคู่
เทียบราคาตามกลไกตลาด และการ
น าระบบควบคุมภายในจัดวางระบบ
ควบคุมคลังวัตถุดิบ และค่าโสหุ้ยการ
ผลิต วางมาตรการลดค่าใช้จ่าย ท่ี 
ไม่จ าเป็นลง 

หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานงบการเงิน
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย พบว่า มีรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณมี
แนวโน้มลดลง สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายรายการต้นทุนการผลิตมีสัดส่วน
สู ง ก ว่ า  เ มื่ อ เ ที ยบสั ดส่ วนร ายก า ร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยแต่ละงานมีสัดส่วน
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ร้อยละ 85 เป็นสัดส่วนท่ีสูงเกินกว่า
แผนถึงร้อยละ 7 

2) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรทบทวนผล
การด า เ นินง าน เป็ นระยะอย่ า ง
ต่อเน่ือง การควบคุมก ากับค่าใช้จ่าย
ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ตามแผน 

ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเทียบกับรายได้มี
อัตราสัดส่วนท่ีแตกต่างกันและยังไม่ได้รับ
การก าหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานกลาง อาจ
ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ภาพรวมได้  หากไม่ ได้รับการบริหาร
จัดการก าหนดเกณฑ์ควบคุมต้น ทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเหมาะสม  

ดังน้ัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว บ คุ ม ต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายการผลิตของฟาร์มมหาวิทยาลัย
สามารถก าหนดสัดส่วนต้นทุนการผลิต 
หรือมีเกณฑ์ค่ามาตรฐานกลางเทียบเคียง
กับหน่วยงานอื่นได้อย่างเหมาะสม 

2) โครงการระยะยาว จ านวน 5 โครงการ ผลการสอบทานประเมินความส าเร็จของ
โครงการระยะยาว ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ภาพรวมความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 96 
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น 
ร้อยละ 87 เกิดจากผลงานของโครงการย่อย
ท้ังหมด 143 โครงการจากโครงการหลักท้ัง 
5  โครงการ  แบ่ ง ระดับผลประ เมิ น
ความส า เร็จ  ระดับ A จ านวน 136 
โครงการย่อย ระดับ B จ านวน 3 โครงการ
ย่อย และระดับ C (C 2)  จ านวน 4 
โครงการย่อย   มี ร ายละ เอียด ท้ัง  5 
โครงการหลัก ดังน้ี 
1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์  
ประกอบด้วย 28 โครงการย่อย ได้รับ
ผลประเมินความส าเร็จภาพรวมใน
ระดับ A หรือร้อยละ 100 มีการใช้
จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 87 เป็น
โครงการท่ีมีผลด าเนินงานมีสัดส่วนสูง
ก ว่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ  

2) โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย 37 โครงการ
ย่อย ได้รับผลการประเมินความส าเร็จ
ภาพรวมในระดับ A หรือร้อยละ 99 
มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 67 
เป็นโครงการท่ีมีผลด า เนินงานมี
สัดส่วนสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
โครงการอื่น ๆ 

3) โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 
71 โครงการย่อย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
21 หน่วยงาน ได้รับผลการประเมิน
ความส าเร็จภาพรวมในระดับ A หรือ
ร้อยละ 92 มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 88 โดยแบ่งระดับผลการ
ประเมินความส าเร็จผลงาน ดังน้ี 
ระดับ A  จ านวน 65 โครงการย่อย  

การรายงานข้อมูลผลด าเนินงานใน
ระบบ PBM อาทิ โครงการบริการวิชาการ
ท่ีมีจ านวนโครงการย่อยและหน่วยงาน
รับผิดชอบจ านวนมากท าให้ ได้รับผล
ประเมินความส าเร็จผลงานท่ีมีความ
ห ล า ก ห ล า ย ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ค ว ร
ระมัดระวังการบริหารจัดการโครงการ
ย่ อย  โดย เฉพาะ โครงการได้ รั บผล
ประเมินผลงานระดับ C คือ ผลงานต่ า
กว่าแผนงานร้อยละ 60 หรือมีการจัด
กิจกรรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับการ
รายงานผลในระบบ PBM  

อย่างไรก็ตาม Project Manager 
ควรมีการสอบทานข้อมูลในระบบ PBM 
ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตาม
ก าหนดเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องของข้อมูล  และให้การ
รายงาน PBM สะท้อนผลงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ระดับ B  จ านวน 2 โครงการย่อย 
ระดับ C (C2)  จ านวน  4  โครงการย่อย 
เป็นโครงการบริการวิชาการเป็น
โครงการท่ีมีจ านวนโครงการย่อย
และจ านวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ค่อนข้างมากท าให้ได้รับผลประเมิน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ผ ล ง า น ท่ี มี ค ว า ม
หลากหลายเมื่อเทียบกับโครงการ
หลักอื่น ๆ ท้ังน้ี หากผู้รับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ น า ผ ล ป ร ะ เ มิ น
ค ว า มส า เ ร็ จ ผ ล ง า น เ กิ ด ขึ้ น ม า
พิจารณาทบทวน จะช่ วย ให้ผล
ประ เมิ นความส า เ ร็ จ  ระดับ  C  
(ผลด าเนินงานตามแผน น้อยกว่า 
ร้อยละ 60) และการให้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในระบบ PBM ไม่ เป็น
ปัจจุบัน 

4) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับผลการประเมินความส าเร็จใน
ระดับ A หรือร้อยละ 100 มีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 95 เป็น
โครงการท่ีมีผลด าเนินงานมีสัดส่วนสูง
ก ว่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ  

5) โ ค ร งก า รบริ ห า ร จั ดก า รคน ท่ี มี
ความสามารถสูง ได้รับผลการประเมิน
ความส าเร็จในระดับ  A หรือร้อยละ 90 
แบ่งเป็นระดับ A จ านวน 2 โครงการย่อย 
และระดับ B จ านวน 1 โครงการย่อยมี
การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 เป็น
โครงการท่ีมีผลด าเนินงานมีสัดส่วน
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  จึ ง ค ว ร ท บ ท ว น
ประสิทธิภาพของโครงการเน่ืองจาก
ผลประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100 มีผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 
ดังน้ัน ผลด าเนินงานในภาพรวมของ

โครงการระยะยาวประจ ารอบครึ่งปีหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเป็น
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
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3.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมมี 

ผลการประเมินระดับ 3 (หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด) และมี
ข้อตรวจพบดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) หน่วยตรวจสอบภายในได้จั ดท า

หนังสือสอบถามการทบทวนระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ า น
เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งว่า 
ได้ด า เ นินการแต่งตั้ งคณะท างาน
ภายในหน่วยงาน ตามค าสั่ ง ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ท่ี 9/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2551 เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว 
ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดด้าน
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระ เบี ยบมห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี 
สุรนารี  ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2551 ข้อ 21 (6) ด้านการปฏิบัติงาน
ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จึง
ควรด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
และ/หรือด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน 
โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงาน
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็น
ประธานและหน่วยตรวจสอบภายในท า
หน้าท่ีเลขานุการ 

 หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน
ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามค าสั่ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี   
ท่ี 1633/2562 สั่ง ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศเป็นประธาน และหน่วย
ตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเลขานุการ
เพื่อให้การด าเนินงานตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) การสอบทานผลการติดตามประเมินผล
โครงการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 17 โครงการ 

   มีผลการด าเนินการตามแผนดังน้ี 
- มากกว่าร้อยละ 90  จ านวน 11  โครงการ 
- ร้อยละ 60-90    จ านวน   3  โครงการ 
- น้อยกว่าร้อยละ 60  จ านวน   1  โครงการ 
- ยกเลิกโครงการ  จ านวน   2  โครงการ 
  (คืนเงินงบประมาณให้มหาวิทยาลัย) 

ส าหรับโครงการท่ีมีผลการด าเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นโครงการท่ีมีการ
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ 
จึ ง เ ห็ นควร ให้ มหาวิ ทย าลั ย เ ร่ ง รั ด 
การด าเนินงานดังกล่าวตาม TOR อย่าง
เคร่งครัด 

 

 หน่ วยตรวจสอบภาย ใน จั ก ได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ ห้
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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3.5 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
2) การธ ารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
3) เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
4) การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 
5) ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
การประเมินการระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับ 3 

(หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด) และมีข้อตรวจพบดังนี้ 
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
2. การธ ารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
3. เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
4. การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 
5. ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
1) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดท า

แผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการ
จั ดท าแผนงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และน ามาวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงท่ีเป็นความเสี่ยงสูงสุด
สรุปเป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยน้ัน 
เพื่ อให้ การบริ หารความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้จึงให้
มีการรายงานผลการบริหารจัดการความ
เสี่ ยงระดั บมหาวิ ทยาลั ยในระบบ
สารสนเทศบริหารความเสี่ยง ในส่วนของ
กิจกรรมควบคุมและ Key Risk Indicator 
(KRI) ท่ีก าหนดไว้ในแผนการบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง และ
ก าหนดการรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเริ่ม
การรายงานผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 แต่
ยังไม่ได้ก าหนดปฏิทินการรายงาน 

2) ผลการสอบทานพบว่าโดยภาพรวม
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามตัวชี้วัดในแผนบริหารความ
เสี่ยง จ านวน 5 ประเด็นความเสี่ยง พบว่า 
สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จ านวน 4 
ประเด็นความเสี่ยง ยกเว้นประเด็นความ
เสี่ ยงปริ มาณน้ าเพื่ อการอุ ปโภค 
ไม่เพียงพอ มีระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่
หลังการสอบทานคงท่ีอยู่ในระดับเดิม 
(ระดับสูงมาก) ท้ังน้ี ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้ วัดความเสี่ยงท่ี 
ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายท่ีก าหนด 
ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลรายละเอียด 
ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไข 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได ้

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
ควรก าหนดปฏิ ทิ นกิ จกรร มก าร
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และชี้แจงให้หน่วยงานได้รับ
ทราบถึงกระบวนการในการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และก าหนดกรอบเวลาในการ
รายงาน เพื่อ ให้ ทันต่อการจั ดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวง
เจ้าสังกัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

2) ต า ม ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ไ ด้ อ อ ก
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ ยงส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและบังคับ
ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดจากปีท่ี
ประกาศ กล่าวคือ ให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี ถื อปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป  ใ นก า ร น้ี
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ควรศึกษาหลักเกณฑ์ฯ 
และน ามาเป็นกรอบแนวทางในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 

1) อยู่ระหว่างการน าเสนอรายงานผล
การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) รายงานผลการสอบทาน อยู่ระหว่าง
รอน าเสนอคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ตามล าดับต่อไป 
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ส่วนที่ 2 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1:  การสร้างความเปน็เลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2:  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (Social & Commercial – STI Impact) 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-

Eastern Culture Engagement) 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

(Smart Management, Good Government and Quality Ecosystem) 
ส าหรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้ทิศทางและกรอบ

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 -2564  
ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนดด าเนินงาน/
โครงการ ภาพรวมจ านวน 425 งาน/โครงการ โดยประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 
– 30 ก.ย. 2562) สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 

 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
 
 

  ผลการด าเนินงาน = 91.44% 
  ผลการใช้จ่ายเงิน  = 85.08% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายจะค านวณเงินท่ีจ่ายจริงเทียบกับแผนเงิน โดยยังมิได้น าเงินผูกพันมาพิจารณาเนื่องจากข้อมูลเงิน

ผูกพันในระบบ PBM ยังไม่สมบูรณ์ 
 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลการด าเนินงาน = 92.45% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 80.61% 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการด าเนินงาน = 97.62% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 85.33% 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน = 87.67% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 75.64% 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลการด าเนินงาน = 99.91% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ผลการด าเนินงาน = 90.00% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 94.74% 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ) 

จากข้อมูลในกราฟ S-Curve ของ PBM สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 : สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์หลัก 
จ านวนงาน/ 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรรท้ังป ี

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป
รายจ่าย+เงินผูกพัน* 

(บาท)  

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการใช้จ่ายเงิน 

(ร้อยละ) 

1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 226 919,606,000 741,321,618.00 92.45 80.61 

2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 20 258,240,500 220,361,573.00 97.62 85.33 
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

61 826,010,900 624,795,716.00 87.67 75.64 

4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 17,116,300 17,116,126.00 99.91 100.00 

5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม 
และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 111 1,549,361,300 1,467,928,685.00 90.00 94.74 

รวม 425 3,570,355,000 3,071,523,717.00   
เงินส ารองทั่วไป  40,000,000 รวมอยู่แต่ละยุทธศาสตร ์   

ภาพรวม  3,610,355,000 3,071,523,717.00 91.44 85.08 

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัตปิรับงบประมาณกลางปีประจ าปีงบประมา พ.ศ. 2562 
*รายจ่าย+เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการท าสัญญาจากการจัดซ้ือจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)  
- โดยรวมการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรจากเงินส ารองทั่วไปด้วยแล้ว 

อนึ่ง การประเมินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้จากระบบ PBM ภายใต้เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานและสภามหาวิทยาลัยโดยมี  
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
5 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่ร้อยละ 105 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 10 (มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก) 
4 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานร้อยละ 101-105 และสามารถลดค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานได้มากกว่าหรอื

เท่ากับร้อยละ 5 (มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเปา้หมาย) 
3 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานร้อยละ 100 (มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย) 
2 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานร้อยละ 95-99 (มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปา้หมาย) 
1 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานน้อยกวา่ร้อยละ 95 (มีผลการด าเนินงานต่ ากวา่เป้าหมายมาก) 
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ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561- 
30 กันยายน พ.ศ. 2562) สรุปได้ดังนี้ 

หน่วยวิสาหกิจ 
งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย 

แผน (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) ร้อยละ แผน (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) ร้อยละ 

1. เทคโนธานี 642,178,740.00  382,915,182.34 59.63 642,178,740.00 339,294,402.33 52.83 

2. สุรสัมมนาคาร 40,040,000.00 31,603,372.00 78.93 35,016,400.00 29,687,247.50 84.78 

3. โรงพยาบาล มทส. 790,841,000.00  688,174,768.82 87.02 884,838,000.00 783,756,121.20 88.58 

4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 156,317,700.00 131,470,087.44 84.10 152,840,200.00 130,327,078.35 85.27 

รวม 1,629,377,440.00 1,234,163,410.60 75.74 1,714,873,340.00 1,283,064,849.38 74.82 
หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี(SUT Scorecard) 

 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานใน 5 มิติ ได้แก ่
1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (3 ตัวชี้วัด)  2) มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด)   
3) มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้ วัด)   
4) มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด) และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย 
เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (น้ าหนัก 25)  2.97 
ตัวชี้วัดที ่1  การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา  

(น้ าหนัก 15) 
 2.75 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 1.1 การจัดท าแบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษา (น ้ำหนัก 4) 

5 = ระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึ งประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT 
Student Profiles-Meter System) ท่ีน าไปใช้
จริงกับนักศึกษา มีการประเมินผลและน ามาผล
แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

4 = ระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึ งประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT 
Student Profiles-Meter System ) ท่ีพัฒนา
และได้มาตรฐานแล้วเสร็จ 

3 = มีการประเมินผลแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษ  
ท่ี 21 (SUT Student Profiles-Meter) ท่ีพัฒนา
และผ่านการทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
และน าผลมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษา 

2 = ร่ า งแบบท ดสอบ สมรรถนะ นั ก ศึกษ าต าม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
(SUT Student Profiles-Meter) 

1 = รายงานการศึกษาปริทัศน์วรรณกรรม เกี่ยวกับ       
แบบประเมิน หรือ แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
- มีรายงานการศึกษาปริทัศน์วรรณกรรม /เอกสาร

ประกอบการประชุมซ่ึงมีเน่ือหาเกี่ยวกับการทบทวน
ปริทัศน์วรรณกรรม โดยทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานให้ชัดเจน 
ถูกต้อง และแม่นย า โดยทบทวนจากรายงานการวิจัย
สถาบัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงปริมาณมีความชัดเจน ถูกต้อง 
และความแม่นย า ท่ีเกี่ยวข้องกับ 3 ทักษะท่ีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ รับผิดชอบ ทักษะด้ านความร่วมมือ          
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  (Collaboration, 
teamwork and leadership) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
understanding) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนและ
ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้  (Critical thinking, complex 
problem solving and learning skills)  เ พื่ อ
วิเคราะห์หัวข้อย่อยในแต่ละทักษะและสรุปข้อมูลเพื่อ
เตรียมน าเสนอคณะกรรมการสมรรถนะฯ  ท าการ
คัดเลือกทักษะย่อยในแต่ละทักษะหลัก น าไปท าแบบ
ประเมินทักษะท่ีพึงประสงค์ 

- มีการวางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประเมิน
ทักษะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

- มีการระบุทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีพึงประสงค์
อย่างชัดเจน 4 ทักษะท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ได้ แ ก่  ทั ก ษ ะก ารพั ฒ น าด้ าน ภ าษ า  (Bilingual 
proficiency) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and 
leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและ
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การแก้ ไขปัญหาท่ี ซับ ซ้อนและทักษะการเรียนรู้ 
( Critical thinking, complex problem solving 
and learning skills) 

4 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 - มีการบรรจุกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา        
สู่ศตวรรตท่ี 21 ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และเริ่มด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

- มีการยกร่างแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี
การน าร่างแบบทดสอบดังกล่าวเข้าหารือเพื่อขอข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างแบบทดสอบจาก    
ท่ีปรึกษาคณะท างานแล้ว 

- มีการออกแบบระบบประเมินทักษะท่ีพึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 สมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT Student 
Profiles-Meter) เมื่อแบบทดสอบแล้วเสร็จ นักศึกษา
ประเมินตนเองแล้ว จะทราบทักษะท่ีมีผลการประเมินต่ า 
ระบบจะแนะน ากิ จก รรมนอกห ลั ก สู ต ร  (Extra 
Cirriculumn) เพื่ อพั ฒนาทั กษะในด้ านน้ัน  ๆ ให้ แก่
นักศึกษา หลังเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการประเมินตนเอง
อีกครั้งโดยนักศึกษา และมีการประเมินภาพรวมโดย 
Assessors ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และ 
Assessors        จะสะท้อนภาพคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

- มีการประเมินผลแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT 
Student Profiles-Meter)  ท่ี พั ฒ น าแ ล ะ ผ่ าน ก า ร
ทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และน าผลมาแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 

- แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ี พึ งป ร ะ ส ง ค์ ใน ศ ต วร รษ ท่ี  2 1  (SUT Student 
Profiles-Meter System) ท่ีพัฒนาและได้มาตรฐาน
แล้วเสร็จ     มีการทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือแล้ว 
พบว่า มีค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.969 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา  
(น ้ำหนัก 4) 

 4.25 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็น 
Modular curriculum (น ้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การประเมิน   
พิจารณาจากหลักสูตรในทุกรูปแบบ ได้แก่ หลักสูตร

ปริญ ญ าประกาศ นียบั ตร  วุ ฒิ บั ตร  ห รือ ใบรับ รอง             
ผลการศึกษาในรูปแบบอื่ น ๆ ท่ีมีการด าเนินการโดย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
1) ประชุมก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรแบบ Modular curriculum 
2) หลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
3) พัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จ หรือเปิดการเรียนการสอน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก มากกว่า 10 

หลักสูตร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
- มีการประชุมหารือ เพื่ อก าหนดนโยบายแนวทาง        

การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Modular 
curriculum เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบางส านักวิชา
ได้มี ก ารด า เนินการประชุม เพื่ อพัฒ นาหลักสู ตร 
Modular ไปบ้างแล้ว และได้มีการประชุม Retreat 
เพื่อก าหนดนโยบายและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
โดยมีผู้บริหารจากทุกส านักวิชาเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดไปสูห่ลักสูตร เมื่อวันท่ี 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 

- ได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร Modular แล้ว        
5 หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต  ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใน 

5 
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4 = มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก  
มากกว่า 3 หลักสูตร 

3 = มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก  
มากกว่า 2 หลักสูตร 

2 = มีการด าเนินการอย่างน้อย 2 ข้อแรก  
มากกว่า 1 หลักสูตร 

1 = มีการด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อแรก  
มากกว่า 1 หลักสูตร  

ระดับเซลล์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการ  
บูรณาการของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

- ส าหรับหลักสูตรท่ีพัฒนาจากหลักสูตรเดิมแล้วเสร็จ    
และเปิดการเรียนการสอน มีจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม       
เมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)           
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้พัฒนาหลักสูตรตาม
โครงการหลักสูตรพันธ์ใหม่  โดยจัดท าเป็นหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร ในรูปแบบ Modular จ านวน 6 หลักสูตร 
ทางด้านดิจิทัล และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนา
จัดท าหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพิ่มศักยภาพ
ก าลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวเพื่อ
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมท่ีส าคัญในการขับเคลื่อน
เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ งป ระ เท ศ  (ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์) 2) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะด้าน     
การควบคุมกระบวนการส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวมวลและเคมีชีวภาพ (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 
3) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิศวกรรมระบบ (สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ) 

- ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร ในรูปแบบ Modular จ านวน 3 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  2) หลักสูตร
สัมฤทธิบัตรการผลิตพืชอัจฉริยะ 3) หลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

นอกจากน้ื ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษา (น ้ำหนัก 2) 

5 = มีระบบการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์     
ในศตวรรษ ท่ี  21 ท่ีน าไป ใช้  และมี การออก
ใบรับรองกิจกรรม หรือผลการทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษา (Activities Transcript/ Competency 
transcript) รวมท้ังมีการประเมินผลและน าผลมา
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
- มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

(การประชุมหัวหน้างานส่วนกิจการนักศึกษา วันท่ี 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

- มีปฏิ ทิ นกิ จกรรมส่ งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT 
21st Century Activities Year Plan) เพื่อเป็นประโยชน์
ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามความสมัครใจ 

3.50 
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4 = มี กิ จกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะนัก ศึกษ าตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีน าไปใช้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมีการออก
ใบรับรองกิจกรรม หรือผลการทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษา (Activities Transcript/ Competency 
transcript) 

3 = มี กิ จกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะนัก ศึกษ าตา ม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีผ่านการพัฒนาเน้ือหากิจกรรมเสริมทักษะ        
ในศตวรรษท่ี 21 

2 = มีปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี  21 
(SUT 21st Century Activities Year Plan) เพื่ อ    
เป็นประโยชน์ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ตามความสมัครใจ 

1 = แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาเน้ือหากิจกรรมเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาในชมรมต่าง ๆ และ
บุคลากรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

- จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานพัฒนาเน้ือหากิจกรรม        
เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาในชมรมต่าง ๆ 
และบุคลากรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีการทบทวนกิจกรรมนอกหลักสูตร (ชมรมนักศึกษา) ให้มี
การระบุทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด่นชัด เมื่อนักศึกษา   
เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ด้านชมรมนักศึกษา 

- มีการน าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
มาใช้ในการร่างคลังกิจกรรมนักศึกษา 

- มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผ่านการพัฒนา
เนื้อหากิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 แล้ว 

- มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึ งประสงค์ในศตวรรษท่ี  21 ท่ีน าไปใช้กับ
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มีแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
ในการออกแบบใบรับรองกิจกรรม หรือผลการทดสอบ
ส ม ร ร ถ น ะ นั ก ศึ ก ษ า  ( Activities Transcript/ 
Competency transcript) เพื่ อการน าไปใช้จริงกับ
นักศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(น ้ำหนัก 3.5) 

5 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 50 

4 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 40 

3 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 30 

2 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 20 

1 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 10  

ณ วันท่ี 2 ตุลาตม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา     
ท่ีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้
จ านวน 538 คน จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษท้ังหมด 6,269 คน (คิดเป็นร้อยละ 
8.6) 
หมายเหต ุระดับคะแนน B1 คือ เข้าใจจุดประสงค์หลักของ

สถานการณ์ที่ เป็นพื้ นฐาน เช่น ที่ ท างานงาน , 
โรงเรียน, การท่องเที่ยว เป็นต้น สามารถจัดการ
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว สามารถ
สื่อสารด้วยเรื่องที่ คุ้นเคยอยู่แล้วได้ และสามารถ
อธิบายประสบการณ์ของเหตุการณ์ , ความฝัน, 
ความต้องการส่วนตัว ด้วยเหตุผลหรือมีลักษณะเป็น
แผนการได ้ 

1 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ 
นั กเรี ยนโรงเรี ยนสุ รวิ วั ฒ น์ และ   
บุคลากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการ (น ้ ำหนัก 
3.5) 

5 = Z เท่ากับ ร้อยละ 50 
4 = Z เท่ากับ ร้อยละ 40 
3 = Z เท่ากับ ร้อยละ 30 
2 = Z เท่ากับ ร้อยละ 20 
1 = Z เท่ากับ ร้อยละ 10  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ี
ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ร าย วิ ช า เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม เป็ น
ผู้ประกอบการ จ านวน 1,360 คน จากจ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด 16,967 คน (คิดเป็นร้อยละ 8) และมีนักศึกษา 
คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ และบุคลากรท่ี     
ร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 
3,644 คน จากจ านวนนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์และบุคลากร ท้ังหมด 19,317 คน      
(คิดเป็นร้อยละ 18.86) 

1.34 
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ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการสอนของอาจารย์ (น ้ำหนัก 5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีได้รับ
ต าแหน่งวิชาการด้านการสอนจาก UKPSF ตั้งแต่ระดับ 
Associate fellow ขึ้นไป จ านวน 57 คน จากจ านวน
อาจารย์ ท้ังหมด 477 ราย (คิดเป็นร้อยละ 11.95) โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ 
1) ด าเนินโครงการ CLTHE ช่วงท่ี  2 เมื่อวันท่ี  12 -16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นผู้ให้ความรู้
ด้านการพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF 

2) ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ STARS 2019 (SUT 
Teaching Academics Recognition Scheme) 
ส าหรับคณาจารย์ใหม่ เมื่อวันท่ี 14-16 มกราคม 
พ.ศ. 2562  

3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ  SUTFB 2019 
(SUT-UKPSF Fellowship Brotherhood) ส าหรับ
คณาจารย์ผู้ มีป ระสบการณ์ แล้ว  เมื่ อวัน ท่ี  26 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

4) ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ CLTHE MODULE 3 
เมื่อวันท่ี 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

5) การให้สัมภาษณ์การติดตามการด าเนินงานหลักสูตร 
STARS จ าก ส ถ าบั น  AdvanceHE ผ่ า น ร ะ บ บ 
Zoom meeting โดย ได้ รั บ แ จ้ ง อ นุ มั ติ ต่ อ อ า ยุ
หลักสูตร STARS ให้สามารถด าเนินการได้ถึงปี พ.ศ. 
2564 

6) ด าเนินกิจกรรมอบรม SUT Teaching quality based 
on PSF ส าหรับคณาจารย์ ชาวต่ างประเทศของ
มหาวิทยาลัย 

7) ด าเนินการประเมินรับรองวิทยฐานะโดยคณะกรรมการ
ประเมินภายในตามโครงการ STARS 2019 

8) มีคณาจารย์ด าเนินการพัฒนาเอกสารและน าส่งเอกสาร
อย่างต่อเน่ืองในโครงการต่าง ๆ CLTHE 2018/STARS 
2019/SUT-FB 2019 

9) ด าเนินกิจกรรมประชุมเครือข่ายกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนสากล ประเทศไทย Thailand 
PSF Network (Hosted by SUT) 

10) ด าเนินกิจกรรมอบรมพิ เศษ Teaching quality based 
on PSF ส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์
จากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (ในฐานะแม่ข่าย) 

3.56 
5 = ร้อยละ 18 
4 = ร้อยละ 15 
3 = ร้อยละ 8 
2 = ร้อยละ 7  
1 = น้อยกว่าร้อยละ 6  

 
 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ  
(น ้ำหนัก 5) 

 3.06 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ (น ้ำหนัก 3) 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
4 = ร้อยละ 50 
3 = ร้อยละ 40 
2 = ร้อยละ 30 
1 = ร้อยละ 20  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีข้อตกลง    
ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือและ
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง จ านวน 55 สถาบัน จาก
จ านวนสถาบันในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือท้ังมดท่ีมี
ผลบังคับใช้ จ านวน 104 สถาบัน (คิดเป็นร้อยละ 52.88) 

4.29 
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ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 3.2 นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรม
ระยะยาว (น ้ำหนัก 2) 

5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
4 = ร้อยละ 40 
3 = ร้อยละ 30 
2 = ร้อยละ 20 
1 = ร้อยละ 10  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ
ท่ีเดินทางมาท ากิจกรรม ได้แก่ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ มาปฏิบัติงานวิจัย จ านวนท้ังสิ้น 
212 คน และเป็นนักศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมระยะยาว
จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.26) 

1.23 

2. มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (น้ าหนัก 25)  2.73 
ตัวชี้วัดที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง 

(Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS (น ้ำหนัก 10) 

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยมีการ
อ้างอิง  (Citation ) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
(พ.ศ. 2560) โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนการอ้างอิง 
7 ,276 ครั้ง และปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 7,960 ครั้ ง  
(คิดเป็นร้อยละ 9.40) 

1 

 

5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
4 = ร้อยละ 25 
3 = ร้อยละ 20                            
2 = ร้อยละ 15 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  

 

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
สากล SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(น ้ำหนัก 8) 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2559-2561) มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 0.85 เรื่องต่อคน  
(จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 1,070 เรื่อง) 

3.53 

5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 1.00 เรื่องต่อคน 
4 = 0.90 เรื่องต่อคน 
3 = 0.80 เรื่องต่อคน                        
2 = 0.70 เรื่องต่อคน 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.60 เรื่องต่อคน  

 

ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (น ้ำหนัก 7) 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยมี
จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เท่ากับ 
1,107,743.95 บาท (มีเงินสนับสนุนการท าวิจัยท้ังหมด 
497,930,907.00 บาท และมีจ านวนอาจารย์ ท้ั งหมด        
449.5 คน) 

4.29 

5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 1,250,000 บาทต่อคน 
4 = 1,050,000 บาทต่อคน 
3 = 850,000 บาทต่อคน 
2 = 650,000 บาทต่อคน 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  450,000 บาทต่อคน  

 
 

3. มิ ติ การสร้ างคุณค่ าต่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมด้ วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (น้ าหนัก 15) 

 4.49 

ตัวชี้วัดที่ 7  จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์    
ที่เกิดขึ้นและมีการขอรับความคุ้มครอง  
(น ้ำหนัก 1.5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นปีงบประมาณปัจจุบัน จ านวน 41 ผลงาน  
เทียบกับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นช่วง
ปี งบประมาณ ย้อนหลัง  10 ปี  จ านวน 32 ผลงาน 
(ค่าเฉลี่ยผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น  
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 1.28) 

5 

 

5 = จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครองเทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้น
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 1.2 ขึ้นไป 

4 = จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครองเทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้น
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 1.1 

3 = จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครองเทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้น
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 1  
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2 = จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครองเทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้น
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 0.9 

1 = จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครองเทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้น
ช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี น้อยกว่า 0.9  

  

ตัวชี้วัดที่ 8  จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม      
(น ้ำหนัก 1.5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการน า
ผลงานวิจั ย /นวัตกรรม /สิ่ งประดิษ ฐ์ ท่ี น า ไป ใช้ ใน          
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้างประโยชน์สู่ชุมชน สังคม 
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสังคม ชุมชน โดยมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์ จ านวน 1.4 ครั้ง/ผลงาน จากการ
น าผลงาน ท่ีมี การน าไป ใช้ ประ โยช น์ผลงานวิจั ย /
นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ ท่ี น า ไป ใช้ ใน เชิ งพาณิ ชย์ฯ     
จ านวน 7 ครั้ง และมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 5 ครั้ง 

2.70 

 

5 = จ านวนครั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 3 ครั้งขึ้นไป/ผลงาน 
4 = จ านวนครั้งการน าไปใช้ประโยชน์  มากกว่า 2 ครั้ง     

แต่ไม่ถึง 3 ครั้งขึ้นไป/ผลงาน 
3 = จ านวนครั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 2 ครั้งขึ้นไป/ผลงาน 
2 = จ านวนครั้งการน าไปใช้ประโยชน์  มากกว่า 1 ครั้ง    

แต่ไม่ถึง 2 ครั้งขึ้นไป/ผลงาน 
1 = จ านวนครั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 1 ครั้งขึ้นไป/ผลงาน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9  รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (น ้ำหนัก 4) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับ
วิ ส า ห กิ จ ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร จ าก ภ า ค รั ฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซ่ึงเทคโนธานีได้รับ
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ  เพื่อด าเนินการบริการ
วิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จ านวน 381,076,856.74 บาท  

3.94 

5 = รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท ขึ้นไป 
4 = รายได้ 400 ล้านบาท 
3 = รายได้ 300 ล้านบาท 
2 = รายได้ 200 ล้านบาท 
1 = รายได้ 100 ล้านบาท 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(น ้ำหนัก 4) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับ
บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับ
ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ จ านวน 
181 หน่วยงาน 

5 

 

5 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 120 หน่วยงานขึ้นไป 
4 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 110 หน่วยงาน 
3 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 100 หน่วยงาน 
2 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 90 หน่วยงาน 
1 = จ านวนหน่วยงานภายนอกน้อยกว่า 90 หน่วยงาน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (น ้ำหนัก 4) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีท า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจ านวน 172 คน จาก
อาจารย์ประจ าท้ังหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 460 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.37 คน/อาจารย์ท้ังหมด 

5 

 

5 = จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการ/คณาจารย์
มหาวิทยาลัย มากกว่า 0.35 ขึ้นไป 

4 = จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการ/คณาจารย์
มหาวิทยาลัย = 0.30 

3 = จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการ/คณาจารย์
มหาวิทยาลัย = 0.25 

2 = จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการ/คณาจารย์
มหาวิทยาลัย = 0.20 

1 = จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการ/คณาจารย์
มหาวิทยาลัย น้อยกว่า 0.15 
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4. มิติ การสร้างความผูกพั นกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (น้ าหนัก 5) 

 4.75 

ตัวชี้วัดที่ 12 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น (น ้ำหนัก 2.5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ในการจัดการความรู้
ท้องถิ่น จ านวน 8 ผลงาน ได้แก่ 1) โครงการการส่งเสริม
คุณภาพของเส้นสปาเกตตี ้ด ้วยแป้งจากข ้าวเกษตร
อินทรีย์ 2) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าว    
เกษตรอ ินทรีย ์ 3) การพ ัฒนาวัสด ุเคล ือบผ ิวก ันน้ า
ส าห ร ับ ก ระ เป ๋าย ้อ มคราม  4 ) ก ารตั ้งส ูต รต าร ับ
เครื่องส าอางเบสรองพื ้น กันแดด ที่ผสมสารสกัดว่าน
หางจระเข้ 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิค
การทอผ้าไหมยกดอก 4 ตะกอ" กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
ย้อมสีธรรมชาติ 6) กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาส
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าว "การยืด
อายุการละแม" วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว นครชัย
บุร ินทร์ 7) ก ิจกรรมเพิ ่มม ูลค ่าและสร้างโอกาสทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าว "การท าข้าวฮาง" 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว นครชัยบุรินทร์ และ 8) การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการ 
มะม่วงผง และแยมมะม่วงออแกนิค 

4.50 

5 = จ านวนผลงานการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการความรู้ท้องถิ่นมากกว่า 9 
ผลงาน ขึ้นไป 

4 = จ านวนผลงานการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 7 ผลงาน 

3 = จ านวนผลงานการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 5 ผลงาน 

2 = จ านวนผลงานการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 3 ผลงาน 

1 = จ านวนผลงานการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 1 ผลงาน  

 

ตัวชี้วัดที่ 13  การสร้างความตระหนกัและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าชมอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร จ านวน 174,526 คน 

5 

(น ้ำหนัก 2.5)  
5 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

90,000 คนต่อปี 
4 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

80,000 คนต่อปี 
3 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

70,000 คนต่อปี 
2 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

60,000 คนต่อปี 
1 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

50,000 คนต่อปี  

 

5. มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้าง
ระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (น้ าหนัก 30) 

 3.66 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (น ้ำหนัก 3) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มีการน าผลการประเมินปี ท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่ อ     

การพัฒนา 
1.1)  มีการปรับปรุงการประเมินผลการด าเนินการ

ด้านการบริหารทรัพยการบุคคลโดยการปรับ
ตัวชี้วัด KPI-BSC-HR ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้การด าเนินการด้านการปรับรื้อระบบ
บริหารบุคคลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1.2) น าผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล ของสถาบันอุดมศึกษา 
มีจ านวน 43 แห่ง มาใช้เป็นข้อมูลประกอบ    
ก ารป รั บ ป รุ งน โย บ าย ด้ าน ส วั ส ดิ ก าร                  
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง 

5 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 
2) มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
3) ปรับปรุงกฏระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล

ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
4) มีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีมีความหลากหลายได้บุคลากร

ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับความต้องการ   
ของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จาก Job Description 
มี ระบบการพัฒ นาท่ีตรงกับสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามห น้ า ท่ี  (co re and  funct ional 
competency) มีระบบการบริหารจัดการจัดการ  
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พนักงานเมื่อพ้นจากงาน/หลังเกษียณ (การสัมภาษณ์
เมื่อพ้นหน่วยงาน  การย้ายหน่วยงาน  การวางแผน
เกษียณอายุ) 

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในด้าน 
การสรรหาบุคลากร การทดสอบสมรรถนะด้านภาษา
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจ้างงานผู้เกษียณอาย ุ

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

7) มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้าน 
3Rs; Recruit-Retain-Retire 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 
4 = มีผลการด าเนินการ 6 ข้อแรก 
3 = มีผลการด าเนินการ 5 ข้อแรก 
2 = มีผลการด าเนินการ 4 ข้อแรก 
1 = มีผลการด าเนินการ 3 ข้อแรก  

คณะกรรมการภายนอกเพื่อศึกษาข้อมูล และ    
มีก าหนดน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2) มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire มีการด าเนินงาน/มี
แผนด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจ้างงาน
พนักงานปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
2.1)  กรณีสายวิชาการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานตาม
ระบบสัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหา
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามข้อบังคับสภา
วิ ศ วก ร  โด ย ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ ห ลั ก ก า รต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2562 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นการจ้าง
พนักงานท่ีมีศักยภาพด้านการสอนในระยะสั้น (สัญญา 
2 ปี) ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ โดยได้อนุมัติให้จ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 39 อัตรา 
2.2) กรณีสายปฏิบัติการฯ ระดับบังคับบัญชา 

ด าเนินการคัดเลือกหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพื่อทดแทนต าแหน่งระดับบังคับบัญชา ซ่ึงจะครบ
เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรณี
ต าแหน่งว่าง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SCG 
ในการให้ข้อเสนอแนะเรื่องวิธีการสรรหา คัดเลือก 
และการวางแผนระบบการสืบทอดต าแหน่ง โดย     
ได้ก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนท่ี 2 ต้อง
เข้ าสู่ ก ระ บ วน ก าร  New-to-Role-Program ซ่ึ ง
ประกอบไปด้วย On the job training และ Job 
shadowing รวมท้ังก าหนดให้มีการประเมินผลใน   
แต่ละกระบวนการด้วย             

3) ปรับปรุงกฏระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล
ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
3.1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน ตาม

ระบบสัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์ เพื่อให้สัดส่วน
จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ
สภาวิศวกร 

3.2)  มีการส ารวจเงินเดือน  สวัสดิการและสิทธิ
ป ร ะ โย ช น์ ข อ งพ นั ก ง าน ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 43 แห่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ
เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ผลส ารวจ
พบว่า เงินเดือนพนักงานสายวิชาการของ มทส. 
มีการจ่ายในอัตราสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ท้ั ง  43  แห่ ง  (ราย งานสรุป ข้ อ มู ล ส ารวจ            
ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

4) มีระบบการสรรหาบุ คลากรท่ีมีความหลากหลาย            
ได้บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จาก Job 
Description มีระบบการพัฒนาท่ีตรงกับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามหน้าท่ี (core and functional  
competency) มี ระบบการบริหารจั ดการจั ดการ
พนักงานเมื่อพ้นจากงาน/หลังเกษียณ (การสัมภาษณ์ 
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 เมื่อพ้นหน่วยงาน การย้ายหน่วยงาน การวางแผน
เกษียณอายุ) 
4.1) ก าหนดแผนจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ        

ให้พนักงานสายปฏิบัติการ ทุกไตรมาส โดย         
ได้จัดสอบในวันท่ี 17-18 กันยายน พ.ศ. 2562 
จ านวนผู้เข้าสอบ 82 คน 

4.2)  ปรับปรุงข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป 
เพื่ อใช้สอบคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ        
ให้ มีความเหมาะสมและทันสมัย และมีการ
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อน าไปปรับปรุงให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

4.3) ปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก
พนักงานสายปฏิบัติการ โดยให้สัดส่วนคะแนน
ข้อสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง มากกว่าความรู้
ความสามารถท่ัวไป และก าหนดเงื่อนไขเรื่อง
ภาษาอังกฤษส าหรับต าแหน่งท่ีใช้วุฒิระดับ
ป ริญ ญ าต รี  โด ย จ ะ เริ่ ม ใช้ เก ณ ฑ์ ตั ด สิ น                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

4.4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมภาษณ์งานแบบ 
Structure interview ให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า   
เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาตัวตนของผู้สมัคร 
ท้ั ง ใ น ส่ ว น  capability motivation แ ล ะ 
culture เพื่ อ พิ จ ารณ าผู้ ส มั ค ร ท้ั งค ว าม รู้
ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งานและมหาวิทยาลัย โดยมีแผนจะด าเนินการ
ให้กับกรรมการคัดเลือกทุกคน และเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระบบการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในด้าน 
การสรรหาบุคลากร การทดสอบสมรรถนะด้านภาษา
และความเชี่ ย วชาญ เฉพาะด้ านการจ้ างงาน ผู้
เกษียณอายุ โดยจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้
พนักงานสายปฏิบัติการ ทุกไตรมาส โดยได้จัดสอบใน
วัน ท่ี  17 -18 กั นยายน  พ .ศ . 2562 ผู้ เข้ าสอบ      
จ านวน 82 คน 

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โดยเริ่มด าเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการเพื่อจัดท าระบบก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

7) มีแนวปฏิบัติ ท่ีดีด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล    
ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
7.1)  มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ด้าน Recruit คือ มีระบบ Recruitment Online 
(รับสมัครออนไลน์) ลดภาระเรื่องเอกสาร และ
สามารถป้อนข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจได้ โดยในไตรมาสน้ี ผู้บริหาร
หน่วยงานสามารถพิจารณาข้อมูลของผู้สมัครได้
จ าก ระบบ  Recruitment Online และได้ มี    
การปรับปรุงการแสดงผลบนหน้าจอให้ผู ้ใช้
สะดวกสบายมากขึ้น 

7.2) มีการส ารวจเงิน เดือน  สวัสดิการและสิทธิ
ป ร ะ โย ช น์ ข อ งพ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สถาบันอุดมศึกษา มีจ านวน 43 แห่ง เพื่ อ
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ประโยชน์ ในการก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ
เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ผลส ารวจ
พบว่า เงินเดือนพนักงานสายวิชาการของ มทส. 
มีการจ่ายในอัตราสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ท้ัง 43 แห่ง (รายงานสรุปข้อมูลส ารวจ ณ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (น ้ำหนัก 3) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้บรรจุเรื่อง
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
การธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง ใน SUT Scorecard อีกท้ัง   
ยั งก าหนดให้ เป็ น  F lagsh ip  การด า เนินการของ          
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีแนวทางการด าเนินการและการประเมินท่ีระบุไว้ 
ดังน้ี ผลส าเร็จการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Evaluation and Promotion )  
ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังน้ี 
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อ

การพัฒนา 
1.1. สายวิชาการ มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ภาระงานคณาจารย์และแนวทางการค านวณ
ภาระงานคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงภาระงานและ
การค านวณภาระงาน เพื่อไปปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน      
ซ่ึงจะน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ไป
ใช้ ใน ปี ง บ ป ระ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 3  ซ่ึ ง ได้
ก าหนดการประชุมเกณฑ์ภาระงานคณาจารย์ 
(สายวชิาการ) ในวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1.2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป แต่งตั้ง
คณะท างานยกร่างก าหนดภาระงานขั้นต่ าและ
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ซ่ึง     
จะน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ไปใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุง        

เพื่อการพัฒนา 
2) มีแผนการด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
3) ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล  
4) มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) มีระบบ

พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ
โดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs มีระบบแรงจูงใจ
และการให้รางวัลท่ีเหมาะสม และมีระบบ Matrix 
Assignment ท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

5) มีผลประเมินด้านการวิเคราะห์ภาระงาน การพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล 

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

7) มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 
4 = มีผลการด าเนินการ 6 ข้อแรก 
3 = มีผลการด าเนินการ 5 ข้อแรก 
2 = มีผลการด าเนินการ 4 ข้อแรก 
1 = มีผลการด าเนินการ 3 ข้อแรก  

 

2)  
2.1. สายวิชาการ มีการก าหนดปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานสายวิชาการ สัปดาห์ท่ี 3 เมื่อปิด
ระบบการประเมินประจ าภาคการศึกษา และ
ได้จัดท าร่างก าหนดเกณฑ์ ระดับดีเยี่ยม เพื่อ
เป็นเกณฑ์กลางให้หน่วยงานได้พิจารณาสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ก าหนด
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารท่ัวไป โดยก าหนดการประชุม
คณะกรรมการฯ สัปดาห์ท่ี 3 เมื่อปิดระบบการ
ประเมินประจ าภาคการศึกษาเตรียมการจัดท า
ข้ อ มู ล ป ระ ก อ บ ก ารพิ จ ารณ าค วาม ดี
ความชอบ (การขึ้ น เงิน เดือน ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 3. ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

ก าหนดการประชุมเกณฑ์ภาระงานคณาจารย์ 
(สายวิชาการ) ในวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 เพื่ อน าผลการหารือแนวทางการ
ปรับปรุงภาระงานและการค านวณภาระงาน 
ของแต่ละกลุ่มท่ีส านักวิชาได้น าเสนอ เพื่อไป
ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกัน ซ่ึงจะน าระบบประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ให ม่ ไป ใช้ ในปี งบ ป ระม าณ       
พ.ศ. 2563 

3.2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป       
ได้ด าเนินการบูรณาการร่วมกับระบบ PBM 
เพื่อน าข้อมูลจากระบบ PBM มาใช้ประกอบ
เป็นปัจจัยในการประเมินค่าภาระงาน และ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปเพื่อสรุป
แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล  และ
ก าหนดให้มีการหารือร่วมกันในลักษณะกลุ่ม
ย่อยเป็นระยะ ๆ เน่ืองจากข้อมูลมีความ
ซับซ้อน และมีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติการของพนักงาน 

4. มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน  (Workload) มี
ระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs 
มีระบบแรงจูงใจและการให้รางวัลท่ีเหมาะสม และมี
ร ะ บ บ  Matrix Assignment ท่ี ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพผ่านระบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าเสนอนโยบาย
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
การธ ารงรักษาคนดีคนเก่งต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมนัดพิเศษ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

5. มี ผ ล ป ระ เมิ น ด้ า น ก าร วิ เค ร าะ ห์ ภ า ร ะ งาน                
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และ   
การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล โดยมีการเริ่ม
ด าเนินการจัดท า model เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ 
Incentive กรณีภาระงานเกิน Minimum Requirements 

6. มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
6.1. สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้

ด าเนินการออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้าง
ฐานข้อมูล บุคลากร (E-Profile) เดิม เพื่อให้
เป็นอันหน่ึงอันเดียว และสามารถรองรับ
รูปแบบการก าหนดภาระงาน  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกัน 
เช่น ข้อมูลประวัติต าแหน่ง โครงสร้างสังกัด 
เส้นทางอาชีพ สายบังคับบัญชาท่ีรองรับ 
Matrix Assignment การฝึกอบบรมพัฒนา 
และการบริหารอัตราก าลัง เป็นต้น ท้ังน้ีได้
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่วน
แผนงาน และ MIS ในการเข้าถึง และใช้งาน 
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 สารสนเทศบุคคลร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นโครงสร้าง
ท่ีส าคัญส าหรับการจัดท าระบบภาระงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

6.2. สายวิชาการ ได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้าง
จากร่างองค์ประกอบภาระงานสายวิชาการ 
โดยเริ่มจากภาระงานหลักได้แก่  งานสอน 
โดยประสานการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอน การสอบ และการเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา กับส าเนาฐานข้อมูลระบบทะเบียน
นักศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษา และ
งานวิจัย โดยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ออกแบบโครงสร้าง และก าหนดรูปแบบการ
บันทึก และประสานการเชื่อมต่อข้อมูล
ผลงานวิจัย  และผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ โดยต่อยอดจากระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย และระบบค่าตอบแทน/ ค่าใช้จ่าย
ตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบ
การขออนุมัติไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
B-Office ของส านักวิชา เพื่อให้สามารถน า
รายการภาระงานเหล่าน้ีแสดงในระบบเพื่อ
ตรวจสอบก่อนน าไปค านวณค่าภาระงาน
ต่อไป หลังจากน้ีได้ก าหนดแผนเพื่อหารือกับ
ส่วนสารบรรณและนิติการในการน าเข้าข้อมูล
บัน ทึกแต่งตั้ ง  มอบหมายภาระงานตาม
ภ ารกิ จ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  ซ่ึ ง เป็ น อี ก
องค์ประกอบท่ีส าคัญ เป็นล าดับต่อไป 

6.3. สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้ด าเนินการออกแบบ 
พัฒ นาฐานข้อมูล  Job Description ของ
ต าแหน่งงานในมหาวิทยาลัย  เพื่ ออ้างอิง
ประกอบการกรอกภาระงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ท้ังน้ีส าหรับองค์ประกอบด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ได้ฃบูรณาการ
ร่วมกับระบบ PBM เพื่อน าข้อมูลการรายงาน
ผล มาใช้ประกอบเป็นปัจจัยในการประเมิน
ค่าภาระงาน โดยอ้างอิงจากร่างปัจจัยท่ีได้
จากท่ีประชุมระดมสมองผู้บริหาร เมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท้ังน้ีได้ประชุมหารือ
ร่วมกับส่วนแผน MIS และผู้พัฒนาระบบจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ
วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ข้อสรุปการ
เชื่อมต่อข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงาน
จากระบบ PBM รายเดือน ประกอบด้วย 
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  บ ท บ า ท ต า ม  Matrix 
Assignment สัดส่วนความรับผิดชอบ รวมถึง 
แผนและผลการด าเนินงาน และมีการหารือ
กลุ่มย่อย และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการ
เชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อน ามา
ผนวกกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดท าค า
ชี้แจงและวิธีปฏิบัติส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน  ประจ าภ าคก า ร ศึกษา  เพื่ อ ใ ห้  
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 ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดยได้น าข้อมูลการชี้แจง
ข้อมูลไว้ ท่ีระบบ Aworkload และระบบ MIS ทุก
ภาคการศึกษา 

7. หลักฐานอื่นท่ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
7.1. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

7.2. การจัดอบรมกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

7.3. ระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
โด ย ใช้ ร ะ บ บ  Performance-Based KPIs 
(Staff Upgrades) 

7.4. ระบบแรงจูงใจและการให้รางวัลท่ีเหมาะสม 
(Incentives & Awards) 

7.5. ระบบ  Matrix Assignment ท่ี ใช้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพผ่านระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

7.6. ความพึงพอใจในการให้บริการและประสาน
ภารกิจระหว่างหน่วยงาน (EdPEx 7.3-13) 

7.7. ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ ท่ีได้รับ       
การปรับต าแหน่ง (EdPEx 7.3-20) 

7.8. งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาพนักงาน                
สายปฏิ บั ติ การวิชาชีพและบริหารท่ั วไป 
(EdPEx 7.5-3) 

7.9. หลักฐานอื่นท่ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 

ซ่ึงแนวทางการด าเนินการน้ี สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมนัดพิ เศษ เมื่อวันท่ี  4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องนโยบายการพัฒนาระบบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 
โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
คนที่มีความสามารถสูง (น ้ำหนัก 3) 

ในปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 256 2  มห าวิ ท ย าลั ย โด ย                 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังนี้ 

5 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อ    

การพัฒนา 
2) มีแผนการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง ได้แก่ 

แผนบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผน    
ในการบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และ
แผนรักษาคนดี-คนเก่ง 

3) ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง  

4) มีการจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบ่มเพาะ
ผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และการรักษาคนด-ีคนเก่ง  

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง
ในด้านจ านวนพนักงานท่ีเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จ านวนผู้บริหารในอนาคตท่ีได้รับการพัฒนา อัตราการหมุนเวียน
ของบุคลากร และทัศนคติของบุคลากรในการท างานกับ
องค์กร 

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการคนท่ี
มีความสามารถสูง 

1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อ    
การพัฒนาด้านการปรับปรุงกระบวนการให้บริการการ
เข้าสู่ต าแหน่งของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ให้มี
ความชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น 

2) ด าเนิ นการตามแผนการบริ หารจั ดการคนท่ี มี
ค วามสามารถสู ง  ได้ แ ก่  แผนบ ริ ห ารจั ดก าร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนในการบ่มเพาะ
ผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และแผนรักษา    
ค น ดี -ค น เก่ ง  : ได้ จั ด ให้ มี โค ร ง ก า ร  Talent 
Management และ Succession Plan เพื่อการบริหาร
จัดการคนท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงจะน าไปสู่แผนระยะ
ยาวส าหรับบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร 
และการจัดท าแผนรักษาคนดี-คนเก่ง และด าเนินการ
เพื่อสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนท่ีจะเกษียณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และ หัวหน้าส่วนกิจกรรม
นักศึกษา รวมท้ังสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง    
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน     
โดยมีการด าเนินการต่อเนื่อง ดังน้ี 
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7) มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบริหารจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 
4 = มีผลการด าเนินการ 6 ข้อแรก 
3 = มีผลการด าเนินการ 5 ข้อแรก 
2 = มีผลการด าเนินการ 4 ข้อแรก 
1 = มีผลการด าเนินการ 3 ข้อแรก  

2.1) ด าเนินการคัดเลือก หัวหน้าส่วนและหัวหน้าหน่วย 
3 ต าแหน่ง โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ส าหรับ
ผู้ บ ริ ห าร แ บ บ  Structed Interview ใช้ ผ ล     
การวิ เคราะห์ คุณ ลักษณ ะส่วนบุ คคลเพื่ อ
วิเคราะห์ Talent และคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม 
เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

2.2) ด าเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งของ     
ผู้ ผ่ านการคัด เลื อก โดย ใช้ วิ ธี  On the Job 
Training and Job Shadowing และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งของ
ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อด าเนินการและติดตาม
ผลดังกล่าว ตามค าสั่งท่ี 1148/2562 ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

2.3) ด าเนินการจ้างหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและ
หั วห น้ าส่ วน กิ จ ก าร นั ก ศึ ก ษ า  ผู้ เก ษี ย ณ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งของผู้ผ่าน      
การคัดเลือก ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3) ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง 
3.1) ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรให้มี

ความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายด้าน
พั ฒ น าบุ ค ล าก รขอ งมห าวิท ย าลั ย  แ ล ะ
ด าเนินการคัดเลือกพนักงานตามระเบียบท่ี
ปรับปรุงใหม ่ซ่ึงมีการประชุมของคณะกรรมการ
จัดสรรทุนการศึกษาและพัฒนาพนักงาน โดยใช้
เงินรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย
มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 
3.1.1) ปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรทุน โดย

พิจารณ าจากความจ าเป็ น ท่ีมีความ
สอดคล้อ งกับ ทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย หรือสาขาท่ีขาดแคลนและ
มีความจ าเป็น  มีความพร้อมในการ
ด า เนิ น ก าร  แ ล้ วน า เส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยไม่เน้นการ
จัดสรรทุนในลักษณะแบ่งจัดสรรตาม   
ส านักวิชา 

3.1.2) ปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเงินทุน โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาระยะยาวจ านวนร้อยละ 30 
ของงบประมาณ กองทุนฯ  ท้ั งหมด 
ส าหรับพนักงานสายวิชาการรุ่นใหม่ เพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก และ    
2) เพื่อสนับสนุนทุนอบรมระยะสั้น เป็น
จ านวนร้อยละ 70 ของงบประมาณ
กองทุนฯ ท้ังหมด ส าหรับพนักงานสาย
วิชาการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาความรู้ 

3.1.3) ก าหนดนโยบายด้ านการสนับสนุน
การศึกษาและพัฒนาสายปฏิบัติการ
วิ ช าชี พและบริ ห า ร ท่ั ว ไ ป  โ ดย ให้  
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 ฝ่ า ย ท รั พ ย าก รบุ ค ค ล จั ด ส ร ร เงิ น
งบประมาณเพื่อสนับสนุน 

3.2) ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ การเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งตามทางก้ าวหน้าในอาชีพ
ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป โดยให้มีขั้นตอนและกรอบเวลาท่ี
ชัดเจน สามารถชี้ แจงให้ กับพนักงานและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ และจัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; 
SOP) เพื่ อให้พ นักงานท่ีรับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและด าเนินการให้เป็น 
โครงการ KM ของหน่วยงาน 

3.3) ป รั บ ป รุ ง ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง รู ป แ บ บ แ ล ะ
ส่วนประกอบคู่มือการปฏิบัติงานท่ีใช้ในการยื่น
ขอก าหนดต าแห น่งให้ มีความชัด เจน เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดท าของ
พนักงานผู้มีความประสงค์ในการยื่นขอก าหนด
ต า แ ห น่ ง ดั ง ก ล่ า ว ต า ม ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ส าหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

4) มีการจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบ่มเพาะ
ผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และการรักษา   
คนด-ีคนเก่ง 
4.1) จัดให้มีโครงการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ 

ขั้นตอน แนวปฏิบัติ  Career Path ส าหรับ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
ครั้งท่ี  4 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2562       
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 21 คน จ าแนกตามหน่วยงาน
ได้ดังน้ี ส านักงานอธิการบดี จ านวน 14 คน , ส านัก
วิชา จ านวน 3 คน , ศูนย์/สถาบัน จ านวน 4 คน และ
จ าแนกตามอายุงานได้ดังน้ี อายุงานตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไปจ านวน 6 คน , อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 10 คน และอายุงานไม่ถึง 
10 ปี จ านวน 5 คน ท้ังน้ีเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี
โอกาสซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง ซ่ึงจะได้น าข้อมูลมาเป็นข้อสังเกตต่อ
ท่ีประชุมในการปรับรื้อหลักเกณฑ์ข้อบังคับฯ 
ต่อไป 

4.2) ด าเนินการวางแผนในการบ่มเพาะผู้บริหารใน
อนาคตทุกระดับบริหาร และการรักษาคนดี-คน
เก่ง ผ่านโครงการ Talent Management โดย 
บรรจุอยู่ใน Project-Based-Management 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
คัดเลือก บ่มเพาะ และทดแทนผู้บริหารท่ีจะ
เกษียณอายุการท างาน 

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง
ในด้านจ านวนพนักงานท่ีเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จ านวนผู้บริหารในอนาคตท่ีได้รับการพัฒนา อัตราการ
หมุนเวียนของบุคลากร และทัศนคติของบุคลากรใน
การท างานกับองค์กร 
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 5.1) ปัจจุบันมีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
ระดับทางก้าวหน้าในอาชีพระดับช านาญการ 
แล้วจ านวน 21 ราย (ช านาญการ 19 ราย 
ช าน าญ งาน  2  ราย ) และมีพ นั ก งานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพฯ อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ
ผลงาน จ านวน 5 ราย จ าแนกเป็นระดับช านาญการ 
3 ราย และระดับช านาญงาน 2 ราย 

5.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 4 
ตั้ งแต่  1 ก .ค . 2562 – 30 ก .ย . 2562) มี
พนักงานลาออกจากงาน จ านวน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.65 จากจ านวนพนักงาน 1,380 คน  
จ าแนกเป็น สายวิชาการ 6 ราย สายปฏิบัติการ
ฯ 3 ราย    (ไม่นับรวมพนักงานเกษียณอายุ /
สิ้นสุดสัญญาจ้าง/เลิกจ้าง/ถึงแก่กรรม) โดยส่วน
ทรัพยากรบุคคลได้จัดท าแบบสอบถามการ
ลาออกจาก งาน  (Exit Interview)  และให้
พนักงานส่งกลับส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นการ
ลับไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  เพื่อ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย 

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการ    
คนท่ีมีความสามารถสูง 
6.1) ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลแบบบรรยายลักษณะงาน 

เพื่อน าลักษณะงานและ KPI มาวิเคราะห์ โดย
บันทึกข้อมูลแบบบรรยายลักษณะงานของ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
เข้ าสู่ ร ะบบ ฐานข้ อมู ล ได้  631  ต าแห น่ ง         
จากทั้งหมด 812 ต าแหน่ง 

6.2) ด าเนินการบูรณาการร่วมกับระบบ PBM เพื่อน า
ข้อมูลจากระบบ PBM มาใช้ประกอบเป็นปัจจัย
ในการประเมินค่าภาระงาน และประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารท่ัวไป โดยมี รายละเอียด ดังน้ี  
6.2.1) มีการหารือร่วมกับผู้พัฒนาระบบจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ลักษณะกลุ่มย่อยเป็นระยะ ๆ เน่ืองจาก
ข้อมูลมีความซับซ้อน และมีผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน 
ซ่ึงข้อมูลจากระบบ PBM      จะน ามา
บูรณาการร่วมกัน ใช้ประกอบในการ
บริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง 

6.2.2) ด าเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
ในลักษณ ะ  API เพื่ อ เชื่ อมต่อข้ อมู ล    
การรายงานผลจาก PBM เข้าสู่ระบบ
การประเมินผลการปฏิบั ติ งานของ
พนักงานสายปฏิบัติการท่ีก าลังพัฒนาขึ้น 

6.2.3) ด าเนินการพัฒนา ปรุบปรุงระบบรับสมัคร
งานออนไลน์ให้สะดวกต่อผู้สมัครงาน      
ผู้พิจารณาขั้นต้น และคณะกรรมการ
สัมภาษณ์เพื่อสรรหาคนท่ีมีความสามารถสูง
เข้าสู่ระบบอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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 7) มีแนวปฏิบัติ ท่ีดีด้ านการบริหารจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง 
7.1)  ด าเนินการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี

ด้านการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง   
จากหน่ วยงานท่ีมี ผลงานการบริหารบุ คคล
ระดับประเทศ โดยจ้างท่ีปรึกษาจาก บริษั ท         
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่ อให้ข้อมูล 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Talent และ 
Success Plan รวมท้ั งแนวปฏิ บั ติ ท่ี เกี่ ยวข้ อง    
เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาในระยะยาวกับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

7.2) ด า เนินการด้ านการบริหารจัดการคน ท่ีมี
ความสามารถสูง โดยด าเนินการศึกษาดูงานเพื่อ
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบริหารจัดการคนท่ี
มีความสามารถสูงจากหน่วยงานท่ีมีผลงานการ
บริหารบุคคลระดับประเทศ ท่ี บริษัท น้ าตาล
มิตรผล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และน ามา
เป็นแนวทางการพัฒนาในระยะยาว 

 

ตัวชี้วัดที่ 17  ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ (น ้ำหนัก 10) 

 2.34 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.1 การน าร ะบ บ  P ro ject -B a sed 
Management มาใช้ในการบริหาร 
(น ้ำหนัก 4) 

5 = Z เท่ากับ 70 ขึ้นไป 
4 = Z เท่ากับ 60 
3 = Z เท่ากับ 50 
2 = Z เท่ากับ 40 
1 = Z เท่ากับ 30  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
มีงาน/โครงการท่ีได้รับการแก้ไข โดยเปลี่ยนจากสีแดง
เป็นสีเหลืองหรือสีเขียว จ านวน 10 งาน/โครงการ และมี
โครงการท่ีมีสถานะสีแดง 32 งาน/โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 31.25  
 

1.30 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (น ้ำหนัก 3) 

5 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 

4 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
เฉลี่ยร้อยละ 85 

3 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
เฉลี่ยร้อยละ 70 

2 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
เฉลี่ยร้อยละ 55 

1 = มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ี เป็น เลิศ  (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 
(กรกฎาคม 2560 - มิ ถุ นายน 2561) โดยผลการ
ด าเนินการในไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
มีแผนท้ังหมด 25 เรื่อง แบ่งเป็นระดับส านักวิชา จ านวน 
21 เรื่อง และระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 4 เรื่อง มีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้
แล้วเสร็จในปีการศึกษาน้ันแล้วเสร็จ จ านวน 14 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 56 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 44 

2.07 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) (น ้ำหนัก 3) 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการจัดอบรมว่าด้วยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน     

ท่ีเป็นมาตรฐาน 
2) มีจ านวนหน่วยงานท่ีจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น

มาตรฐานท่ีเป็นกระบวนการหลักคิดเป็นร้อยละ 100 
ของหน่วยงานท้ังมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
1) การจัดอบรมว่าด้วยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน      

ท่ีเป็นมาตรฐาน ตามแผนการด าเนินงาน จัดการอบรม
เมื่อวันท่ี 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
1.1) กลุ่มท่ี 1 (รุ่นท่ี 5) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เลขานุการ การเงิน บัญชี พัสดุ นิติกร และงานธุรการ 
มีผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน 

1.2) กลุ่มท่ี 2 (รุ่นท่ี 6) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ต าแหน่งงานตามวิชาชีพ วิศวกร ช่างเทคนิค 

4 
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3) มีการจัดท าฐานข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน  
4) มีการน าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานไปใช้

ประโยชน์ในการตรวจติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายใน  
5) มีการจัดท าระบบ Online Auditing เพื่อการตรวจสอบภายใน 

โดยอ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 
4 = มีผลการด าเนินการ 4 ข้อแรก 
3 = มีผลการด าเนินการ 3 ข้อแรก 
2 = มีผลการด าเนินการ 2 ข้อแรก 
1 = มีผลการด าเนินการ 1 ข้อแรก  

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนูปกรณ์ นักวิจัย 
นักวิเคราะห์ระบบ นักเทคโนโลยีการศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 76 คน 

2) ส ารวจการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้จัดส่ง
ข้อมูลมายั งส่วนสารบรรณและนิติการ ครบทุก
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีจ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน     
ท่ีเป็นมาตรฐานท้ังสิ้น 463 กระบวนงาน จาก 39 
หน่วยงาน 

3) ฐานข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน เป็นการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในและ
ส่วนสารบรรณและนิติการ ปัจจุบันส่วนสารบรรณและ
นิติการได้จัดเก็บข้อมูลไว้ท่ีหน้าเวบไซต์ของหน่วยงานแล้ว   
ส่วนข้อมูลของหน่วยงานอื่น  ๆ ได้ส่งมอบไฟล์ให้  
หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
แล้ว 

4) การน า คู่มื อการปฎิ บั ติ งาน ท่ี เป็ นมาตรฐานไป            
ใช้ประโยชน์ในการตรวจติดตามโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  โดยได้ด าเนินการติดตามการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และได้สรุปผลการติดตาม พร้อมท้ัง       
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

5) การจัดท าระบบ Online Auditing ด าเนินงานโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 18  ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ       
หน่วยวิสาหกิจ (น ้ำหนัก 5) 

 2.88 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (น ้ำหนัก 2) 

5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
เท่าทุน 

4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ขาดทุน 55 ล้านบาท 

3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ขาดทุน 110 ล้านบาท 

2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ขาดทุน 165 ล้านบาท 

1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ขาดทุน 220 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีรายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่า
ค่าใช้จ่าย (ขาดทุน) จ านวน 130,178,721.28 บาท (เป็น
ยอดประมาณการ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหต ุ เนื่องจากส่วนการเงินและบัญชีให้ส่งงบการเงินใน

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถกรอกข้อมูล
จริงได้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

2.63 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 18.2 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ   
เทคโนธานี (น ้ำหนัก 1) 

5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี ก าไร 80 ล้านบาท 
4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี ก าไร 60 ล้านบาท 
3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี ก าไร 40 ล้านบาท 
2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี ก าไร 20 ล้านบาท 
1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี เท่าทุน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทคโนธานีมีรายได้จากการ
ด า เ นิ น ง า น สู ง ก ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย  (ก า ไ ร )  จ า น ว น 
56,369,466.61 บาท (เป็นยอดประมาณการ ณ วันท่ี 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหต ุ เนื่องจากส่วนการเงินและบัญชีให้ส่งงบการเงินใน

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถกรอกข้อมูล
จริงได้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

3.81 
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ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 18.3 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย (น ้ำหนัก 1) 

5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ก าไร 9.5 ล้านบาท 

4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ก าไร 7.5 ล้านบาท 

3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ก าไร 5.5 ล้านบาท 

2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ก าไร 3.5 ล้านบาท 

1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ก าไร 1.5 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีรายได้
จากการด าเนินงานสูงกว่าค่าใช้จ่าย  (ก าไร) จ านวน 
2,000,000.00 บาท (เป็นยอดประมาณการ ณ วันท่ี 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหต ุ เนื่องจากส่วนการเงินและบัญชีให้ส่งงบการเงินใน

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถกรอกข้อมูล
จริงได้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

1.25 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 18.4 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ      
สุรสัมมนาคาร (น ้ำหนัก 1) 

5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร เท่าทุน 
4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 1.5 ล้านบาท 
3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 3 ล้านบาท 
2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 4.5 ล้านบาท 
1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 6 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สุรสัมมนาคารมีรายได้จาก
การด าเนิ นงานต่ ากว่ าค่ าใช้ จ่ าย  (ขาดทุ น) จ านวน 
1,370,434.63 บาท (เป็นยอดประมาณการ ณ วันท่ี 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหต ุ เนื่องจากส่วนการเงินและบัญชีให้ส่งงบการเงินใน

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถกรอกข้อมูล
จริงได้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

4.09 

ตัวชี้วัดที่ 19  การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย    
(น ้ำหนัก 3) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ดังน้ี 
1) มีผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ดังน้ี 

1.1) รายงานผลการส ารวจสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์
ปัจจุบันของกลุ่มอาคารเรียนรวม 1 และ 2 

1.2) รายงานผลการส ารวจสภาพทางกายภาพและภูมิ
ทัศน์ปัจจุบันของกลุ่มอาคารเรือนพัก 1 ถึง 8 

1.3) รายงานผลการส ารวจสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์
ปัจจุบันของกลุ่มบ้านพักในซอยสุขวิถี 1 ถึง 7 

1.4) แผนการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารเรียนรวม 1 และ 2 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี

1.5) แผนการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารหอพักนักศึกษา
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

2) มีแบบก่อสร้างเชิงหลักการ โดยมีแผนผังและแบบแปลน
ทางจักรยาน ทางเดินเท้าหลังคาคลุม จุดจอด และทางข้าม 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ TOR โครงการ
ปรับปรุงลานจอดรถ ทางจักรยาน และทางเดินเท้า
แล้ว 

3) มีแบบก่อสร้างอย่างละเอียดและแผนการก่อสร้าง ดังน้ี   
3.1) แผนก่อสร้างทางเดินท่ีมีหลังคาคลุม และทางจักรยาน 
3.2) แผนก่อสร้างลานจอดรถบริเวณด้านข้างส่วนกิจการ

นักศึกษา (เก่า) 
4) มีผลการด าเนินโครงการก่อสร้าง ดังน้ี   

4.1) โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ทางจักรยาน และ
ทางเดินเท้า ด าเนินการก่อสร้างแล้ว 50% 

4.2) โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม 1  
ด าเนินการก่อสร้างแล้ว 60% 

4 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีผลการด าเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
4 = มีผลการด าเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 50% 
3 = มีแบบก่อสร้างอย่างละเอียดและแผนการก่อสร้าง 
2 = มีแบบก่อสร้างเชิงหลักการ 
1 = มีผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน  
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 20  การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา             
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์  (น ้ำหนัก 3) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จ านวน 557 คน จากศิษย์
เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ จ านวน 1,839 คน (คิดเป็นร้อยละ 
30.29) โดยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยส่วนกิจการ

นักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น 
กิจกรรมการบริจาคทุนการศึกษา (ทุนค่าครองชีพ) 
ให้นักศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยนับจาก
ศิษย์เก่าท่ีสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรและข้อมูลอื่ น  ๆ ท่ี ศิษย์ เก่ าสนใจ        
การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  กิจกรรม
องค์การนักศึกษาท่ีมีศิษย์เก่าเข้าร่วม กิจกรรมงาน  
คืนสู่เหย้าสาขาวิชา กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
"ปีบทองพลัดถิ่น ศิษย์เก่าสัมพันธ์" ครั้งท่ี 4 เป็นต้น 

2) มีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จในช่วงพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และมีผู้เข้าลงทะเบียนกว่า 1,000 คน 
ประกอบกับในช่วงการเปิดใช้งานระบบในช่วงแรก 
ประสบปัญหาและอุปสรรคจึงส่งผลให้อัตราการเข้าใช้ระบบ 
และยอดผู้ลงทะเบียนระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3) มีการด าเนินงานในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าเข้าร่วม
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่องทางท้ัง SUT 
Alumni database , Line@, Facebook Fanpage 
ในการติดต่อกับศิษย์เก่า และประสานความร่วมมือ
กับสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี (สมาคมศิษย์เก่า มทส.) 
เพื่ อร่วมติดตามข้อมูลการเข้ าร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จ านวนศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
รวมท้ังสิ้น 2,195 คน โดยคิดอัตราส่วนการนับซ้ า 
70% และไม่ซ้ า 30% จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ดั ง น้ั น จ าน วน ศิษย์ เก่ า ท่ี เข้ าร่ วมกิ จก รรมกั บ
มหาวิทยาลัยส าหรับการคิดรายละเอียดเกณฑ์
คะแนนป ี2563 จึงตั้งต้นท่ี 1,500 คน 

5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = SUT Alumni Index เท่ากับ 25% ของจ านวนศิษย์เก่า

ในฐานข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ 
4 = SUT Alumni Index เท่ากับ 20% ของจ านวนศิษย์เก่า

ในฐานข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ 
3 = SUT Alumni Index เท่ากับ 15% ของจ านวนศิษย์เก่า

ในฐานข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ 
2 = SUT Alumni Index เท่ากับ 10% ของจ านวนศิษย์เก่า

ในฐานข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ 
1 = SUT Alumni Index เท่ากับ 5% ของจ านวนศิษย์เก่า

ในฐานข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้  

 

ภาพรวม 3.43 
หมายเหตุ 1.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด) 

2.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ SUT Scorecard มี 21 ตัวชี้วัด 
3.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ SUT Scorecard มี 20 ตัวชี้วัด 

 

สรุปภาพรวมในแตล่ะมติิ ดังนี ้
มิต ิ ผลการประเมิน 

มิติที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2.97 
มิติที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิัย 2.73 
มิติที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.49 

มิติที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.75 
มิติที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศ

แห่งคุณภาพ 
3.66 

รวม 3.43 
 

ระดับประเมิน 

5.00  สูงกว่าเป้าหมายมาก 
4.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3.00  ตามเป้าหมาย 
2.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.00  ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
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1. ผลการประเมิน 
  1.1 ผลการประเมินด้านการตดิตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.1.1 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

    1.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย  ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื่องเชิงนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) มีจ านวน 7 เรื่อง พบว่า มี 3 เรื่องได้ด าเนินงานโดยมีผลงานเชิง
ประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) คือ 1) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่
ประสบความส าเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 2) แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ 3) นโยบายการศึกษาทิศทางเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มี 3 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน (4 คะแนน) คือ 1) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการท างาน (Employability) และ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 2) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง และ 3) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน และ 
มี 1 เรื่องที่เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด (3 คะแนน) คือ นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    1.1.1.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561–30 กันยายน พ.ศ. 2562) มีจ านวนทั้งสิ้น 94 ประเด็น (ประเด็นสืบ
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ประเด็น ประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 36 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งหลังของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 17 ประเด็น) รายละเอียด
ข้อมูลจ านวนประเด็นและผลการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานปรากฏในตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 3 
ตารางที่ 2 : สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานตามประเด็นมติของ

คณะกรรมการในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561–30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

คณะกรรมการ 

จ านวนประเด็นมติ/ผลการประเมินตนเองประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นสืบ
เนื่องจาก

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ 
ในรอบคร่ึงแรกของ

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประเด็นที่เกิดขึ้น
ใหม่ในรอบคร่ึงหลัง
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

รวม 
ประเด็น 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนนเฉลี่ย) 

1. สภามหาวิทยาลัย 14/(7*) 13/(9*) 7/(4*) 34/(20*) 4.34 
2. การเงินและทรัพย์สิน 4/(2*) 8/(5*) 4/(1*) 16/(8*) 4.20 
3. บริหารงานบุคคล 0 2/(2*) 1/(1*) 3/(3*) 5.00 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 21/(10*) 13/(9*) 5/(2*) 39/(21*) 3.83 
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 0 0 2 2.67 

ภาพรวม 41/(19*) 36/(25*) 17/(8*) 94/(52*) 4.09 

หมายเหต ุ เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5* (5 คะแนน) :   ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ระดับ 4 (4 คะแนน) :   มีผลงานบางส่วน 
ระดับ 3 (3 คะแนน) :   เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 
ระดับ 2 (2 คะแนน) :   มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน 
ระดับ 1 (1 คะแนน) :   รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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อนึ่ง จ านวนประเด็นมติของคณะกรรมการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามปี พ.ศ. สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการ 
จ านวนประเด็นมติตามป ีพ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 
1. สภามหาวิทยาลัย - - 2 6/(3*) 15/(11*) 11/(6*) 34/(20*) 
2. การเงินและทรัพย์สิน - 1/(1*) - 2 8/(6*) 5/(1*) 16/(8*) 
3. บริหารงานบุคคล - - - - 2/(2*) 1/(1*) 3/(3*) 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1 1 3/(2*) 3/(1*) 24/(14*) 7/(4*) 39/(21*) 
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย - - - 1 1 - 2 

รวม 1 2/(1*) 5/(2*) 12/(4*) 50/(33*) 24/(12*) 94/(52*) 
หมายเหต ุ : *ด าเนินการเสร็จสิ้น (5 คะแนน) 
 

 
แผนภาพที่ 4  : ผลการด าเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ 

 
ตารางและกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นข้อมูลผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน

ตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิง
นโยบาย ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมด าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.09) โดยผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 5.00 รองลงมาคือ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.34, 4.20, 3.83 และ 2.67 ตามล าดับ 

1.1.2 การด าเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี  4 ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

    ผลการด าเนินงานของอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –  
30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น โดยมีสรุปผลการด าเนินงาน ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทียบกบัเปา้หมายทั้งปี 

1. ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 

- TOP 601-800 และ (1) TOP 3 ของประเทศ หรือ  
(2) TOP 2 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีถูกจัดอยู่ในอันดับ 1001+ ของโลก และเมื่อพิจารณา
คะแนนที่ได้จากการค านวณตามเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน     ได้แก่ 1) Teaching 2) 
Research 3) Citations 4) International outlook และ 5) Industry 
income มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคะแนนรวมเป็น TOP 5 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ และเป็น TOP 2 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประกาศ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 76 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

2. การพัฒนามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จรงิ 
(Real Internationalization) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 
 

- ผลส าเร็จด้านความร่วมมือกับนานาชาติ จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อ
จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและ 
มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่พิจารณา คิดเป็นร้อยละ 52.88 เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายความส าเร็จของความร่วมมือกับนานาชาติมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 60 เท่ากับคะแนนเต็ม 5 ดังนั้นสรุปผลการด าเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 85.80 (จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือและมีผลบังคับใช้ ในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวน 104 สถาบัน และ
จ านวนสถาบันในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
จ านวน 55 สถาบัน) 
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 85.80 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

3. คุณภาพบัณฑติ (Student Profile) 
 เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 

- ผลส าเร็จด้านแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา - มีการระบุทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารีที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน 4 ทักษะที่จ าเป็นต้องพฒันา
อย่าเร่งด่วน ได้แก่ ทักษะการพัฒนาด้านภาษา (Bilingual proficiency) 
ทั กษะด้ านความร่ วมมื อการท างานเป็ นที มและภาวะผู้ น า  
(Collaboration, teamwork and leadership) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
ทักษะด้านการคิดวเิคราะหอ์ยา่งมีวจิารณญาณ ทักษะการแกไ้ขปญัหาที่
ซับซ้อนและทักษะการเรียนรู้ (Critical thinking, complex problem 
solving and learning skills) 

- มีการบรรจุกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ศตวรรตที่ 21 ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเริ่ม
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

- มีการออกแบบระบบประเมินทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่  21 
สมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ
ที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter) เมื่อแบบทดสอบแล้วเสร็จ นักศึกษา
ประเมินตนเองแล้ว จะทราบทักษะที่มีผลการประเมินต่ า ระบบจะ
แนะน ากิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculum) เพื่อพัฒนา
ทักษะในด้านนั้น ๆ ให้แก่นักศึกษา หลังเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการ
ประเมินตนเองอีกครั้งโดยนักศึกษา และมีการประเมินภาพรวม
โดย  Assessors ผลการประเมินตนเองของนัก ศึกษา  และ 
Assessors จะสะท้อนภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทียบกบัเปา้หมายทั้งปี 

 - แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter) ได้รับ
การพัฒนาและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และมีการทดสอบหา
ค่าความน่าเชื่อถือแล้ว พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือ 0.969 สามารถ
น าแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าระบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่  21 
เป็นระบบดิจิทัลต่อไปและมีการวางแผนเพื่อที่จะน าไปใช้จริงกับ
นักศึกษา 

ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

4. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management 
Restructuring)  
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 

- บูรณาการน าระบบ PBM เข้ากับระบบ MIS (EIS) 
และใช้เป็นกลไกในการจัดสรรงบประมาณ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปี 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าระบบ Project-Based Management 
(PBM) มาเชื่อมต่อกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย โดยน ามาเชื่อมโยง
กับระบบการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการรายงานผลเงินในระบบ PBM โดย
อัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล นอกจากนี้ยังน าไปเชื่อมโยง
กับระบบพัสดุ เพื่อรายงานเงินผูกพันเข้ากับระบบ PBM เช่นเดียวกัน 
และได้น าระบบ PBM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเสนอของบประมาณของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบ 2562 ที่ผ่านมา 

- ท าการปรับแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อน าระบบไปใช้งาน ซ่ึง
ขณะนี้พบว่ากราฟเงินผูกพันซ่ึงเป็นการน าข้อมูลมาจากระบบ MIS 
ของส่วนพัสดุยังมีความผิดพลาด 

- ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตั้งแต่ระดับโครงการไปจนถึง
ระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ PBM 
ตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

- ด าเนินการก าหนดรูปแบบของข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือน
ของแต่ละกิจกรรม และข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดโครงการ และแผนยุทธ์ศาสตร์ ฯลฯ และส่งต่อให้กับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PBM ณ ปัจจุบัน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้ระบบ PBM สามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
สิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน เพื่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะน ามาประมวลและค านวณค่างาน
รายบุคคล และท างานร่วมกับ MIS เพื่อน าไปแสดงบนหน้าจอ
ภาระงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป การน าระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งาน เริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ระบบท าการ
ออกรายงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงผู้พัฒนาจะ
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อที่จะได้มอบหมายให้ MIS พัฒนาการออกรายงานต่อไปการน า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน เริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ระบบ
ท าการออกรายงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงผู้พัฒนา
จะด าเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อที่จะได้มอบหมายให้ MIS พัฒนาการออกรายงานต่อไป 

ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทียบกบัเปา้หมายทั้งปี 

5. ผลส าเร็จด้านการปรบัรื้อระบบการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource 
Development Reengineering) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 

- ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
( Succeed in Human Resource Development 
Reengineering) 

1) ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้
ด าเนินการปรับรื้อระบบงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ (1) ด้านการสรรหา (2) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร (3) ด้านการทดแทน 

2) ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผลส าเร็จด้านการ
ปรับรื ้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น flagship ของ     
งานด้านการบริหารบุคคล และได้ด าเนินการปรับรื้อระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ (1) ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการคนที่มี
ความสามารถสูง (2) มีการจัดท าแผนรักษาคนดี -คนเก่ง 

 (3) ด าเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการคนที่มี
ความสามารถสูง (4) การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพการ  
บ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และการรักษาคนดีคนเก่ง 

3) ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  
(1) มีการน าผลการประเมินปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อ เนื่อง  (2)  ได้น า เสนอนโยบายการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 

4) ผลส าเร็จด้านสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
(1) ได้มีการก าหนดให้ทุกโครงการของส่วนทรัพยากรบุคคลใช้ระบบ
ดิจิทัลในการบริหารจัดการ โดยมีโครงการ Smart HR เป็นโครงการ
ที่เป็นแกนหลักในการด าเนินการ (2) ได้เริ่มมีการน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการตัดสินใจแล้วในหลายด้านจากข้อมูลและสารสนเทศที่มี
อยู่ (3) ได้ด าเนินการออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
บุคลากร (E-Profile) เดิม เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และสามารถ
รองรับรูปแบบการก าหนดภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกัน (4) เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยด้วยระบบรับสมัครแบบออนไลน์ 

ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 85 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
 เป้าหมายปี พ.ศ. 2562  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  : 

 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 14.71 และ
อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัด
การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่นๆ 1: 0.47 : 0.19 

ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้จาก
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญ 2 ตัว คือ 1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on Assets) และ 2) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้การจัด
การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ (Operating Expense to 
University Income Ratio) โดยมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดโดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เท่ากับร้อยละ 5.34 

ในขณะที่อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อ
รายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพา
ตัวเองด้านการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอันนอกเหนือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ที่จะสามารถใช้เพื่อด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัด
การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เท่ากับ 1 : 0.37 : 0.18 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทียบกบัเปา้หมายทั้งปี 

 สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 36.30 
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัด

การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 59.82 
ผลการประเมิน : ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

สรุปได้ว่า อธิการบดีสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีอยู่ในระดับดีมาก (ผลงานร้อยละ 81.94) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.1.3 การด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80 สรุปได้ดังนี้ 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมินในภาพรวม 
1. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี ฟาร์ม

มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
และเทคโนธานี) 

5 

2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนพัสดุ) 5 
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ เรื่อง “การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย

การผลิตของฟาร์มมหาวิทยาลัย” และโครงการระยะยาว 
3 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 3 
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3 

หมายเหต ุ : เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 (5 คะแนน) :   หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน 
ระดับ 4 (4 คะแนน) :   หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไข ภายในเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3 (3 คะแนน) :   หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด 
ระดับ 2 (2 คะแนน) :   หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเริ่มก าหนดแนวทางแก้ไข 
ระดับ 1 (1 คะแนน) :   หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ 
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 1.2 ผลการประเมินด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) พบว่า ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานร้อยละ 91.44 และในแต่ละ
ยุทธศาสตร์หลักมีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5  

 
แผนภาพที่ 5 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมายมาก (ผลการด าเนินงานร้อยละ 91.44) โดยผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคือร้อยละ 100 และ
ภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 85.08 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.43) โดยมิติที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย คือ มิติการสร้างความผูกพันกับ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คะแนนเฉลี่ย 4.75) และมิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.49) มิติที่มีผลการประเมินตามเป้าหมาย คือ มิติการบริหารงานที่
น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.66) และมิติที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย 
คือ มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 2.97) และมิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 2.73) 

 

แผนภาพที ่6  : ผลการประเมินการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภาพรวม
ยุทธศาสตร์

2.97

2.73

4.49

4.75

3.66

การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

การเป็นมหาวิทยาลัยแหง่การวิจัย

การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตรฯ์

การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมฯ

การบริหารงานทีน่ าสมัยฯ
(น้ าหนัก 25 / คะแนนถ่วงน้ าหนัก 68.27)

(น้ าหนัก 15 / คะแนนถ่วงน้ าหนัก 67.31)
(น้ าหนัก 5 / คะแนนถ่วงน้ าหนัก 23.75)

(น้ าหนัก 30 / คะแนนถ่วงน้ าหนัก 109.82)

(น้ าหนัก 25 / คะแนนถ่วงน้ าหนัก 74.32) 

ร้อยละ 
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คะแนนของแต่ละมิติเมื่อถ่วงน้ าหนักทั้งหมดแล้ว สรุปได้ดังข้อมูลปรากฏในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1. มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (3 ตัวชี้วัด) 25  74.32 2.97 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย) 

ตัวชี้วดัที ่1  การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา  15.00 2.75 41.19  
ตัวชี้วัดยอ่ยที ่1.1 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 4.00 4.00 16.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ

นักศึกษา 
4.00 4.25 17.00  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็น Modular curriculum 2.00 5.00 10.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา 2.00 3.50 7.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่  1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3.50 1.00 3.50  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียน 

สุรวิวัฒน์และบุคลากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรื อ เข้ า ร่ วมกิ จกรรมที่ เ สริ มสร้ า ง ความ เป็ น
ผู้ประกอบการ 

3.50 1.34 4.69  

ตัวชี้วดัที่ 2   คุณภาพการสอนของอาจารย ์ 5.00 3.56 17.80  
ตัวชี้วดัที่ 3   ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาต ิ 5.00 3.06 15.33  
ตัวชี้วัดย่อยที่  3.1   ความร่วมมือกับนานาชาติ 3.00 4.29 12.87  
ตัวชี้วัดย่อยที่  3.2   นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรมระยะยาว 2.00 1.23 2.46  

2. มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด) 25  68.27 2.73 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 

10 1.00 10.00  

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

8 3.53 28.24  

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 7 4.29 30.03  
3. มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด) 
15  67.31 4.49 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
ตัวชี้วดัที่ 7 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมี

การขอรับความคุ้มครอง 
1.5 5.00 7.50  

ตัวชี้วดัที่ 8 จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5 2.70 4.05  

ตัวชี้วัดที่ 9 รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4 3.94 15.76  

ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4 5.00 20.00  

ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4 5.00 20.00  

4. มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2 ตัวชี้วัด) 

5  23.75 4.75 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดที่ 12 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น 2.5 4.50 11.25  
ตัวชี้วัดที่ 13 การสร้างความตระหนักและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.5 5.00 12.50  

5. มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศ  
แห่งคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) 

30  109.82 3.66 
(ตามเปา้หมาย) 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 3 5.00 15.00  
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความส า เร็จด้ านการประเมินและส่ ง เสริม

ทรัพยากรบุคคล 
3 5.00 15.00  
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ตารางที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดั บความส า เร็ จด้ านการบริ หารจั ดการคนที่ มี
ความสามารถสูง 

3 5.00 15.00  

ตัวชี้วดัที่ 17 ระดับความส าเร็จของการสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพ 10 2.34 23.41  

ตัวชี้วัดย่อยที่  17.1 การน าระบบ Project-Based Management มาใช้
ในการบริหาร 

4 1.30 5.20  

ตัวชี้วัดย่อยที่  17.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

3 2.07 6.21  

ตัวชี้วัดย่อยที่  17.3 การจัดท า คู่มือการปฏิบัติ งานที่ เป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

3 4.00 12.00  

ตัวชี้วดัที่ 18 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธขิองหน่วยวิสาหกิจ 5 2.88 14.41  

ตัวชี้วัดย่อยที่  18.1 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2 2.63 5.26  

ตัวชี้วัดย่อยที่  18.2 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี 1 3.81 3.81  

ตัวชี้วัดย่อยที่  18.3 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 1.25 1.25  

ตัวชี้วัดย่อยที่  18.4 ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 1 4.09 4.09  

ตัวชี้วดัที่ 19 การพัฒนามหาวิทยาลยัอยู่อาศัย 3 4.00 12.00  
ตัวชี้วดัที่ 20 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านศิษยเ์ก่าสัมพันธ์   3 5.00 15.00  

รวม 100  343.47 3.43 
   (ตามเปา้หมาย) 

หมายเหตุ 1.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด)  
2.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ SUT Scorecard มี 21 ตัวชี้วัด 
3.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ SUT Scorecard มี 20 ตัวชี้วัด 

 
 

 1.4 ด้านที่พัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านวิจัย   มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้ 
1) ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1001+ ของโลก และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้จากการค านวณตามเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
1) Teaching 2) Research 3) Citations 4) International outlook และ 5) Industry income มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีคะแนนรวมเป็น TOP 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และเป็น TOP 2 ของประเทศในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประกาศ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ในรอบ 3 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2559-2561) 
เท่ากับ 1,070 เรื่อง จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 1,254 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.85 เรื่องต่อคน  

3) มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม 41 ผลงาน  
(สิทธิบัตร 23 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 10 ผลงาน ลิขสิทธิ์ 7 ผลงาน และความลับทางการค้า 1 ผลงาน) และทรัพย์สนิ
ทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 1 ผลงาน  

4) มีจ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เท่ากับ 1,107,743.95 บาท/คน 
  

5.00  สูงกว่าเป้าหมายมาก 
4.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3.00  ตามเป้าหมาย 
2.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.00  ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 

 

ระดับประเมิน   
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5) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยคณาจารย์ได้รับรางวัลด้านวิจัย อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2562 
เรื่อง “ระบบถ่ายภาพตัดขวางความเร็วสูงด้วยแสงโพราไลซ์” และเรื่อง “ต้นแบบเครื่องรีดิวซ์กราฟีนออกไซด ์
ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม” และรางวัลงานวิจัยประเภท Silver Award เรื่อง “นวัตกรรมถนนอย่างยั่งยืน”  

 (2) ด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้ 
1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ 17 หลักสูตร อาทิ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ (2) หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และ
โมเลกุ ลส าหรั บการประยุ กต์ ทางชี วการแพทย์  (หลั กสู ตรนานาชาติ )  (หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ.  2562)  
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์ทาง 
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์
ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์น้ า  (หลักสูตรนานาชาติ) และ (8) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร  
จ านวน 10 หลักสูตร 

2) คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 87.53 
และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 17 คน 

3) มีการระบุทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่พึง
ประสงค์อย่างชัดเจน 4 ทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ (1) ทักษะการพัฒนาด้านภาษา (Bilingual 
proficiency) (2) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  (Collaboration, teamwork and 
leadership) (3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
และ (4) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทักษะการเรียนรู้ 
(Critical thinking, complex problem solving and learning skills) และแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter) ได้รับการพัฒนาและผ่านการ
ทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีการทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือแล้ว พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือ 0.969 สามารถน า
แบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter System) เป็นระบบดิจิทัลต่อไปและมีการวางแผนเพื่อที่จะน าไปใช้
จริงกับนักศึกษา 

4) มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จ านวน 57 ท่าน (AFHEA จ านวน 19 ท่าน / FHEA 
จ านวน 22 ท่าน และ SFHEA จ านวน 16 ท่าน) 

5) มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมวิจัยวัสดุ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านวัสดุศาสตร์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
การอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม” และเรื่อง “เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์สามมิติ OCT” 

6) คณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัล อาทิ รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัล วิทยานิพนธ์  
ระดับดี ประจ าปี 2562 เรื่อง "การแอ๊กเช็งจ์คับปลิ้งที่มีความชี้เฉพาะความคงทน และเกิดที่อุณหภูมิห้องของ
โครงสร้างแบบเฮทเทอร์โรระหว่าง BiFeO3 แบบโดเมนเดี่ยว และ Co " และ เรื่อง "การค านวณแบบเฟิร์สพรินซิ
เพิลของความบกพร่องและรอยต่อบางชนิดในสารกลุ่มเพอรอฟสไกท์ออกไซด์" รางวัล งานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
ประจ าปี 2562 เรื่อง "ระบบถ่ายภาพตัดขวางความเร็วสูงด้วยแสงโพลาไรซ์" และเรื่อง "ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์ 
กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม" รางวัล การแข่งขัน UAV startup 2019 ในงาน Thailand Space Wee 
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 (3) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้ 
1) พัฒนา “นวัตกรรมซีเมนต์แบบฉีดเพื่อทดแทนกระดูก” ซึ่งได้พัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกที่มี

คุณสมบัติคล้ายซีเมนต์ที่สามารถขึ้นรูปได้โดยการปั้นหรือการฉีดผ่านเข็มฉีดยาขนาดเล็ก  โดยใช้เวลาในการ
ศึกษาวิจัยมากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2552 -2561) และเตรียมพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในมนุษย์ 

2) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) จัดเสนอเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมการเกษตรในงาน “AgTech Innovation Forum @ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เช่น อากาศยานอัตโนมัติส าหรับใช้ในการเกษตร ชุดตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่
เกิดจากเชื้อราด้วยแอนติบอดีปรับแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การคัดแยก
เพศอสุจิโคนม เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นต้น ซึ่งในงานดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและ
เจรจาธุรกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร น าไปสู่การต่อยอดงานวิจัยสู่การ
ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต 

3) ร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Bio Medical จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานชั้นน าใน
ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงาน Bio International Convention 2019 (BIO 2019) ณ เมืองฟิลลาเดลเฟีย 
รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยได้น างานวิจัยที่มีศักยภาพในด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ระดับ
นานาชาติจัดแสดง จ านวน 4 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์คลื่นสมอง เครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของเนื้อเยื่อโดย
เทคนิค Optical Coherence Tomography อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพตัวอสุจิ และเจลรักษาสิว
สมุนไพรไทย เพื่อหาความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ 

4) น าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้มาให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนจ านวนมาก เช่น นวัตกรรมถนนอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาถนนที่มีความ
คงทนแข็งแรง สมรรถนะและอายุการใช้งานสูงด้วยต้นทุนบ ารุงรักษาที่ต่ า ร่วมมือภาคเอกชนต่อยอดกรรมวิธีการ
ผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการพ่นฝอยแบบแช่เยือกแข็ง ไปสู่การผลิตและจ าหน่าย โดยกรรมวิธีการดังกล่าว
สามารถรักษาคุณค่าทางด้านโภชนาการ รวมถึงประสาทสัมผัสทั้งด้านสี กลิ่น และรสชาติ ได้ใกล้เคียงกับน้ าส้มและน้ า
มะนาวคั้นสด อีกทั้งมีการน าผลงาน SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะส าหรับผู้ป่วยข้อเข่าต่อยอดงานวิจัยใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยทางการแพทย์ด้านกายภาพบ าบัด และผู้ท ากายภาพบ าบัดที่มีปัญหาด้านข้อเข่าด้วยวิธี
ส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ได้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพัง และการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาวัสดุเคลือบผิวกันน้ าส าหรับกระเป๋าย้อมครามกันน้ าและกัน UV เป็นต้น 

 (4) ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

จัดอบรมให้กับชุมชนและบุคคลทั่วไป อาทิ 1) การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน Thai GAP ส าหรับผู้ประกอบการสวน
อินทผลัม ให้กับเกษตรกรที่สนใจ 2) การจัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM, ACT-EU (Equivalence) 
และการขอรับรองมาตรฐาน ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 3) การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 4) การพัฒนา Smart Farmer ในการเลี้ยง
โคนมอย่างยั่งยืน 5) โครงการการส่งเสริมคุณภาพของเส้นสปาเกตตี้ด้วยแป้งจากข้าวเกษตรอินทรีย์  6) การจัด
กิจกรรมอบรมเพิ่มมูลค่าและสรา้งโอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าว "การยืดอายุกาละแม" เป็นต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน อาทิ กิจกรรมตลาดนัด
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนผ่านกระบวนการย้อมผ้าและอัตลักษณ์ชุมชน  
บ้านไท-ยวน กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าวในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเสริมคุณค่า
ทางโภชนาการเพื่อการส่งออก จังหวัดนครราชสีมา และการตั้งสูตรต ารับเคร่ืองส าอางเบสรองพื้น กันแดด ที่ผสม
สารสกัดว่านหางจระเข้และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้  
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 
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(5) ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้    
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการด้านการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ

ความรู้ท้องถิ่น อาทิ โครงการพัฒนาวิธีการพิมพ์ลายทองค าบนผ้าไหมหางกระรอกผ้าพื้นถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  
โครงการผ้าไหมราชมรรคา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์พบศิลปะบนผืนผ้าไหมอีสานตอนล่าง โครงการ "แต้มสีวาดไหม" 
นวัตกรรมสะอาดปราศจากการย้อม โครงการเทคนิคการทอผ้าไหมยกดอก 4 ตะกอ กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทน แล้วน ามาทอเป็นลวดลาย
และการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงนิทรรศการทั้งถาวรและออนไลน์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมของชาวชุมชน และ 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน นครจันทึก วัดใหญ่สีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แก่นักท่องเที่ยวและผู้
ที่สนใจทั่วไป 

(6) ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2561-2564 โดย

ก าหนดการด าเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic 
Excellence) ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่า
ต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social & Commercial – STI Impact) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (North-Eastern Culture 
Engagement) และยุทธศาสตร์การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart 
Management, Good Governance and Quality Ecosystem) และได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
อธิการบดีตามที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

2) มหาวิทยาลัยได้น าระบบ Project-Based Management (PBM) มาเชื่อมต่อกับระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับระบบการเงินการคลังเพื่อใช้ในการรายงานผลเงิน และเชื่อมโยงกับระบบพัสดุ  
เพื่อรายงานเงินผูกพันเข้ากับระบบ PBM รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อน าระบบไปใช้งาน นอกจากนี้ได้ส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินความดีความชอบต่อไป 

3) มหาวิทยาลัยได้ปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การวิเคราะห์
อัตราก าลังจากระบบฐานข้อมูลบริหารบุคคล การยกร่างเพื่อปรับปรุงประเภทของพนักงานสายวิชาการเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการประเมินผลด้านการพัฒนา
ในรูปแบบ training record การปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อ
นโยบายด้านพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกพนักงานตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่และ
น าไปสู่การใช้ระเบียบ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายด้านพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล talent pool/successor pool และน าผลการประเมินจาก
ระบบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก าหนดแผนการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง 
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า Standard Operating Procedure (SOP) การบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคต
ทุกระดับบริหาร และการรักษาคนดี-คนเก่ง เป็นต้น 

4) มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน Standard Operating 
Procedure (SOP) ตามแผนการด าเนินงานและได้น าคู่มือการปฎิบัตงานที่เป็นมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายใน และได้สรุปผลการตรวจติดตามพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
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2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีข้อเสนอแนะในด้านที่ควรพัฒนา 2 ด้าน ดังนี้ 

  2.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย   โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงาน

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดด าเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ า 

สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อาทิ  

2.1) การจัดท าแผนระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
2.2) การด าเนินการเรื่องที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่  

ปี พ.ศ. 2554 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
3) มหาวิทยาลัยควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภา

มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยควรน าระบบ Project-Based Management มาใช้กับหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม 

 

2.2 ด้านระบบข้อมูล   โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรวางโครงสร้างและด าเนินการให้ระบบฐานข้อมูลส าคัญที่มีอยู่แล้ว เช่น 

ระบบบุคคล เป็นต้น และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยอาจมีมาตรการและแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนที่จะอ านวยให้ระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรมีมาตรการก ากับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลใน
ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

3) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนแผนและเร่งด าเนินการการตรวจสอบ
ภายในและการสอบทาน โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และด้านระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบและการสอบทานทันต่อการประเมินผลงานใน
รอบปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) 

 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

1.1 หลักสูตรใหม่ มี 17 หลักสูตร  
1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรสหวิทยาการ (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
2)  หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ (สภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์            
ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562           
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์        
ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562          
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

5)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

6)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัย                
ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

7)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่  3/2562                  
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

8)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

9)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562          
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

10)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลส าหรับสื่อดิจิทัล (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

11)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์  (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562       
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

12)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านอิเลก็ทรอนิกส์และระบบสมองกล
ฝังตัวเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  (พ.ศ. 2562)      
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

13)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการเพิ่มสมรรถนะด้านการควบคุมกระบวนการส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวมวลและเคมีชีวภาพ (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

14)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิศวกรรมระบบ (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
15)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
16)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์น้ า  (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
17)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพ               

ในภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
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 1.2 จ านวนนักศึกษาใหม ่

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 (คน) ปีการศึกษา 2562 (คน) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. ระดับปริญญาตรี 3402 3580 105.23 2,932 3,624 123.60 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา       

   ปริญญาโท 486 326 67.07 385 193 50.12 
   ปริญญาเอก 244 75 30.73 244 36 14.75 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ : - ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
               - ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับเพิ่มทุกภาคการศึกษา  

 1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ มี 22 ข้อตกลง/ความร่วมมือ 
1) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Coventry University สหราชอาณาจักร 

(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
2) บันทึกข้อตกลงด้าน Double Degree Program ระหว่าง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี  และ College of Science, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

3) ข้อตกลงระหว่าง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate School of Life 
Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

4) ข้อตกลง GET_Involved Thailand SUT Programme, Internship, Training and Research 
Programme for Students and Researchers ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH. ประเทศเยอรมนี (สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

5) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Graduate School of Science, Osaka University ประเทศญี่ปุ่นและ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาโท  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562) 

6) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Graduate School of Science, Osaka University ประเทศญี่ปุ่นและ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาเอก (ศึกษาต่อ
จากปริญญาโท) (สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 

7) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Graduate School of Science, Osaka University ประเทศญี่ปุ่นและ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาเอก (ศึกษาต่อ
จากปริญญาตรี) (สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 

8) บันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ Research Center for Nuclear Physics, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of 
Understanding on Student Exchange between Institute of Science, Suranaree University of 
Technology and Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)  (สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

9) ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น (Agreement on Academic 
Exchange between Institute of Science, Suranaree University of Technology and Research 
Center for Nuclear Physics, Osaka University) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562) 

10) บันทึกความเข้าใจด้านสหกิจศึกษานานาชาติและการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างานระหว่าง  
FPT University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

11) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี และ School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Akita University ประเทศญี่ปุ่น 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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12) บันทึกความเข้าใจระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เ ทค โ น โ ลยี สุ ร น า รี  แ ล ะ  Department of Polymer Science and Engineering, GYEONGSANG 
NATIONAL UNIVERSITY, Jinju, REPUBLIC OF KOREA สาธารณรัฐเกาหลี (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
3/2562 วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

13) บันทึกความเข้าใจระหว่าง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Faculty of 
Engineering, Univerisiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย  (สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  3/2562       
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

14) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT) ระหว่าง สถาบันขงจื่อ    
เส้นทางสายไหมทางทะเล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562           
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

15) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ (1) The Agreement of Exchange of Faculty between Suranaree University of Technology 
(SUT)  and Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS) , Indonesia (2)  The Agreement of 
Exchange of Students between Suranaree University of Technology (SUT) and Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia (สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  3/2562  วันที่  25 พฤษภาคม          
พ.ศ. 2562) 

16) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Pontificia Universidad Católica de Chile 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องความร่วมมือและการด าเนินงานร่วมกันด้านนวัตกรรม  
และการพัฒนาธุรกิจเร่ิมต้นในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐชิลี (สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/2562       
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

17) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ National Institute of 
Technology, Kumamoto College, Japan (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562) 

18) ข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ The University of Birmingham, UK    
(สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

19) ข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

20) บันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 วันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

21) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Maine Central Institute สหรัฐอเมริกา และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2562) 

1.4 นักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

ส านักวิชา 
นักศึกษา 

ชาวตา่งชาตริะดบั 
บัณฑิตศึกษา (คน) 

นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

(คน) 

 
ร้อยละ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 41 341 12.02 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 42 136 30.88 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 41 188 21.81 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 34 860 3.95 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 26 7.69 

รวม 160 1,551 10.31 
ที่มา : ส่วนแผนงาน ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากศูนย์บริการการศึกษา ณ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เนื่องจาก 

ไม่มีนักศึกษาต่างชาติ 
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 1.5 คณาจารย์ผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ส านักวิชา 
จ านวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวนคณาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ/วิชาชีพ ร้อยละ 

(ศ.+รศ.) ศ. รศ. ผศ. อาจารย ์
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 86 8 18 30 30 30.23 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 49 - 5 15 29 10.20 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 42 4 11 16 11 35.71 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 165 4 33 69 59 22.42 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 45 - 1 10 34 2.22 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 32 - 1 8 23 3.12 
7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 22 1 - 1 20 4.54 
8. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 - 1 7 8 6.25 

รวม 457 17 70 156 214 19.04 
ที่มา :  ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ -  นับรวมลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย (อาจารย์ 15 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) 

-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ (ส านักงานอธิการบดี 1 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน และส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 คน) 
    -  ไม่นับรวมต าแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ านวน 30 คน) 
 

1.6 คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ส านักวิชา 
จ านวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวนคณาจารย์ทีม่ีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 86 86 100.00 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 49 39 79.59 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 42 42 100.00 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 165 151 91.51 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 45 45 100.00 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 32 18 56.25 
7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 22 5 22.72 
8. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 11 68.75 

รวม 457 397 87.53 
ที่มา :  ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ : -  นับรวมลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย (อาจารย์ 15 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) 

-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ (ส านักงานอธิการบดี 1 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน และส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 คน) 
    -  ไม่นับรวมต าแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ านวน 30 คน) 

2. ด้านการวิจัย และการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.1 โครงการวิจัยและงบประมาณสนบัสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหล่งทุนภายใน 240 273,746,425.00 
1) เงินรายไดม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 181 84,328,425.00 
 - สนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม ่ 14 1,321,825.00 

- สนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
-  สนับสนุนศูนยว์ิจยั/กลุ่มวจิัย/หน่วยวจิัย/ห้องปฏิบัติการวิจยั 

5 
30 

22,500,000.00 
14,335,000.00 

 - สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก 9 5,273,000.00 
 - สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 35 524,600.00 
 - ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และนักวิจยัเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท 

- ทุนสนับสนุนสาธารณูปโภควิจัย 

57 
 
 

31 

31,164,000.00 
 
 

9,210,000.00 
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แหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
2) กองทุนวิจัยและพัฒนา 17 3,400,000.00 
 - สนับสนุนโครงการวิจัยเพือ่รับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน    17 3,400,000.00 
  วารสารระดับนานาชาต ิ   
3) กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 1 250,000.00 
4) งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี 41 185,768,000.00 
แหล่งทุนภายนอก 152 211,170,226.00 

รวมทั้งสิ้น 383* 484,916,651.00 
หมายเหตุ  1)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
  2)  * ไม่นับซ้ าโครงการที่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 9 โครงการ 
 3) ไม่นับรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการ “โครงการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค BNCT” วงเงินที่ มทส. สนับสนุนจ านวน 

2,000,000 บาท 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
2.2 โครงการวิจัยและงบประมาณสนบัสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหล่งทุนภายใน 255 240,735,230.50 
1) เงินรายไดม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 184 103738526.50 
 - สนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และนกัวจิัยพี่เลี้ยง 13 1,899550.00 

- สนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
-  สนับสนุนศูนยว์ิจยั/กลุ่มวจิัย/หน่วยวจิัย/ห้องปฏิบัติการวิจยั 

10 
28 

35,000,000.00 
13,987,000.00 

 - สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก 9 9,275,726.50 
 - สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 30 538,800.00 
 - ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และนักวิจยัเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท 

- สนับสนุนโครงการวจิัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- สนับสนุนการท าวจิัยระยะสั้นในต่างประเทศ 

66 
 
 

27 
 
1 

37,387,500 
 
 

5,399,950.00 
 

250,000.00 
2) กองทุนวิจัยและพัฒนา 20 909,804.00 
 - สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D) 

- สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
1 
19 

500,000.00 
409,804.00 

3) กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 2 350,000.00 
4) โครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
6 3,771,400.00 

5) งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี 43 131,965,500.00 
แหล่งทุนภายนอก 203 170,100,771.00 

รวมทั้งสิ้น 443* 410,836,001.50 
  หมายเหตุ  1)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
  2)  * ไม่นับซ้ าโครงการที่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 9 โครงการ 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 2.3 จ านวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.  สิทธบิัตร  (7 ผลงาน) 1.  สิทธบิัตร (23 ผลงาน) 
1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

(1) เครื่องช่วยพยุงเดินอัตโนมัติ รุ่น 2 
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561) 

(2) แผ่นเซนเซอร์วัดแรงกดแบบหลายต าแหน่ง 
(วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 

(3) วิธีการและส่วนผสมในการผลิตฮอร์โมนพืช   
กรดแอบไซซิกกลูโคสเอสเทอร์ (abscisic acid 
glucose ester, ABAGE) ด้วยเอ็นไซม์ทรานสกลู
โคสิเดสปรับปรุง (mutant transglucosidase) 
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561) 

(4) สูตรการผลิตเม็ดพอลิเมอร์ชีวภาพผสมระหว่าง  
พอลิแลคติกแอซิด และ พอลิบิวทิลีนซัคซิแนท 
ส าหรับการฉีดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ทนความร้อนสูง 
และ กระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว (Compound 
Formulation of Poly( lactic acid and Poly 
(butylene succinate)  Biopolymer Blend For 
Injection Molded High Heat Resistance 
Packaging and Its Manufacturing Processes) 
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2561) 
 

(5) กรรมวิธีการผลิต 1-อซิโด-บีตา-ดี-กลูโคส โดยใช้
การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์  
(วันที่ 5 กันยายน 2561) 
 

1.2 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(1) เรือเก็บขยะอัตโนมัติ 
     (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561) 
(2) โดรนแบบแปดใบพัดสองชั้นลักษณะคล้ายแมงมุม 

 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561) 

1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
   (1) การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 

เลือดโดยวิธีการใช้เอนไซม์ 
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 

(2) อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ส าหรับการคัดแยก
สปอร์ของไมคอไรซ่า 
(วันที่ 11 มกราคม 2562) 

(3) สูตรการผลิต เม็ดพอลิ เมอร์ชี วภาพเชิง
ประกอบของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิแนทผสม เสริมแรงด้วยเส้นใยฝ้าย
ส าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ทนความร้อนสูง 
ด้ ว ยกระบวนการการฉี ด เข้ าแบบและ
กระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 24 มกราคม 2562) 

(4) สูตรการผลิตเม็ดพอลิเมอร์ชีวภาพผสมพอลิ
แลคติกแอซิด ส าหรับการฉีดขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑ์ทนความร้อนสูง และสามารถนึ่งอบฆ่า
เช้ือได้ และกระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 24 มกราคม 2562) 

(5) ผลิตภัณฑ์ ไม้ เชิ งวิศวกรรมชนิดอัดแผ่น
สมรรถนะสูง ผลิตจากเปลือกแกลบข้าว
เสริมแรงด้วยเส้นคาร์บอน/เส้นใยแก้ว และ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุไม้อัดแผ่นดังกล่าว 
(วันที่ 24 มกราคม 2562) 

(6) ตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิ เปตทิป 
ส าหรับการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็ง
ขนาดเล็ก 
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

(7) สูตรการผลิต เม็ดพอลิ เมอร์ชี วภาพเชิง
ประกอบพอลิบิวทิลีนซัคซิแนทผสมยาง
ซิลิโคนที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชานอ้อย เพื่อใช้
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบรรจุร้อน 
และแช่เยือกแข็งได้ด้วยกระบวนแบบฉีดเข้า
แบบ และกระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

(8) สูตรการผลิต เม็ดพอลิ เมอร์ชี วภาพเชิง
ประกอบของพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอ
ซิด พอลิบิวทิลีนซัคซิแนทผสม และยาง
ซิลิโคนที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชานอ้อย ส าหรับการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบรรจุร้อน 
และแช่เย็อกแข็งได้ด้วยกระบวนผลิตแบบฉีด
เข้าแบบ และกระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

(9) การแยกสารแกมมาโอไรซานอล (gamma 
oryzanol) จากไขสบู่น้ ามันร าข้าว 
(วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

(10) แคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์เชื่อมกระดูกความ 
แข็ งแรงสูงเพื่อ เป็นวัสดุทดแทนกระดูก       
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562)  

(11) ชิ้นส่วนแอนิบอดีมนุษย์ที่ผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรมชนิดเดี่ยว (scFv) ส าหรับตรวจ
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอิลอย
ชนิดเฉียบพลัน (HL-60 AML cells) 
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

(12) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการกักเก็บและ 
ปลดปล่อยไฮโดรเจนของถังกักเก็บไฮโดรเจน
ส าหรับเซลล์เชื้อเพลิง                            
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562) 

(13) แอนติบอดีปรับแต่งพันธุกรรมที่จ าเพาะต่อ
เช้ือแบคทีเรีย Propionibacterium acnes 
(วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

(14) แอนติบอดีปรับแต่งพันธุกรรมที่จ าเพาะต่อ 
เช้ือแบคทีเรีย Pseudomas aeruginosa 
(วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

(15) สูตรการผลิตเม็ดวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพผสม 
พอลิแลคติกแอซิด กับ ซิงค์อ๊อกไซด์ขนาด
อนุภาคไมโครเมตร เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
และกระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 18 กันยายน 2562) 

(16) สูตรการเตรียมวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพเชิง
ประกอบพอลิแลคติกแอซิด เสริมแรงด้วยเส้น
ใยฝ้าย ส าหรับการฉีดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ทน
ความร้อนสู งและนึ่ งอบฆ่ า เชื้ อ ได้  และ
กระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 18 กันยายน 2562) 

(17) วัสดุไม้แผ่นเชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูงแบบ
แซนด์วิช ปิดผิวหน้าด้วยไม้สักแผ่นฝานบางที่
เสริมแรงด้วยแผ่นผ้าคาร์บอน และแกนกลาง
เป็นแกลบข้าวที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใย
คาร์บอนสั้น และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ
ดังกล่าว 
(วันที่ 18 กันยายน 2562) 

(18) วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง
(วันที่ 18 กันยายน 2562) 

1.2 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(1) อุปกรณ์สกัดสารด้วยตัวดูดซับขนาดเล็กแบบ 

2 ทาง (วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
(2) อุปกรณ์สกัดสารด้วยตัวดูดซับขนาดเล็กแบบ 

3 ทาง (วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
(3) อุปกรณ์สกัดสารด้วยตัวดูดซับขนาดเล็กแบบ 

4 ทาง (วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
(4) แผ่นตรวจจับความชื้นอัตโนมัติ 

(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
(5) อุปกรณ์เก็บผลไม้ในที่สูง 

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 
2.  อนุสิทธิบตัร  (10 ผลงาน) 2.  อนุสิทธิบตัร (10 ผลงาน) 

1) ชุดแท่นตัดคอนกรีตมวลเบาแบบสลิงชุด 
(วันที่ 10 มกราคม 2561) 

2) เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แนวนอน 
(วันที่ 10 มกราคม 2561) 

3) เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบควบคุม
เวลา (วันที่ 10 มกราคม 2561) 

4) ว งจ รทบระดั บแ ร งดั นแบบหลายอิ นพุ ตที่ มี
อัตราขยายแรงดันสูง (วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

(1) อุปกรณ์ไพอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ส าหรับ    
เก็บเกี่ยวพลังงานลม (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 

(2) ห้องปฏิบัติการบนซิปส าหรับการคัดแยกสปอร์ของ     
ไมคอไรซ่า (วันที่ 11 มกราคม 2562) 

(3) โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ า (วันที่ 25 เมษายน 2562) 
(4) กรรมิธีการสกัดลูทีนที่จับกับโปรตีนจากไหมเหลือง  

(Bombyx mori) (วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
(5) สูตรผลิตแยมมะตูมผสมเสาวรส (วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
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5) การควบคุมวงจรทบระดับแรงดันแบบหลายอินพุตที่

มีอัตราขยายแรงดันสูง (วันที่ 30 มีนาคม 2561) 
6) เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติส าหรับอากาศยานไร้

คนขับ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561) 
7) กรรมวิธีการผลิตเฮมพ์กรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้า

ถ่านหิน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
8) กรรมวิธีในการผลิตเฮมพ์คอนกรีตโดยใช้อลูมิเนียม

ซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการปรับปรุง
คุณภาพ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561) 

9) แผ่นพื้นรองรองเท้าส าหรับนับก้าวและสมดุลการ
กระจายของเท้าจากมาตรวัด  
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

10) การควบคุมวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์แบบเรียงต่อกัน
สามขั้น (วันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

(6) สูตรผลิตเครื่องดื่มน้ าชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

(7) สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่นอบแห้ง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

(8) สูตรผลิตผักผลไม้แผ่นใยอาหารสูง 
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

(9) สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร  
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

(10) วงจรแปลงผันก าลั ง ไฟฟ้ าแบบหลายอินพุ ตที่ มี
อัตราขยายแรงดันสูงส าหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
สามเฟส (วันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 

3.  ลิขสทิธิ์  (14 ผลงาน) 3.  ลิขสทิธิ์ (7 ผลงาน) 
1) โปรแกรมส าหรับการจ าลองสถานการณ์การก าจัด

ฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองก าลังแอกทีฟในระบบ
ไฟฟ้าก าลังหนึ่งเฟส 
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) 

2) โปรแกรมส าหรับการจ าลองสถานการณ์การก าจัด
ฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองก าลังแอกทีฟในระบบ
ไฟฟ้าก าลังสามเฟส 
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) 

3) บล็อกโปรแกรมการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีเอสดี
ส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังหนึ่งเฟส 
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560) 

4) บล็อกโปรแกรมการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีเอสดี
เอฟเอส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังหนึ่งเฟส 
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560) 

5) อัลกอริทึมควบคุมแสงส าหรับโรงเรือน 
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 

6) อัลกอรึทึมควบคุมสารละลายอัตโนมัติส าหรับการ
ปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561) 

7) อัลกอริทึมควบคุมไฟสนามปรับความสว่างอัตโนมัติ
ตามความเข้มแสง (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561) 

8) วิธีตรวจจับความผิดพร่องแบบสวิตซ์เปิดวงจร  
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 

9) โปรแกรมภาษาซีค านวณความสว่างของแสงอาทิตย์ 
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2561) 

10) โปรแกรมควบคุมการท างานวงจรทบระดับแรงดัน
แบบหลายอินพุตที่มีอัตราขยายแรงดันสูง  
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

11) โปรแกรมค านวณค่าเกนแปดค่าของตัวควบคุมพีไอสี่
ตัวในแผนการควบคุมแบบเวกเตอร์ 
(วันที่ 11 กันยายน 2561) 

12) หนังสือการบาดเจ็บทางการกีฬา (sport injury) 
(วันที่ 19 กันยายน 2561) 

13) โปรแกรมสามมิติสัมผัสแห่งการเรียนรู้ 
(วันที่ 19 กันยายน 2561) 

14) โปรแกรม simulation ฉีดยา 
(วันที่ 27 กันยายน 2561) 

(1) แอพพลิเคชั่น เกมส์ วัคซีน แทบสเตอร์ 
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 

(2) โปรแกรมแจ้ งเตือนเปลี่ยนต าแหน่งพันตัวจับ
สัญญาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)  

(3) โปรแกรมตรวจจับความเครียดโดยใช้สัญญาณคลื่น
สมอง (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 

(4) บล็อกตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีการวิเคราะห์ฟูริเยร์
แบบวินโดวน์เลื่อน (วิธี SWFA) ที่สามารถปรับปรุง
ค่าตัวประกอบก าลังได้บนโปรแกรม Simulink  
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

(5) โปรแกรมตรวจับการกระพริบตา  
(วันที่ 11 เมษายน 2562) 

(6) โปรแกรมควบคุมระบบให้น้ าอัจฉริยะส าหรับพืช
(วันที่ 5 มิถุนายน 2562) 

(7) โปรแกรมควบคุมความสว่างโคมไฟ LED ส าหรับพืช
ในโรงเรือนแบบอัจฉริยะ 
(วันที่ 5 มิถุนายน 2562) 

4.  ความลบัทางการค้า  4.  ความลบัทางการค้า (1 ผลงาน) 
ไม่มี (1) สูตรผลิตตนมพาสเจอไรซ์ผสมสารสกัดเบต้าไซยานินจาก

เปลือกแก้วมังกร (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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5. เครื่องหมายการค้า  5. เครื่องหมายการค้า  

ไม่มี ไม่มี 
6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์  (8 ผลงาน) 6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ (8 ผลงาน) 
6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แลว้  
     จ านวน 2 ผลงาน 

1) แผ่นพื้นรองเทา้อัจฉริยะส าหรับผู้ปว่ยขอ้เขา่ Sura sole 
หมายเหตุ :  ท าสัญญาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จ านวนเงิน 
100,000 บาท 

2) เครื่องมือผลิตแผ่นเส้นไหมและกรรมวิธกีารผลิต
แผ่นเส้นไหม 
หมายเหต ุ: ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี  
              จ านวนเงิน 51,000 บาท 
 

6.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่าง  
     ด าเนินการ จ านวน 6 ผลงาน 

1) การพัฒนาขา้วขึ้นรูปกึ่งส าเร็จรูปส าหรับเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

2) กรรมวิธีการผลิตคลอโรฟิลล์จากใบหม่อน 
3) กระบวนการผลิตแป้งที่มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าและทน

ต่อสภาวะการหุงต้มและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธี
ดังกล่าว 

4) แป้งต้านทานจากแป้งขา้วและแป้งมันส าปะหลัง 
5) การทดสอบกระบวนการลดระยะเวลาการหมัก

น้ าปลาโดยใช้กล้าเช้ือในระดับโรงงาน 
6) แป้งต้านทานชนิดที ่4 

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แลว้  
     จ านวน 1 ผลงาน 

1) กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการ
พ่นฝอยแบบแช่เยือกแข็ง 
หมายเหต ุ: ท าสัญญาเมื่อวันที ่18 มีนาคม 2562 

ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 
จ านวน 50,000 บาท 
 

6.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่าง  
     ด าเนินการ จ านวน 7 ผลงาน 

1) กรรมวิธีการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพส าหรับฆ่า
เช้ือในกระบวนการล้างผัก-ผลไม้สด 

2) ซีเมนต์เชื่อกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใช้ในการ
ทดแทนกระดูก 

3) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ าแบบ Data Logger 
4) เฮมพ์คอนกรีตโดยใช้อลูมิ เนียมซัลเฟตในการ

ปรับปรุงคุณภาพ 
5) เฮมพ์กรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่ านหินและ

กรรมวิธีการผลิต 
6) นวัตกรรมการสร้างเครื่องก าจัดสาหร่ายและตะไคร่

ในแหล่งน้ า 
7) นวัตกรรมการสร้างเครื่องก าจัดตะกรันในท่อส่งน้ า

บาดาล 
7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

             ไม่มี              ไม่มี 
ที่มา : เทคโนธานี 

 
2.4  รางวัลที่ไดร้ับในระดับชาติหรือนานาชาติของหน่วยงาน/บุคลากร 

หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 11 1) อันดับ 10 ของไทย และอันดับ 291-300 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าเอเชีย จาก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับเอเชีย ประจ าปี ค.ศ. 2019 (QS 
University Rankings: Asia 2019) โดย The Quacquarelli Symonds (QS) 
(24 ตุลาคม 2561) 

  2) อันดับ 1 ของไทย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) และอันดับ 
501-600 มหาวิทยาลัยชั้นน าโลก ประจ าปี ค.ศ. 2019 (World University 
Rankings 2019 by subject:  physical sciences)  โ ด ย  Times Higher 
Education (THE) (7 พฤศจิกายน 2561) 

  3) อันดับ 2 ของไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and 
Technology) และอันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยชั้นน าโลก ในระดับสาขาวิชา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี ค.ศ. 2019 (World University 
Rankings 2019 by subject:  engineering and technology) โดย Times 
Higher Education (THE) (29 พฤศจิกายน 2561) 

  4) อันดับ 3 ของไทย และอันดับ 201-250 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าส าหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่ ประจ าปี            
ค.ศ. 2019 (Emerging Economies University Rankings 2019) โดย Times 
Higher Education (THE) (15 มกราคม 2562) 
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  5) อันดับ 6 ของไทย อันดับ 248 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าเอเชีย และอันดับ 

1,054 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก ประจ าปี ค.ศ. 2019 (2019 Ranking 
Web of Universities) โดย Webometrics และเป็นอันดับ 1 ของไทย       
ในกลุ่ มมหาวิทยาลัย เฉพาะทางด้ านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี                 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (28 มกราคม 2562) 

  6) อันดับ 3 ของไทย และอันดับ 181-190 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าเอเชีย-แปซิฟกิ 
ประจ าปี ค.ศ. 2019 (Times Higher Education Asia-Pacific University 
Rankings 2019) โดย Times Higher Education (THE) (20 กุมภาพันธ์ 2562) 

  7) อั นดั บ  201 -300  ขอ งมหาวิ ทย าลั ยชั้ นน า โ ลก  ในประ เภท  THE 
University  Impact Rankings 2019 โดย Times Higher Education (THE) 
(3 เมษายน 2562) 

  8) อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าของไทย อันดับ 13 ของอาเซียน และอันดับ 
643 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (A ranking of 
leading world universities) โดย  UR Rankings Agency (23 เมษายน 2562) 

  9) อันดับ 3 ของไทย อันดับ 201-250 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2019) 
โดย  Times Higher Education (THE)  (1 พฤษภาคม 2562) 

  10) อันดับ 1 ของไทย อันดับ 201-250 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่   
มีอายุน้อยกว่า 50 ปีของโลก ประจ าปี 2562 (THE Young University Rankings 
2019 โดย  Times Higher Education (THE)  (1 พฤษภาคม 2562) 

  11) อันดับ 5 ของไทย อันดับ 1000+ ของมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ประจ าปี ค.ศ. 2020 (World University Rankings 2020) 
โดย Times Higher Education (THE) (11 กันยายน 2562) 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 1) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจ าปี 2562 เรื่อง "การแอ๊กเช็งจ์คับปลิ้ง          
ที่มีความชี้เฉพาะความคงทน และเกิดที่อุณหภูมิห้องของโครงสร้างแบบ     
เฮทเทอร์โรระหว่าง BiFeO3 แบบโดเมนเดี่ยว และCo " จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
(อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์ ) (2 กุมภาพันธ์ 2562) 

  2) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจ าปี 2562 เร่ือง "การค านวณแบบเฟิร์สพริน
ซิเพิลของความบกพร่องและรอยต่อบางชนิดในสารกลุ่มเพอรอฟสไกท์
ออกไซด์" จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ในงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 (อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว) (2 กุมภาพันธ์ 2562) 

  3) รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2562 เรื่อง "ระบบถ่ายภาพตัดขวาง
ความเร็วสูงด้วยแสงโพลาไรซ์" จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์) 

  4) รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2562 เรื่อง "ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์  
กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม" จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา) 

  5) รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2562 เรื่อง "ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์   
กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม" จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 (ศาสตราจารย์        
ดร.สันติ แม้นศิริ) 

3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวัน
นักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข )          
(2 กุมภาพันธ์ 2562) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1) รางวัลผลงานการวิจัยจากงานประจ าในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม เรื่อง 
“การพัฒนากระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน” ในการประชุมวิชาการการ
วิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
(นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย) 

รวม 18  



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 128 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปี  
ล าดับ เดือน/ปีทีแ่ล้วเสร็จ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ 

1 มีนาคม 2560 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

นางศยามน  อินสะอาด 

2 มิถุนายน 2560 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 

นายจตุรวัฒน ์ผนึกรัมย ์

3 กรกฎาคม 2560 ความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

นางภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 

4 พฤศจิกายน 2560 รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวจิตตานันท ์ ติกุล 

5 มิถุนายน 2561 การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ ในการจัดตั้ ง 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  
เป็นตามวา 

6 สิงหาคม 2561 ผลของการประเมินนวดเทคนิคทางการกีฬาที่มีผลต่อการ
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากโรคออฟฟิศซินโดรมในกลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางหทัยรัตน์ ราชนาว ี

7 กันยายน 2561 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส. 

นายจกัร์  โนจากุล 

8 กันยายน 2561 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาโควตา ชั้นปี
ที ่1 ปีการศึกษา 2555 

นางสาวรัชตา  อนงค์เวช 

9 กันยายน 2561 ความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบสถานี
สอบย่อยผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการ
สละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2555 

นางสาวสุรดา โนนสภุาพ 

10 ตุลาคม 2561 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

นางดวงใจ กาญจนศิลป์ 

11 มกราคม 2562 ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ 
อนันต์สวัสดิ์ 

12 มกราคม 2562 ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬาร ี

13 เมษายน 2562 การน าผลการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีที่ด าเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 
ไปใช้ประโยชน์ 

นางภารดี  ศิริพลไพบูลย์ 
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ภาคผนวก ค 
สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 
THE University Rankings 

THE จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World University Rankings) โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับ 5 ด้านหลัก 
(13 ตัวช้ีวัดย่อย) ได้แก่ 1. Teaching (Reputation survey, Staff-to-student ratio, Doctorate-to-bachelor’s 
ratio, Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio, Institutional income) 2. Research (Reputation survey, 
Research income, Research productivity) 3. Citations 4. International outlook (International-to-domestic-
student ratio, International-to-domestic-staff ratio, International collaboration) และ 5. Industry income  

นอกเหนือจากการรายงานผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในภาพรวมจากเกณฑ์ทั้ง 5 ด้านข้างต้นแล้ว THE 
ยังมีการรายงานผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับโลกแยกตามสาขาวิชา  (World University Rankings by 
subject) ด้วย ซึ่ง THE แบ่งสาขาวิชาที่จัดอันดับออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ Arts and Humanities, Business and 
Economics, Clinical, pre-clinical and health, Computer science, Education, Engineering and technology, 
Law, Life sciences, Physical sciences, Psychology และ Social Sciences  

นอกจากน้ี THE ยังได้ขยายผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแยกตามภูมิภาคด้วย โดย THE ยังคงใช้เกณฑ์การจัด
อันดับแยกเป็น 5 ด้านเช่นเดิม แต่มีการก้าหนดน้้าหนักคะแนนของตัวช้ีวัดแต่ละตัวแตกต่างกัน ตามบริบทที่แตกต่างกัน 
เช่น THE Asia University Rankings เกณฑ์ด้าน Teaching มีค่าน้้าหนักรวม 25% แต่มีเกณฑ์ด้าน Industry income  
มีค่าน้้าหนักเพิ่มเป็น 7.5% หรือ Citation ในสาขาวิชา Physical Science  ให้ค่าน้้าหนัก 35% ในขณะที่ Arts and 
Humanities ให้ค่าน้้าหนัก Citation 15% 

เกณฑ์ THE World University Rankings เปรียบเทียบกับ THE Asia University Rankings 

KPI THE 
World Asia 

Teaching (the learning environment): 30 25 
Reputation survey: 15 10 
Staff-to-student ratio: 4.5 4.5 
Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25 2.25 
Doctorates-awarded- to-academic-staff ratio: 6 6 
Institutional income: 2.25 2.25 

Research (volume, income and reputation): 30 30 
Reputation survey: 18 15 
Research income: 6 7.5 
Research productivity: 6 7.5 

Citations (research influence): 30 30 
International outlook (staff, students, research): 7.5 7.5 

International-to-domestic-student ratio: 2.5 2.5 
International-to-domestic-staff ratio: 2.5 2.5 
International collaboration: 2.5 2.5 

Industry income (knowledge transfer): 2.5 7.5 
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THE World University Rankings 2020 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ข้อมูล ถ่วงน  าหนัก 
University Rank 

in the 
World 

Overall Teaching 
(30%) 

Research 
(30%) 

Citations 
(30%) 

Industry 
Income 
(2.5%) 

International 
Outlook 
(7.5%) 

0.30 0.30 0.30 0.025 0.075 รวม 

MU 601–
800 

34.63 31.6 21.0 45.2 73.4 46.1 9.48 6.30 13.56 1.84 3.46 34.6 

MFU 601–
800 

34.00 14.4 9.0 74.4 34.5 50.6 4.32 2.70 22.32 0.86 3.80 34.0 

CU 801–
1000 

27.08 31.5 21.7 22.2 64.8 37.8 9.45 6.51 6.66 1.62 2.84 27.1 

KMUTT 1001+ 21.32 17.3 16.7 23.6 74.0 29.2 5.19 5.01 7.08 1.85 2.19 21.3 

SUT 1001+ 21.22 19.7 12.3 27.0 44.5 32.1 5.91 3.69 8.10 1.11 2.41 21.2 

CMU 1001+ 19.58 20.8 14.2 18.0 48.6 32.8 6.24 4.26 5.40 1.22 2.46 19.6 

KKU 1001+ 19.19 21.6 12.0 18.0 55.2 31.1 6.48 3.60 5.40 1.38 2.33 19.2 

PSU 1001+ 17.07 18.1 10.1 17.6 35.4 32.6 5.43 3.03 5.28 0.89 2.45 17.1 

KU 1001+ 16.79 18.6 12.8 10.3 59.8 37.1 5.58 3.84 3.09 1.50 2.78 16.8 

KMITL 1001+ 16.72 17.8 19.5 6.7 82.0 19.6 5.34 5.85 2.01 2.05 1.47 16.7 

TU 1001+ 16.15 18.6 11.7 11.7 38.9 34.4 5.58 3.51 3.51 0.97 2.58 16.2 

SU 1001+ 14.85 19.9 8.4 12.6 40.6 20.9 5.97 2.52 3.78 1.02 1.57 14.9 

NU 1001+ 14.70 16.7 7.8 12.6 34.9 35.9 5.01 2.34 3.78 0.87 2.69 14.7 

SU 1001+ 14.28 15.5 8.3 13.6 39.9 27.5 4.65 2.49 4.08 1.00 2.06 14.3 

MU 1001+ 14.10 18.5 8.0 11.0 35.5 26.1 5.55 2.40 3.30 0.89 1.96 14.1 

KMUTNB 1001+ 13.15 15.1 9.9 10.1 41.9 20.9 4.53 2.97 3.03 1.05 1.57 13.2 

 
การเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (16 มหาวิทยาลัย) โดยพิจารณาเปรียบเทียบในเกณฑ์

การจัดอันดับด้านเดียวกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคะแนนด้าน Citations อยู่ในอันดับที่ 3 รองจากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยมหดิล และ Teaching อยู่ในอันดับที่ 6 รองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นอันดับดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนอีก 3 ด้านที่เหลือ โดยคะแนนด้าน Research, Industry Income และ International outlook อยู่ในอันดับที่ 7, 
8 และ 9 ตามล้าดับ  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มสามปีย้อนหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคะแนนด้าน Citations 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ  
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1. รายงานผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย 
1.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติ ในเรื่องอ่ืนๆ  ที่มิ ใช่ เรื่องเชิงนโยบาย ประกอบด้วย  

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย) 

2. รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
3. รายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) ที่ปรึกษา 
 หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์  สุค าภา) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง) 
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