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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า ก 

ค าน า 

 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบ
ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562–31 มีนาคม พ.ศ. 2563) จัดท าโดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงานตาม
มติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องเชิงนโยบาย 
และในเรื่องอ่ืน ๆ 2) ผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 3) ผลการ
ด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 4) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 5) ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ได้น าเสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการน าไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ÿčøÿĆööîćÙćø�(öĊ�2 ðøąđéĘî) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                     หนา ข

º·ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ 

ã¹ÃÍº¤ÃÖè§áÃ¡¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 
(1 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2562 - 31 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2563)

1¡ÃÍº¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº 
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
          1) ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
             1.1) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÁµÔ¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
                  »ÃÐ¨ÓÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
             1.2) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº ṌµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Ò´ËÇÑ§  
                  ã¹ª‹Ç§¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ 4 »‚ (¾.È. 2561 - ¾.È. 2564)
             1.3) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
          2) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚
          3) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕéÇÑ´ áÅÐà¡³±�              
             ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê. (SUT Scorecard)

        ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ µÒÁÃÐººáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
·Õè¡ÓË¹´äÇ Œã¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ 
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 «Öè§ä´Œ¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¤ÃÑé§·Õè 7/2562 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2562
        â´ÂÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ 
ã¹ÃÍº¤ÃÕè§áÃ¡¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 ä´Œ¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡
             ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¤ÃÑé§·Õè 4/2563 Ã‹ÇÁ¡Ñº                  
             ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ (ÇÑ¹·Õè 16 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2563)
             ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ¤ÃÑé§·Õè 4/2563 (ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2563)           
        ÊÓËÃÑº¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÕ´Ñ§¹Õé

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
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¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹2
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍº¤ÃÖè§áÃ¡¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 ÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õé

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà´ç¹ÁµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´ éÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.20)
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ Ê‹Ç¹ãËÞ‹́ Óà¹Ô¹§Ò¹ä Œ́µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ (¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ. 64.38)

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ (¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 94.12)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕéÇÑ́  áÅÐà¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ (SUT Scorecard) â´ÂÃÇÁÁÕ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´ÑºµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ
(¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 3.05)

à·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ¤ÃÖè§»‚ (ÃŒÍÂÅÐ 48.17 à·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚)

à·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚

¤¡¡. ÊÀÒÏ

¤¡¡. ¡ÒÃà§Ô¹
Ï

¤¡¡. µÔ´µÒÁÏ

¤¡¡. Ê‹§àÊÃÔÁÏ
ÀÒ¾ÃÇÁ

3.65

4.19

4.64
4.50

4.20

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà´ç¹ÁµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.20)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº´Õ

1
¼Å¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºâ´Â 

THE World University 
Rankings

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 75

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

3
¤Ø³ÀÒ¾ºÑ³±Ôµ

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 50 ¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 100

4
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 40

5
¼ÅÊÓàÃç¨´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÑºÃ×éÍ

ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å 

6
¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 46.25 ¼Å§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 75

¼Å§Ò¹à·ÕÂº¡Ñº
à»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
          1) ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
             1.1) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÁµÔ¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
                  »ÃÐ¨ÓÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
             1.2) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº ṌµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Ò´ËÇÑ§  
                  ã¹ª‹Ç§¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ 4 »‚ (¾.È. 2561 - ¾.È. 2564)
             1.3) ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
          2) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚
          3) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕéÇÑ´ áÅÐà¡³±�              
             ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê. (SUT Scorecard)

        ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ µÒÁÃÐººáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
·Õè¡ÓË¹´äÇ Œã¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ 
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 «Öè§ä´Œ¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¤ÃÑé§·Õè 7/2562 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2562
        â´ÂÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃ Õ 
ã¹ÃÍº¤ÃÕè§áÃ¡¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 ä´Œ¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡
             ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¤ÃÑé§·Õè 4/2563 Ã‹ÇÁ¡Ñº                  
             ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ (ÇÑ¹·Õè 16 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2563)
             ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ¤ÃÑé§·Õè 4/2563 (ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2563)           
        ÊÓËÃÑº¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÕ´Ñ§¹Õé
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¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
1. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ºÑÞªÕáÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 5 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ¾ºÇ‹Ò
   1) äÁ‹ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 2 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ä´Œá¡‹ Ê‹Ç¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ áÅÐ¿ÒÃ�ÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
   2) ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ ¤×Í à·¤â¹¸Ò¹Õ áÅÐÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 
      ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 2 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ä´Œá¡‹ âÃ§¾ÂÒºÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ áÅÐÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒÃ
2. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ Ñ́̈ «×éÍ Ñ́̈ Œ̈Ò§ (Ê‹Ç¹¾ÑÊ Ǿ) ÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºã¹äµÃÁÒÊ·Õè 3 (á¼¹äµÃÁÒÊ·Õè 2)
3. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ (ÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒÃ áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÊØÃÇÔÇÑ²¹�)
   1) ÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒÃ (ÁÕ 2 »ÃÐà´ç¹) 
      1.1)  ¡ÒÃÊÍº·Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ºÑÞªÕ ¾ÑÊ´Ø áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ¾ºÇ‹Ò ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 
      1.2)  ¡ÒÃÊÍº·Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¾ºÇ‹Ò ÂÑ§äÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº/ÊÍº·Ò¹  (á¼¹äµÃÁÒÊ·Õè 2)
   2) âÃ§àÃÕÂ¹ÊØÃÇÔÇÑ²¹� (ÁÕ 2 »ÃÐà ḉ¹) ÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºã¹äµÃÁÒÊ·Õè 4 (á¼¹äµÃÁÒÊ·Õè 2)
4. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Ò§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�áÅÐÃÐººÊÒÃÊ¹à·È Ë¹‹ÇÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ä´ŒÊ‹§ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊÍº·Ò¹ãËŒ¡Ñº 
   Ë¹‹ÇÂÃÑºµÃÇ¨ ¨Ó¹Ç¹ 4 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ä Œ́á¡‹ ÈÙ¹Â�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ 
   Ê¶Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ (MIS) àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ
5. ¡ÒÃÊÍº·Ò¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ¾ºÇ‹Ò¡ÒÃÊÍº·Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 
   ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Ï ÃÑº·ÃÒº¼Å¡ÒÃÊÍº·Ò¹

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                     หนา ง

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ (¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 94.12) áÅÐ¼Å¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 71.15 
â´Âà·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ¤ÃÖè§»‚

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ SUT Scorecard
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´ÑºµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 3.05)
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3.05 ÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 3 ¤Ðá¹¹

(à»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚)

ÀÒ¾ÃÇÁ

ÁÔµÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

ÁÔµÔ¡ÒÃà»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
áË‹§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ÁÔµÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Òµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÊÑ§¤Á´ŒÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 

à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÁÔµÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹
¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§

ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

ÁÔµÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Õè¹ÓÊÁÑÂ 
à»š¹¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÐºº¹ÔàÇÈ   

áË‹§¤Ø³ÀÒ¾

2.79

1. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
   (¼Å§Ò¹ 95.97% : ¼Åà§Ô¹ 50.77%)

2. ¡ÒÃà»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ    
   (¼Å§Ò¹ 91.26% : ¼Åà§Ô¹ 43.44%)

3. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Òµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤Á Œ́ÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
   à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (¼Å§Ò¹ 86.07% : ¼Åà§Ô¹ 19.71%)

4. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§
   ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í (¼Å§Ò¹ 98.64% : ¼Åà§Ô¹ 100.28%)

5. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Õè¹ÓÊÁÑÂ à»š¹¸ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§    
   ÃÐºº¹ÔàÇÈáË‹§¤Ø³ÀÒ¾ (¼Å§Ò¹ 95.97% : ¼Åà§Ô¹ 91.12%)



¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ

´ŒÒ¹ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
1) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�µŒ¹·Ø¹µ‹ÍË¹‹ÇÂ (Unit Cost) ¢Í§·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÍÂ‹Ò§
   ¨ÃÔ§¨Ñ§áÅÐµ‹Íà¹×èÍ§ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
2) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃàÃ‹§ÃÑ´´Óà¹Ô¹§Ò¹àÃ×èÍ§·ÕèÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨ÓÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ    
   ä´ŒãËŒ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐäÇŒ µÒÁ¡ÃÍºàÇÅÒ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹/¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÓË¹´ à¾×èÍ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔáÅÐºÃÃÅØ 
   µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� ÍÒ·Ô
   2.1) ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§á¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹¢Í§Ë¹‹ÇÂÇÔÊÒË¡Ô¨·Ø¡áË‹§
   2.2) ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ (Êµ§.) à¤ÂÁÕ¢ŒÍÊÑ§à¡µµÑé§áµ‹ »‚ ¾.È. 2554 
        ãËŒáÅŒÇàÊÃç¨â´ÂàÃçÇ
3) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´ŒºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµÒÁµÑÇªÕéÇÑ´·ÕèàÊ¹ÍÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹ÃÐ´ÑºË¹Öè§áÅŒÇ àËç¹¤ÇÃãË Œ 
   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÖ¡ÉÒ¼ÅÅÑ¾ �̧áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾·ÕèÊÐ·ŒÍ¹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¾Ñ¹¸¡Ô̈     
   ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
4) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃ·º·Ç¹á¼¹ à»‡ÒËÁÒÂËÃ×ÍµÑÇªÕ éÇ Ñ´·Õ èä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§
   âÃ¤µÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (COVID-19) à¾×èÍãªŒ»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÓËÃÑºÊÍ§äµÃÁÒÊÊØ´·ŒÒÂ  
   ¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563
5) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾ÔèÁàµÔÁµÑÇªÕéÇÑ´·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÁÊÀÒÇ¡ÒÃ³�µÅÍ´àÇÅÒ (Dynamic)    
   à¾×èÍãËŒÊÐ·ŒÍ¹ªÕÇÔµÇÔ¶ÕãËÁ‹ (New Normal) ÊÓËÃÑº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2564

´ŒÒ¹ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ
1) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´Â¼ÙŒºÃÔËÒÃË¹‹ÇÂ§Ò¹¤ÇÃÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº µÔ´µÒÁ áÅÐÊÍº·Ò¹¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÐººµÔ´µÒÁ 
   µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ÍÍ¹äÅ¹�ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¤Ãº¶ŒÇ¹ ¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ·Ñ¹µÒÁ¡ÓË¹´àÇÅÒ à¾×èÍãËŒà¡Ô´ 
   ¤ÇÒÁàª× èÍÁÑ è¹ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§¢ŒÍÁÙÅáÅÐãËŒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
   ÊÐ·ŒÍ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
2) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´ÂË¹‹ÇÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹¤ÇÃàÃ‹§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃÊÍº·Ò¹ 
   ãËŒä´ŒµÒÁá¼¹ à¾×èÍãËŒä´Œ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÒÃÊÍº·Ò¹·Ñ¹µ‹Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ã¹ÃÍº¤ÃÖè§áÃ¡ 
   ¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÊÒÁÒÃ¶àÊ¹ÍÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ·Ñ¹àËµØ¡ÒÃ³�

3
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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. 2563  8 
   การรับฟังความคดิเห็นของผู้เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน   8 
   กรอบเวลาการประเมิน  9 
บทท่ี  2 ข้อมูลผลการด าเนินงาน  10 
  ผลการด าเนินงานการตดิตามของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  10 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย  10 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารง 
   ต าแหน่งของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  77 
   ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง   83 
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าป ี  89 
  ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ   
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (SUT Scorecard)   93 
บทท่ี  3 ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  122 
  ผลการประเมิน  122 
 ผลการประเมินดา้นการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี  122 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
วิสัยทัศน ์

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น
เลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
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) วิจัยและค้นควา้เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ และการน าผลการวิจัยและพฒันา
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาได้มากข้ึน 

4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
5) ทะนบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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. 2563 ซึ่งได้ผ่านการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดท ารายงาน
โดยผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อน าผล
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
วัตถุประสงค ์
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูล
และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างทัน
การและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่างๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้ 
  1) เพื่อติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนผล 
การด าเนินงานตามเป้าหมายของอธิการบดี และผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง  
  2) เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) ในสองประเด็น คือ  
การประเมินสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในลักษณะ PMA (Performance and 
Management Audit)  
  2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เน้นการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance) ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีและคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management Quality) เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
  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. 2563 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. 2563 ได้ก าหนดขอบเขตการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานดังนี้ 

1) การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 าเนนิการใด ๆ หรือผลการด าเนินงาน 

ยังไม่คืบหนา้จากปีที่ผ่านมา 
1.2)   การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเกณฑ์การให้ 
คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ ไม่ผ่าน (ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ลงมา)  
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 

การรายงานผลการด าเนินงาน : ให้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 
(Milestone) และก าหนดเครื่องมือ/กลไกในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน การรายงานผลให้รายงาน 
ผลตาม Milestone ตามเครื่องมือ/กลไกที่ก าหนดเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของผลงานหรือเห็นพัฒนาการในปีที่ประเมิน 

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 าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่
ก าหนด 

ระดับ 2 (2 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเร่ิมก าหนดแนวทางแก้ไข 
ระดับ 1 (1 คะแนน) หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ 
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2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1)  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  (5 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้ อยละ  90 -100 และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ร้อยละ 5 

- มีผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมายมาก 

ระดับ 4 (4 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้อยละ 90-100 

- มีผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ระดับ 3  (3 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้อยละ 80-89 

- มีผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย 

ระดับ 2  (2 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน  
ร้อยละ 70-79 

- มีผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับ 1  (1 คะแนน) มี ประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นงาน 
ร้อยละ 70 

- มีผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 

หมายเหตุ : การประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ Project-Based Management 
(PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาข้อมูลจาก 
1) กราฟ S-curve ผลการด าเนินงานจ าแนกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย (5 ยุทธศาสตร์)   
2) กราฟ S-curve ผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์กร 

2.2) การประเมินผลงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 
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จัดท ารายงาน
เพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด แผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯ หารือ
กับคณะผู้บริหารและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กับหน่วยงานเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ายเลขาฯ 
ร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร

สอบทาน (ร่าง) 
รายงาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
กับคณะผู้บริหาร

ร่วมสอบทาน 
(ร่าง) รายงาน

    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1  แสดงว่ามีผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายมาก     

ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบด้วยกระบวนการ 
7 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการติดตามฯ ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อก าหนดเป้าหมายของการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน และเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในระยะ
ครึ่งปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ 

2) คณะกรรมการติดตามฯ จัดท าสรุปข้อหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
พร้อมทั้งน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ 

3) คณะกรรมการติดตามฯ จัดท ากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานพร้อมแผนการด าเนินงาน 
โดยปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร จากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อจัดเตรียมข้อมูลตามกรอบ
การติดตามฯ ดังกล่าว และประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล เพื่อส่งให้คณะกรรมการติดตามฯ 
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 

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 
ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 6 

ข้ันท่ี 5 

ส. 14 ก.ย. 2562 

ส. 28 ก.ย. 2562 

จ. 23 ธ.ค. 2562 
อ. 21 เม.ย. 2563 

ส. 9 พ.ค. 2563 

ส. 16 พ.ค. 2563 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย จ. 18 พ.ค. 2563 และเสนอสภามหาวิทยาลัย ส. 30 พ.ค. 2563 
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. 2563 
  2) ข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดี  
  3) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  4) ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่บันทึกในระบบ Project-Based 
Management (PBM) 
  5) ข้อมูลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  6) ข้อมูลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) มิติการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 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 รวมทั้งข้อสังเกตและ
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. 2563 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. 2563 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 2 .2  การประ เมิ นผลงานประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 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. 2563 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. 2563 (1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563) 

การติดตามฯ 
ในรอบครึ่งแรก 

การติดตามฯ 
ในรอบสิ้นปี 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดท าร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมนิผลงาน/ 
พิจารณากรอบ SUT Scorecard 

ศ. 23 ส.ค. 2562 ศ. 23 ส.ค. 2562 

 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  
พิจารณาร่างโปรแกรมการตดิตามและประเมินผลงาน/พิจารณากรอบ SUT Scorecard 

 

ส. 14 ก.ย. 2562 ส. 14 ก.ย. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ จัดท าร่างโปรแกรมการติดตาม 
และประเมินผลงาน/กรอบ SUT Scorecard เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ส. 28 ก.ย. 2562 ส. 28 ก.ย. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมขอ้มูล 

จ. 23 ธ.ค. 2562 จ. 23 ธ.ค. 2562 

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ 
ก.ย. – พ. 7 ต.ค. 2563 

(ภายใน พ. 7 ต.ค. 2563) 
มี.ค.-อ. 7 เม.ย. 2563 
(ภายใน อ. 7 เม.ย. 2563) 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ตรวจสอบ วเิคราะห์/สังเคราะห์ 
และจัดท าร่างรายงานการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

พ. 8 – ศ. 17 เม.ย. 2563 พฤ. 8 – ศ. 16 ต.ค. 2563 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทานร่างรายงานฯ 

พฤ. 22 ต.ค. 2563 อ. 21 เม.ย. 2563 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ ส. 9 พ.ค. 2563 ส. 7 พ.ย. 2563 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 

เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถกูต้องความสมบูรณข์องรายงาน 
ส. 14 พ.ย. 2563 ส. 16 พ.ค. 2563 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ จัดท ารายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลยั ภายใน จ. 18 พ.ค. 2563 ภายใน จ. 16 พ.ย. 2563 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อพจิารณาร่างโปรแกรมฯ และกรอบ SUT Scorecard 

ศ. 12 ก.ค. 2562 
พฤ. 1 ส.ค. 2562 

 

ศ. 12 ก.ค. 2562 
พฤ. 1 ส.ค. 2562 

ฝ่ายเลขานกุารประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนว่ยงาน จ. 23 ธ.ค. 2562 จ. 23 ธ.ค. 2562 
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  ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที่  1 การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการติดตามผลการด าเนินงาน

ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 3 ของวาระ
การด ารงต าแหน่งคือระหว่าง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง (การตรวจสอบด้านการเงิน
บัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง) 

ส่วนที่  2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตาม
ผลการด าเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนที่ 1 : ผลการด าเนินงานการติดตามของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
1. ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการประจ 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 8 ประเด็น ประกอบด้วย (1) นโยบายการเตรียม
ความพร้อมในการท างาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนา
อาชีพ (2) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง (3) นโยบาย
การขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน (5) นโยบาย “Excellent Student Profiles & Alumni Engagement” (6) 
นโยบายการส่งเสริมการด าเนินงาน “อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี (University Science Park & 
Technopolis)” (7) นโยบายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 และ (8) นโยบายส่งเสริมการด าเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
1.1.1 ประเด็นมติเก่ียวกับเร่ืองเชิงนโยบาย สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 4 ประเด็น 

มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายการ เตรี ยมความพร้ อม ในการท า ง าน 
(Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และการพัฒนาอาชีพ (การประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 25 
กุมภาพันธ ์2560) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ 
(Reflection Process) พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเมื่อด าเนินงานไประยะหน่ึงควรมีการเทียบระดับ 
(Benchmarking) เพื่อวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการ

ท างาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 3/2563 (30 มิถุนายน 2563) 
 
รายละเอียด Milestone : 
1. ท าบันทึกแจ้ง SEDA ขอข้อมูลการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการศึกษา และใช้กระบวนการสะท้อน
กลับ (Reflection Process) และการเทียบระดับ 
(Benchmarking) (ไตรมาส 2/2563) 

2. ประสานง านและ ร วบรวมข้ อมู ล จาก  SEDA  
(ไตรมาสท่ี 3/2563) 

3. รายงานผลการด าเนินงาน (ไตรมาส 3/2563) 
 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้
รายงานว่าตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานคือ
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษา (SEDA) ซ่ึงรับผิดชอบด้าน Entrepreneurship 
โดยตรง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเห็น
ว่าหากโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ส าห รั บ นั ก ศึ กษา  ( SEDA)  รั บผิ ด ชอบ ศึกษาและ ใ ช้
กระบวนการสะท้อนกลับ (Reflection Process) พร้อมท้ัง
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และเทียบระดับ 
(Benchmarking) ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย จะเกิดประโยชน์โดยตรงในการด าเนินงานของ
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษาในอนาคต ซ่ึงขณะน้ีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์อยู่ในระหว่างประสานงานกับโครงการจัดตั้ง
สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาเพื่อ
ด าเนินการตามมติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีการจัดท า
รายงานสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา (Reflection) เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

2. 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  

1.3) 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. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้บรรจุเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษาคนดีคนเก่งใน SUT 
Scorecard อี ก ท้ั ง ยั ง ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น  Flagship  
การด าเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนดเป็นตัวชี้วัดท่ี 15 
คือระดับความส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางการด าเนินการท่ีระบุไว้
ในตัวชี้วัด ดังน้ี 
(1) การจัดอบรมกฏระเบียบว่าด้วยการประเมินผล

การปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
(3) มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) มีระบบ

พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs 
และระบบ Project-Based Management (PBM) 
มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลท่ี
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบ Matrix Assignment  

5 
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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 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 

ท่ี ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ผ่ า น ร ะ บ บ  
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีระบบการวิเคราะห์
ภาระงาน (Workload) ของบุคลากรสายวิชาการใน
รูปแบบของ Component Design ท่ีเหมาะสมกับ 
Ecosystem ของแต่ละศาสตร์ มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัลอย่างสอดคล้อง 

(4) มีผลประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล 

(5) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

(6) มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

2) ได้จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของพนักงาน โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ ซ่ึงสามารถน าไปประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเป็นหน่ึงใน component ของการประเมิน 
เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานโดยมี
การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสะดวกในการบันทึก สืบค้นแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานแบบ
รายบุคคล เพื่อสะดวกในการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และน ามาใช้ประกอบในการ
ประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประเมินออกแบบให้สามารถมีการกลั่นกรอง
ได้หลายระดับ กล่าวคือ การประเมินจะเริ่มต้นจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน และหัวหน้าชั้นเหนือ
ขึ้นไปสามารถกลั่นกรอง ให้ความเห็น หัวหน้าสูงสุดของ
หน่วยงานสามารถกลั่นกรอง ตรวจสอบ และให้ความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 เป็นระดับสุดท้ายของหน่วยงาน และน าผลการประเมิน
เข้าสู่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอน
สุดท้าย เพื่อลดความอคติ และมีมุมมองจากหลายระดับ 

4) พนักงานบันทึกข้อมูลภาระงานลงในระบบฐานข้อมูลทุก
ภาคการศึกษา โดยผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวประกอบในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดย
ฐานข้อมูลสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ประเมิน
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของ
พนักงานแต่ละคนได้ อีกท้ังยังด าเนินการเชื่อมต่อกับ
ระบบ PBM โดยส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการก าหนด
รูปแบบของข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือนของแต่ละ
กิจกรรม และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ รับผิดชอบ 
รายละเอียดโครงการ และแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ และส่งต่อ
ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานในส่ วนท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ 
ระบบ PBM ณ ปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้
ระบบ PBM สามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายเดือน เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะน ามาประมวลและ
ค านวณค่างานรายบุคคล และท างานร่วมกับ MIS  
เพื่อน าไปแสดงบนหน้าจอภาระงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป การน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้งาน เริ่มมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอให้ระบบท าการออกรายงานเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงผู้พัฒนาจะด าเนินการ
จัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อท่ีจะได้มอบหมายให้ MIS พัฒนาการออกรายงานต่อไป 

 
 
 
5 

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

ชัดเจน 
 

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 และ 
การให้ความรู้เรื่องโรคภัย เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้รับบริการ  

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

3. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ด าเนินการดังน้ี 
 
1) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

2) ได้มีการด าเนินงานดังน้ี 
2.1) เทียบเคียงกับตัวชี้วัดของโรงพยาบาลในกลุ่ม 

Uhos net 
2.2) ข้อมูล KPI มีความจ ากัด ในช่วงโรคระบาด Covid-19 

3) ได้มีการด าเนินการการจ้างบุคลากรทางการแพทย์แบบ 
Part-Time แล้ว 
 
 

4) ได้มีการด าเนินงานดังน้ี 
4.1) ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้

ในสื่อต่าง ๆ ร่วมถึงการร่วมประชาสัมพันธ์ใน
ช่อง KCTV 

4.2) จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ร่วมในรูปแบบ EOC Covid 
5) ได้ด าเนินการแล้ว ปัจจุบันได้มีการรับแพทย์เฉพาะเพื่อ

ขยายการบริการแล้ว 

3.86 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

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

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

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการด าเนินนโยบายการขับเคลื่อน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ และรายงานผลเป็นเรื่องสืบเน่ืองต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นระยะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ปี พ.ศ. 2563 ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
การจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 
Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2563 
1. Check Up Center 
2. Complementary Clinic 
3. Nutrition Clinic 
4. Teenage Clinic 
5. Rehabilitation Clinic 
ปี พ.ศ. 2564 
1. Child Day Care 
2. Elderly Care Unit 
3. Sport Science Clinic 
4. Premium Clinic 
ปี พ.ศ. 2565 
1. Wellness Center Complex 
2. Medical Tourism 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

6) ได้มีการด าเนินงานดังน้ี 
6.1) ผ่านการรับรองรายโรคกลุ่มผ่ าตัดข้อ เข่ า 

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
6.2) เตรียมความพร้อมในการรับ Pre Serway  

วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
6.3) เตรียมรับการตรวจประเมินสภาเภสัชกรรม

วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 
6.4) เตรียมความพร้อมด้านการพยาบาล วันท่ี 17-30 

เมษายน พ.ศ. 2563 
6.5) เตรียมรับการตรวจประเมิน HA ของสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) วันท่ี 26-27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

7) มีการปรับแผนในการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์จาก HO 
เป็น Hos-Xp เพื่อรองรับการขยายขนาดเตียงที่เพิ่มขึ้น
จาก 120 เตียง เป็น 500 เตียง 

4 
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4. นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของพนักงาน (การประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2562) 
1) ด้วยวาระน้ีมีการน าเสนอเอกสารลับ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอให้การพิจารณาเรื่อง
น้ีเป็นการประชุมลับ 

2) ข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอเป็นเพียงส่วนหน่ึง ท าให้ 
ไม่ เห็ นภาพท่ีจะสะท้อนการปรั บปรุ ง ได้ ท้ั งหมด 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด าเนินการประเด็นดังต่อไปน้ี 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 
1) จัดเป็นการประชุมลับเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วาระ 7.1 ชื่อวาระ : นโยบายการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน 

2) ได้จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องด้านเงินเดือน
ค่ าตอบแทน รวม ท้ั งสวั สดิ ก าร  น า เ สนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก าหนด
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังน้ี 

5 
5 
 
 
5 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

(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 

7) มหาวิทยาลัยควรก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไปให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปมีเป้าหมายและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

8) มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มสิทธิประโยชน์ของพนักงานในการ 
รับบริการทางการแพทย์  เช่น การเปิดให้ส ารองคิว
รักษาพยาบาลทางโทรศัพท์ การให้ความส าคัญกับการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยซ่ึงใช้สิทธิพนักงานของมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นหากไม่จ าเป็น เป็นต้น 
เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน 

(1) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เป็นธรรม ให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

(2) วิเคราะห์ภาระผูกพันรายปีและภาระผูกพันใน
ระยะยาว  

(3) ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ หากมีการ
ปรับฐานเงินเดือนท้ังระบบ 

(4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานจากมหาวิทยาลัยอื่น 

(5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการรับพนักงาน
และการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
น าเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อ
วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และการประชุม
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลตามท่ีฝ่ายทรัพยากร
บุ ค ค ล น า เ ส น อ แ ล้ ว  เ ห็ น ค ว ร เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2562 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเพิ่มเติม 2 ด้าน ได้แก่ ก าหนดสวัสดิการการจ่ายเงิน
สมทบการเกษียณอายุปฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตรา
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติม 

3) ได้น าเสนอข้อมูลการส ารวจอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
พนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส ารวจโดยคณะกรรมการเครือข่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผลการส ารวจพบว่า  
(1) อัตราเงินเดือนเริ่มต้นปริญญาเอก และปริญญาโท

ของพนักงานสายวิ ชาการ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสูง
ท่ีสุด (อัตรา 44,830 บาท/30,580 บาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท่ี
เข้าร่วมโครงการส ารวจข้อมูล 13 แห่ง 

(2) อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
ระดับปริญญาตรีของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอัตราเงินเดือน
เริ่มต้น เป็นอันดับท่ี 8 (อัตรา 17,400 บาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ี
เ ข ้า ร ่วม โคร งการ ส า ร วจข ้อม ูล  13 แห ่ง 
แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
กับมหาวิทยาลัยในก ากับท่ีตั้งอยู่ในต่างจังหวัดแล้ว
ยังอยู่ในอัตราท่ีเทียบเคียงกันได ้

4) ปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานสาย
วิชาการ ได้บุคคลท่ีมีศักยภาพเข้าท างาน ได้แก่ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

9) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเพื่อควบคุม
จ านวนพนักงานและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานท้ัง
ในหน่วยวิสาหกิจและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ 
มิให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างพนักงานของ
มหาวิทยาลัยและพนักงานในหน่วยวิสาหกิจ 

10) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ศึกษาพิจารณาปรับปรุงระบบการก าหนดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับตามท่ีกรรมการเสนอ 
2) โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายในการ

จัดสรรเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์
เกื้อกูลให้เหมาะสมในการสรรหา พัฒนา และบ ารุงรักษา
พนักงานท่ีมีคุณภาพต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
จึงเห็นชอบในหลักการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอให้มีการ
ปรับปรุงระบบดังกล่าวให้เหมาะสม ทันสมัยยิ่งขึ้น โดย
ให้ด 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 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 

(1) ปรับปรุง “แบบมาตรฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาสมบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้สมัครต าแหน่งพนักงานสายวิชาการ” ตาม
มติ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรอง
คุณสมบัติบุคคลท่ีสมัครเป็นพนักงานสาย
วิชาการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอน
ท่ี 2 (สัมภาษณ์ ) ในการประชุมครั้ ง ท่ี  
1/2561 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
แทนแบบมาตรฐานเดิมเน่ืองจากการ
ประเมินแบบเดิมยังเป็นแบบอัตวิสัย 

(2) ปรับปรุงวิธีการรับสมัครอาจารย์ท่ีมีศักยภาพ
สูงเข้าสู่ระบบ เพื่อเติมเต็มภารกิจการเรียนการ
สอน และ/หรือ งานวิ จั ยท่ี เป็น Focused 
strategies ของมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสรรหา
กรณีต้องการบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์ เป็นต้น 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน
ตามระบบสัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์เพื่อ
แก้ ไขปัญหาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่ อ
นักศึกษาตามข้อบังคับสภาวิศวกร โดยขอ
ความเห็นชอบหลักการต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้ ง ท่ี  
4/2562 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็น
การจ้างพนักงานท่ีมีศักยภาพด้านการสอนใน
ระยะสั้น สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี เพื่อลดภาระ
ด้านงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 39 อัตรา 

(4) ปรับปรุงระบบการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมภาษณ์งานแบบ Structure interview ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหา
ตัวตนของผู้ สมัคร ท้ังในส่วน capability 
motivation แ ล ะ  culture ( 2C1M)  เ พื่ อ
พิจารณาผู้สมัครท้ังความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

5) ในด้านการอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดให้ทุกโครงการของส่วน
ทรัพยากรบุคคลใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ 
รวมถึงการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศบุคคลร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดท าโครงการ Smart HR 
เป็นโครงการท่ีเป็นแกนหลักในการด าเนินการ มีการ
ออกแบบ และพัฒนา HR Data Warehouse แบบ Multi-
tier ท่ีสามารถรองรับสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ 
ส าหรับการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการให้บริการใน
องค์กรและบุคคลภายนอก โดยสามารถท างาน
ประสานกันได้อย่างสมบูรณ์กับฐานข้อมูล MIS-EIS ของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้เริ่มน าเข้าข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจแล้วหลายด้านจากข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่ 
อาทิ ระบบภาระงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
อันจะน าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อเท็จจริง  
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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 (Factual Management) ตลอดจนระบบท่ีก าลังจะจัดท า 
ได้แก่ ระบบประวัติการฝึกอบรม (Training Record) ซ่ึง
จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล 
และระบบวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง เป็นต้น 

6) ได้ด าเนินการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
บุคลากร (E-Profile) เดิม เพื่อให้เป็นอันหน่ึงอันเดียว และ
สามารถรองรับรูปแบบการก าหนดภาระงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกัน เช่น ข้อมูล
ประวัติต าแหน่ง โครงสร้าง สังกัด เส้นทางอาชีพ  
สายบั ง คั บบั ญชา ท่ี รองรั บ  Matrix Assignment  
การฝึกอบรมพัฒนา และการบริหารอัตราก าลัง เป็นต้น 
ท้ังน้ี ได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่วนแผนงาน 
และ MIS ในการเข้าถึง และใช้งานสารสนเทศบุคคล
ร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับการจัดท า
ระบบภาระงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

7) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไป ด ารงต าแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ  
พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
รายละเอี ยดข้ อก าหนดในเรื่ อง ระดั บต าแหน่ ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงาน และการมีส่วนร่วมใน 
ผลงานตามเกณฑ์ประเมินเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง ในปัจจุบัน
ได้จัดท าแผนการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานและให้
ความรู้ให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน
แนวปฏิ บั ติ  Career Path ส าหรั บพนั กงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป เป็นประจ าและ
ต่อเนื่องโดยก าหนดแผนประชุม ปีละ 6 ครั้ง และจัด
โครงการอบรมให้ความรู้ฯ ทุกไตรมาส 

8) มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการบริการทาง
การแพทย์จากโรงพยาบาลโดย (1) ก าหนดช่องทางการ
ให้บริการแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยในการรับบริการ
ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยการก าหนดช่องทางพิเศษกรณีการบริการแก่
พนักงาน ซ่ึงท าให้พนักงานได้รับการบริการท่ีรวดเร็วขึ้น 
เพื่อเป็นการดูแลเพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงาน  
(2) ปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร น ารี จ าก เ ดิ ม  10,000 บาทต่ อปี 
เป็น 30,000 บาทต่อปี โดยไม่จ ากัดอายุหลังเกษียณ 

9) มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ า
กันระหว่างพนักงานของมหาวิทยาลัยและพนักงานใน
หน่วยวิสาหกิจ ในการจัดสวัสดิการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ โดยจัดอัตราเงินสมทบให้แก่พนักงานใน
หน่วยวิสาหกิจ ( เทคโนธานี และโรงพยาบาล)  
ในอัตราร้อยละ 6 จากฐานเงินเดือน ซ่ึงเป็นอัตราท่ี 
ต่ ากว่าพนักงาน เน่ืองจากพนักงานในหน่วยวิสาหกิจ
ได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอยู่ด้วยแล้ว 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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 10) การพิจารณาปรับปรุงระบบการก าหนดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น้ัน ในปี  
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุ งระบบการก าหนดเงิน เดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้
พิจารณาข้อมูลแล้ว  เห็นควรให้มีการปรับปรุ ง
สวัสดิการใน 2 เรื่อง คือ (1) การก าหนดสวัสดิการ
การจ่าย เงินสมทบการ เกษียณอายุปฏิบัติ ง าน  
(2) การปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี จ าก เดิ ม  10,000 บาทต่ อปี   
เป็น 30,000 บาทต่อปี โดยไม่จ ากัดอายุหลังเกษียณ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
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2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

 
1.1.2 ประเด็นมติเก่ียวกับเร่ืองเชิงนโยบาย ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รวม 4 ประเด็น มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้  

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบาย “Excellent Student Profiles & Alumni Engagement” 
(การประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 24 สิงหาคม 2562) 
1) ข อ ชื่ น ช ม มห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี ไ ด้ ศึ ก ษ า แล ะ พัฒนา

แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา และพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา ตามทักษะของนักศึกษาให้
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  

2) นอกจากให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเมินให้ครบวงจร 
โดยใช้ข้อมูลจากท่ีสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินนักศึกษาด้วย นอกจากน้ีควรประเมินสมรรถนะ
นักศึกษาเป็นระยะ  ๆเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของพัฒนาการ  

3) ในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
นอกจากการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาแลว้ 
ควรพัฒนาหลักสูตรรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้
อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการน้ีด้วย 

4) มหาวิทยาลัยควรเชื่อมต่อข้อมูลการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
และผลการประเมินตนเองของนักศึกษาให้อยู่ ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ส านักวิชาและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกัน 

5) มหาวิทยาลัยควรพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรโดย
ผ่านชมรมนักศึกษา และควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยให้ชมรมนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ด าเนินการดังนี ้
1) รับทราบและได้แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการเพื่อทราบแล้ว 
2) มีการจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา

ตามคุณลักษณะบัณทิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้
นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะตนเอง 
และมีการการจัดท าระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะท่ี
ต้องการรวมถึงได้ประเมินสมรรถนะตนเองหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของพัฒนาการของ
นักศึกษาเอง และได้หารือร่วมกันกับศูนย์สหกิจศึกษาใน
การน าข้อมูลจากการประเมินนักศึกษาของสถาน
ประกอบการมาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนานักศึกษารวมถึง
หารือเรื่องการบูรณาการกิจกรรม และการประเมิน
สมรรถนะนักศึกษาร่วมกันด้วย 

3) มีการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็น
สากล ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความ
เป็นสากลด าเนินการในเรื่องของรายวิชา หลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเรื่องของอัตลักษณ์บัณฑิตท่ี mapping 
กับ 21st century skills 

4.43 
 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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6) มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้
มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
รวมท้ังควรสื่อสารให้อาจารย์และบุคลากรปรับกระบวนการทาง
ความคิดเกี่ยวกับการสอนและการวัดผลการเรียนรู้  

7) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาบรรจุ เรื่ องความพร้อมของ
งบประมาณและความพร้อมทางด้านทักษะของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย Excellent Student Profiles & Alumni 
Engagement เป็นเรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการด าเนินนโยบาย  “Excellent 

Student Profiles & Alumni Engagement” 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
ข้อ 2)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
1. ประสานงานขอข้อมูลกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ (ไตรมาส 2/2563) 
2. ศึกษาความสอดคล้องของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ กับ

แผนการด าเนินงานของกิจการนักศึกษาฯ (ไตรมาสท่ี 2/2563) 
3. ระบุแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ (ไตรมาส 2/2563) 
4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ  SUT 

Scorecard ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.1 การจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณทิตท่ีพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 
(ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

ข้อ 3)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 3/2563 (30 มิถุนายน 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
   ประสานแจ้งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  
เพื่อด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้
อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการน้ีด้วย 
   ท้ังนี้ ฝ่ายวิชาการฯ มีแผนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึง
รูปแบบการเรียนการสอนตาม SUT Scorecard ตัวชี้วัด
ย่อย ท่ี 1.2.1 หลักสูตรท่ีมีการพัฒนาให้เป็น Modular 
curriculum และ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.2.2 หลักสูตรท่ีมีการ
พัฒนาให้เป็นชุดวิชา ด้วยแล้ว (ไตรมาส 3/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

4) มีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
และได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคือมีการจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และมีการจัดท าระบบ
คลังกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงมีแผนในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ให้อยู่ ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ส านักวิชาและฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกัน 

5) มีแผนการด า เ นินงานท่ีสอดคล้องกับข้อสั ง เกต /
ข้อเสนอแนะ และได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคือมี
การจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีการจัดท าระบบคลังกิจกรรมนอก
หลักสูตร รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา 
(หลังเก่า) เป็น Student Union ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยให้ชมรมนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ 

6) มีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
และได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคือมีการจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 และมีการจัดท า
ระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงได้มีการสนับสนุน
งบประมาณสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยใหก้บั
สาขาวิชาเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและ
ใช้แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
ท้ังน้ี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะประสาน
ไปยังฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเปน็สากลเพื่อให้รับทราบ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

7) มีก าหนดการน าเสนอเรื่องเชิงนโยบายในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องนโยบายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูล 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ข้อ 4)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ : 
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ศึกษาความสอดคล้องของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

กับแผนการด าเนินงานของกิจการนักศึกษาฯ  
(ไตรมาส 2/2563)  

2. ระบุแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อสัง เกต /
ข้อเสนอแนะ (ไตรมาส 2/2563)  

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานของ SUT 
Scorecard ตั วชี้ วั ดย่ อยท่ี  1.1 การจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 
และตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.2.3 การจัดท าระบบคลังกิจกรรม
นอกหลักสูตร (ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตทีม่ีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 

ข้อ 5)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ศึกษาความสอดคล้องของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

กับแผนการด าเนินงานของกิจการนักศึกษาฯ  
(ไตรมาส 2/2563) 

2. ระบุแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อสัง เกต/
ข้อเสนอแนะ (ไตรมาส 2/2563) 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา (หลังเก่า) เป็น 
Student Union และตาม SUT Scorecard ตัวชี้วัด
ย่อยท่ี 1.1 การจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.2.3 
การจัดท าระบบคลั งกิ จกรรมนอกหลั กสู ตร  
(ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 6)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ : 
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ศึกษาความสอดคล้องของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

กับแผนการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 
(ไตรมาส 2/2563) 

2. ระบุแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อสั ง เกต
ข้อเสนอแนะ (ไตรมาส 2/2563) 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีระบุ ( SUT 
Scorecard ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.1 การจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 
และตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.2.3 การจัดท าระบบคลัง
กิจกรรมนอกหลักสูตร ) (ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเมิน 

 
ข้อ 7)  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ : 
ไตรมาส 3/2563 (30 มิถุนายน 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. เตรียมข้อมูลเรื่องเชิงนโยบาย (ไตรมาส 2/2563) 
2. น าเสนอเรื่ อง เชิ งนโยบายในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง 
นโยบายการขับเคลื่อน การพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ก าหนดน าเสนอเดือน 
มิถุนายน 2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

2. น โยบายการส่ ง เ ส ริ ม การด า เนิ น ง าน  “อุ ทย าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนธานี (University Science Park 
& Technopolis)” (การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

อุ ทยานวิทยาศาสตร์ ให้ ชั ดเจนและเชื่ อมโยงกั บ
อุตสาหกรรมหลักในท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

2) มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มี
กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังควรสร้าง
การรับรู้ ให้ประชาคมภายนอก เพื่ อกระตุ้ น ให้
ภาคเอกชนเกิดความสนใจและมีความต้องการเข้า
มาร่วมงานอยู่ตลอดเวลา 

3) การเข้ามาร่วมด าเนินงานของภาคเอกชนกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

4) การด าเนินงานใช้พื้นท่ีของอุทยานวิทยาศาสตร์ควรวาง
แผนการด าเนินงานใช้พื้นท่ีให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

5) อุทยานวิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เน่ืองจากเทคโนโลยี
ทางด้านน้ีมีความส าคัญมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6) การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจพิจารณาส่งเสริม
ด้าน Reskill และ Upskill ให้กับบุคคลภายนอก 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการการด าเนินงานนโยบายการส่งเสริม

การด าเนินงาน “อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 
(University Science Park & Technopolis)” 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจได้ด าเนินการ
ดังน้ี 

 
 

1) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักท่ี 3 : การสร้างคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.4 การส่งเสริมการ
ด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ ท า ง  Social Network แ ล ะ เ ป็ น
ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานของสภาอุตสาหกรรมและ
หอการค้าปีละ 2 ครั้ง 

3) ไดด้ าเนินการโครงการตามความยืดหยุ่นของหน่วยงานร่วม 
4) ไ ด้ ร่ ว ม ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก พื้ น ท่ี 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉี ย ง เห นือ  
(จังหวัดนครราชสีมา) กับส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

5) ได้ด าเนินการโครงการจัดตั้งและด าเนินการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

6) ได้ด าเนินโครงการ Reskill , Upskill ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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3. นโยบายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21  
(การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดวิธีการวัดคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเสนออย่างเป็น
รูปธรรม 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาตามท่ีเสนอ 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) มีการแต่งตั้งและประชุมคณะท างานจากส านักวิชาต่าง ๆ 

เพื่อก าหนดวิธีการประเมินคุณลักษณะบัณทิตโดยแยกเป็น
ทักษะเฉพาะ (hard skills) และทักษะท่ัวไป (soft skills) โดย
ท้ังน้ีการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็น soft skills 
จะด าเนินการผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีความเท่ียงตรง 

2 
 
2 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนวิธีการวัดผลการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ท่ีเน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเสนอ 

4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบให้คณาจารย์ท่ีได้รับการรับรอง
วิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ UKPSF 
(The UK Professional Standards Framework) ไดม้ีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการการด าเนินงานนโยบายคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2) มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

กรอบเวลาท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ

จัดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2562 และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ สู่
ผู้บริหารส านักวิชา และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. แต่งตั้งและประชุมคณะท างานจากส านักวิชาต่าง ๆ  
2 ชุด เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะบัณทิตโดยแยกเป็นทักษะเฉพาะ 
(hard skills) และทักษะท่ัวไป (soft skills) 

3. ด าเนินการขอข้อมูลทักษะเฉพาะและทักษะท่ัวไปท่ี
จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวบัณฑิต ซ่ึงแต่ละหลักสูตรได้
ก าหนดไว้แล้วในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

4. ประชุมคณะท างานท้ังสองชุดเพื่อสรุปข้อมูลและ
ก าหนดวิธีการประเมินทักษะเฉพาะ (hard skills) และ
ทักษะท่ัวไป (soft skills) จากข้อมูลท่ีได้รับ  

5. ฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับสถานพัฒนาคณาจารย์ และ
ส านักวิชา ร่วมกันก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับทักษะท่ี
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น รวมท้ัง การส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายโดยตั้งต้นการพิจารณาจากทักษะท่ีต้องการ
ให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต  

6. สร้างระบบเก็บ ประมวลผลข้อมูล และประเมินทักษะเฉพาะ
และทักษะท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นจริงในนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

7. E-portfolio transcript ท่ีแสดงผลการเรียน ทักษะ
เฉพาะและทักษะท่ัวไป ของบัณฑิตรายบุคคล 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

2) มีเป้าหมายพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 จากนโยบายการพัฒนาหลักสูตร
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2562 และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  น้ัน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุก
หลักสูตรได้ก าหนดท้ังทักษะเฉพาะวิชาชีพและทักษะ
ท่ัวไปซ่ึงเป็นทักษะในศตวรรษท่ี  21 ไว้แล้ว และ
คณาจารย์พยายามสอดแทรกทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
มหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ไปยังนักศึกษาผ่านการเรียนการ
สอนในวิชาต่าง ๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง คือ การส่งเสริมคณาจารย์ให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต 
รวมถึงการให้ความรู้คณาจารย์เกี่ยวกับวิธีการประเมินผล
ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น ซ่ึงได้มี
การประชุมหารือร่วมกับสถานพัฒนาจารย์ไว้แล้ว 

2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

4. นโยบายส่งเสริมการด าเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
(การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 25 มกราคม 2563 ) 
1) มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพของ

ผลลัพธ์เป็นอันดับแรก  
2) ในเรื่องการส่งเสริมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (Public 

Private Partnership; PPP) มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมด้าน Upskill และ Reskill  

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแบ่งสรรรายได้บางส่วนมา
ใช้ท านุบ ารุงทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการหารายได้ด้วย  

4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการหา
รายได้ ในประเด็นดังน้ี 
4.1) มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดการจัดตั้ง SUT 

Holding Company เพิ่มเติม เช่น ก าหนดข้อมูล
ของลูกค้า และกลยุทธ์การด าเนินงานให้ชัดเจน เป็น
ต้น และควรด าเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เพื่อน า
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) ตามยุทธศาสตร์ของอธิการบดี 

4.2) มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และ
นักวิจัยสร้างงานวิจัยท่ีสามารถน าไปสู่การต่อยอด
งานวิจัยท่ีเป็นนวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้
ท่ีได้มาปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถ
สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาให้เพิ่มขึ้น 

4.3) ในการน าเสนอรายได้น้ัน มหาวิทยาลัยควรน าเสนอ
โดยเปรียบเทียบกับความสามารถในการสร้างรายได้
ของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ รวมท้ังน าเสนอกลยุทธ์การ
สร้างรายได้ พร้อมก าหนดวิธีแก้ปัญหา และเสนอ
แนวทางท่ีต้องการให้สภามหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนด้วย 

4.4) นักศึกษาถือเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยควรสร้ างความผูกพันระหว่ าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงอาจเป็นช่องทางหน่ึงในการเพิ่มรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดวิธีการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา องค์
ความรู้และนวัตกรรมให้ชัดเจน 

6) มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการ
ด าเนินงานอย่างจริงจัง 

มติท่ีประชุม 
1) รับหลักการการด าเนินงานนโยบายส่งเสริมการ

ด าเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่อ

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจได้ด าเนินการดังน้ี 
 
1) แจ้งหน่วยงานด าเนินการมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์

เป็นอันดับแรก (แล้วเสร็จ) 
2) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาโครงการ PPP ตาม

ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนฯ
พ.ศ. 2561 จ านวน 2 โครงการ และจะท าความร่วมมือ
กับเอกชนเพิ่มเติม ด้าน Reskill/Upskill (แล้วเสร็จ) 

3) เป็นไปตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจฯ 
พ.ศ. 2561 (แล้วเสร็จ)  

4) การด าเนินการเกี่ยวกับการหารายได้ด าเนินการดังน้ี 
4.1) มหาวิทยาลัยมอบหมายเทคโนธานี เป็นหน่วยงาน

จัดท า (ร่าง) ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการจัดตั้ง 
Holding Company อยู่ในขั้นตอนการปรับแก้  

4.2) เป็นไปตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562 (แล้วเสร็จ) 

4.3) แจ้งหน่วยงานปรับรูปแบบการน าเสนอรายได้ 
(แล้วเสร็จ) 

4.4) รับทราบ (แล้วเสร็จ) 
5) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดวิธีการบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบของ SOP 
(แล้วเสร็จ) 

6) มอบหมายเทคโนธานีด าเนินการ (แล้วเสร็จ) 
 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานจัดท า (ร่าง) ระเบียบ มทส. 
ว่าด้วย การจัดตั้ง Holding Company อยู่ในขั้นตอน
การปรับแก้  
- เสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 
- เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
- เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : -ไม่ระบุ-  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รบัด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

2.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่ม ิใช่เรื่องเชิงนโยบาย   

2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 22 ประเด็น  (ส ืบเนื ่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มี 14 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 8 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 14 ประเด็น  

มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุ มั ติ  ( ร่ า ง )  ร ายงานผลการประ เมิ นตนเอง  
ปีการศึกษา 2558 มทส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มทส. 
(การประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมินในภาพรวม 
โดยให้ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงระหว่างการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินด้านการเงนิ (Financial) และการ
ประเมินด้านการด าเนินงาน (Performance) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 

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

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4.33 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มีนาคม 2563 
รายละเอียด Milestone : 
จัดท าเอกสารวิเคราะห์ระบบการบันทึกบัญชี โดยมีเอกสาร 
1. ER Diagram 
2. Data Dictionary 
3. WorkFlow Diagram 
4. User Interface 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้
มอบหมายสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) ด าเนินการโดยได้เริ่มด าเนินการเมื่อวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดท าเอกสารวิเคราะห์ระบบ
การบันทึกบัญชีดังน้ี 
1) ER Diagram 
2) Data Dictionary 
3) WorkFlow Diagram 
4) User Interface 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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2. ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การประชุมครั้งท่ี 
7/2559 วันท่ี 24 ธันวาคม 2559) 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริ งจังและต่อเน่ือง  
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 3 (30 มิถุนายน 2563) ส าหรับต้นทุนหน่วยงาน 
จ านวน 40 หน่วยงาน 
รายละเอียด Milestone : 
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต้นทุนหน่วยงานแบบ

รวมค่าเสื่อมราคาและไม่รวมค่าเสื่อมราคา 
2. น าเสนอรายงานต้นทุนหน่วยงานให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 
3. น าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นฐานในการ

บริหารจัดการ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปน าโดยทีม
พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยและผู้รับผิดชอบของส่วน
การเงินและบัญชี ได้ด าเนินการประสานติดตามหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ในไตรมาส 2 ดังน้ี 
1) ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานท่ีใช้จ่ายงบประมาณ

ตามจริง ส าหรับปีการศึกษา 2561 และน าเข้าระบบ 
Minio Sever ครบถ้วนแล้วเสร็จ 

2) ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานท่ีใช้จ่ายงบประมาณ
ตามจริง ส าหรับภาคการศึกษา 1/2562 และน าเข้า
ระบบ Minio Sever ครบถ้วนแล้วเสร็จ 

3) ค านวณต้นทุนผลิตน้ าประปา แบบรวมค่าเสื่อมราคา
และไม่รวมค่าเสื่อมราคา ปีการศึกษาท่ี 2561 แล้วเสร็จ 
**ล าดับท่ี 1) - 3) ข้อมูลน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
power bi online น้ัน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ MIS 
ต้องก าหนดสิทธิและสร้างหน้าจอส าหรับแสดงข้อมูลให้
ผู้บริหาร กรรมการ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง โดย 
ผู้รับผิดชอบของส่วนการเงินและบัญชีได้ประสานและ
ส่งข้อมลูให้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ MIS เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

4) ท าข้อมูลรายเดือนส าหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อให้
สามารถเรียกข้อมูลแบบปีงบประมาณได้ โดยปันส่วน
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีหน่วยงาน ในรายงาน
ต้นทุนรวม เข้าหน่วยงานท่ีใช้จ่ายงบประมาณจริง ซ่ึงมี
ความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4 

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

เทคโนโลยีสุรนารีตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป  
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 4/2563 (30 กันยายน 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ออกหนังสือติดตามและแจ้งหน้ีให้หน่วยวิสาหกิจ

ทราบเพื่อด าเ นินการช าระหน้ีให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้กับมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าบันทึกเพื่อเร่ งรัดให้ช าระหน้ีตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. เสนอรายงานผู้บริหารให้พิจารณาหากไม่ เป็นตาม
กรอบระยะเวลา และแผนบริการท่ีเสนอไว้ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

3. มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหาร
ท่ัวไปได้มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ติดตามการ
จัดท าแผนธุรกิจ/แผนบริการของหน่วยวิสาหกิจ ดังน้ี 
1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามแผนธุรกิจ 

พ.ศ. 2563-2567  
2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสุรสัมมนาคาร 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนบริการ 
3) เทคโนธานี ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีน าเสนอ 

พร้อมการจัดท า TQA ปี พ.ศ. 2563 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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4. รายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุนการ
เรียนรู้กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย 
Huddersfield และ มหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราช
อาณาจักร (การประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อยอดการด าเนินโครงการ STARS 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการจัดอบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามมาตรฐาน UKPSF 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความ

ร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้กับ Higher Education Academy 
มหาวิทยาลัย Huddersfield และมหาวิทยาลัยเปิด 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้
ด าเนินการ โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ได้มีการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ประจ าปี) ท่ีทางสถาบัน Advance HE ได้จัดขึ้น
และได้พบปะ Mr.Ian Hall (ผู้แทนดูแลด้าน International 
Membership ของ AHE) ซ่ึงได้หารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการ แม้ทางสถานพัฒนา
คณาจารย์ได้พยายามส่งเสริมให้มีการแสดงผลในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อสาธารณะโดยผ่านการจัดกิจกรรม 
The 1st SUT-UKPSF (ปี พ.ศ. 2561) และ Thai PSF Network  
(ปี พ.ศ. 2562) อย่างไรก็ตามยังมิได้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม
และแพร่หลายในบริบททางการผลิตผลงานพัฒนาด้านคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยพบว่า มหาวิทยาลัย
ยังขาดความพร้อมในมิติของผลงานด้านการพัฒนาการเรียน 

1 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
3 ป ี(พ.ศ. 2562-2564) 
รายละเอียด Milestone :  
1. ส่งเสริมให้เกิดการอบรมหลักสูตร STARS ต่อเน่ือง

อย่างน้อย 3 ปี และก าหนดให้เป็นเงื่ อนไขต้องขอ
รับรองวิทยฐานะของคณาจารย์บรรจุใหม่ ของ มทส. 

2. เพิ่มสัดส่วนของคณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
ให้อยู่ในระดับ FELLOW ขึ้นไปให้มากขึ้น 

3. จัดท าความร่วมมือเพื่ออบรมคณาจารย์ผู้ได้รับรอง
วิทยฐานะให้เป็นผู้ประเมินและถ่ายทอดความรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ประสาน เจรจาเพื่อขยายขอบเขตหลักสูตร STARS ให้
สามารถรับรองวิทยฐานะได้ในระดับ FELLOW 

5. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับชาติ (ผ่าน ควอท./สกอ.) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

การสอน (การพัฒนารูปแบบการสอน/การวิจัยด้านการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์  (กายภาพ/สุขภาพ) เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์) ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีน้ันมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อ
การสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมออกสู่สังคมเป็นหลักจึง
ส่งผลให้การพัฒนาด้านการเรียนการสอนถือเป็นอีกมิติ
ทางเลือกหน่ึงเฉพาะกลุ่มบุคคลมิได้แพร่หลายเท่าท่ีควรจึง
อาจถือเป็นเหตุผลสนับสนุนได้ว่า มหาวิทยาลัยยังขาดความ
พร้อมท่ีจะริเริ่มงานด้านการจัดประชุมวิชาการท่ีมุ่งเน้น
ผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลัก และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินการอบรมภายใน
บริบทมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการสมัครขอรับการ
รับรองวิทยฐานะเป็นรายบุคคล โดยยังไม่มีการด าเนินการ
ในการประสานติดต่อไปยังสถาบัน Advance HE เพื่อการ
พูดคุยในมิติของการยกระดับโครงการ STARS เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรสาย
วิชาการ ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ในมิติด้านการสอนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปัจจุบันมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการรับรองท้ังสิ้น 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.95 (จ านวนคณาจารย์ปัจจุบัน 480 คน) 
จ าแนกเป็น AFHEA 23 คน (รวมบุคลากรสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ 2 คน)/ FHEA 24 คน / SFHEA 19 คน/ PFHEA 1 คน 
(ผู้บริหารระดับสูง) 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

5. ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้งที่ 
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) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2564 

รายละเอียด Milestone :  
1. ปี พ.ศ. 2563  ประชุมหารือการจัดตั้ง Premium Clinic  

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ราคา การบริการท่ีชัดเจน 
2. ปี พ.ศ 2564  เปิดด าเนินการ Premium Clinic 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีเป้าหมายเปิด
ให้บริการพิเศษ (Premium Clinic) ท่ีอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์เป็นการให้บริการแบบ One Stop Service 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และมวีิธีการด าเนินงานดังน้ี 
1) ได้มีการจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee 

GI Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
- ปี พ.ศ. 2563 

(1) Check Up Center 
(2) Complementary Clinic 
(3) Nutrition Clinic 
(4) Teenage Clinic 
(5) Rehabilitation Clinic 

- ปี พ.ศ. 2564 
(1) Child Day Care 
(2) Elderly Care Unit 
(3) Sport Science Clinic 

- ปี พ.ศ. 2565 
(1) Wellness Center Complex 
(2) Medical Tourism 

2) ในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บริการเป็น ARI Clinic ส าหรับผู้ป่วยนอก และปรับหอ
ผู้ป่วยเป็น Cohort Ward 

2 

6. 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 ย งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามท่ีเสนอ  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั ง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้เข้า
ร่วมรับฟังการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ Six Sigma & 
Lean Six Sigma Black Belt Project เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 จัดโดยสถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่ งชาติ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการปรับใช้กับการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการเข้าร่วมรับฟังการ
น าหลักการของ Six Sigma ไปใช้จริงในกรณีต่าง ๆ พบว่า 
(1) เป็นการน าไปใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
(2) จากการสอบถามวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่ายัง 

ไม่มีการน าหลักการของ Six Sigma ไปใช้เพื่อการ
บริหารความเสี่ยงโดยตรง 

(3) แต่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน า
หลักการของ Six Sigma บางส่วนมาปรับใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เช่น การเก็บข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น 

(4) มหาวิทยาลัยได้น าหลักการของ Bow Tie Diagram 
(BTD) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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7. ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั ้งที่ 
4/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 
1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
(1) หากเห็นควรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิก 

2) มหาวิทยาลัยควรปรึกษากับท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิ นัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะความในมาตรา 61 วรรคสอง ท่ีบัญญัติ
ว่า “เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้น ามาฝากไว้
ท่ีกระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น หรือได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น” 
ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมายและการน าหลัก
กฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบผลการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัย
การเงิ นการคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้
จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

กรอบเวลาท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. แต่งตั้งคณะท างานศึกษาผลกระทบ 
2. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และสรุปผลการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. รวบรวมข้อมูลในการขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ
พัสด ุ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

4. หารืองานนิติการในประเด็นการยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

5. เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ
การยกเลิกระเบียบฯ 

6. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการยกเลิกระเบียบฯ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

7. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
 
 
 
 

1) ส่วนพัสดุได้น าเสนอเรื่องการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบแล้วในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

2) ส่วนสารบรรณและนิติการได้หารือกับ ท่ีปรึกษา
กฏหมายและวิทยากรของกรมบัญชีกลาง ในประเด็น
ดังกล่าว โดยได้แจ้งผลการหารือไปยังรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป และส่งข้อมูลท่ีได้รับจาก
การหารือกับวิทยากรของกรมบัญชีกลางให้ส่ วน
การเงินและบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

8. 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 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
กันยายน 2565 (การวิจัยสถาบันเรื่องน้ี เป็นการศึกษา
ระยะยาว (longitudinal study) โดยจะเก็บข้อมูล 
ทุก 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี)  
รายละเอียด Milestone : 
1. ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 

เพื่ อ ขอข้ อ มู ล จ ากฐ านข้ อมู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ด้ า น
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของศิษย์เก่า มทส. ครั้งท่ี 1 
( ศิ ษย์ เก่ า เริ่ มบั น ทึ กข้ อมู ล ในระบบครั้ ง แรก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

2. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลด้านความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่อประกอบการท าวิจัย  

3. ประสานกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าปรับปรุงข้อมูลเก่า
ให้สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการท างาน เช่น เลื่อนต าแหน่ง เปลี่ยนงาน
ใหม ่สถานท่ีท างานใหม ่เป็นต้น 

4. ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อขอข้อมูลจากฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพของศิษย์เก่า มทส.  
ครั้งท่ี 2 ครบ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

5. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลด้านความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพเมื่อสิ้นปีท่ี 3 และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อประกอบการท าวิจัย 

6. สุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกในบาง
ประเด็น (Focus Group)  

7. จัดท ารายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของศิษย์เก่า มทส. 

 
 
 
 
 

 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 

 

8. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อ

ขอข้อมูลจากฐานข้อมูลศิษย์เก่า ด้านความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของศิษย์เก่า มทส. ครั้งท่ี 1 (ศิษย์เก่าเริ่มบันทึก
ข้อมูลในระบบครั้งแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล พบว่า ข้อมูลท่ีได้รับ
เป็นศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
8,909 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 1,275 คน และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 390 คน โดยข้อมูลท้ังหมดเป็น
การกรอกข้อมูลของศิษย์เก่าในระบบครั้งแรก ยังไม่มีศิษย์
เก่าเข้ามาปรับปรุงข้อมูลในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (การเปลี่ยนสถานท่ีท างาน
หรือการเลื่อนต าแหน่ง หรือการขึ้นเงินเดือน)  

3) ประสานกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าปรับปรุงข้อมูลเก่า
ให้สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการท างาน เช่น เลื่อนต าแหน่ง เปลี่ยนงานใหม่ 
สถานท่ีท างานใหม่ เป็นต้น 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

9. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากประสิทธิภาพ
การบริหาร และตามผลการปฏิบัติ งานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(การประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561) 
1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของรายได้

จากการให้บริการ โดยไม่พิจารณางบลงทุน 
2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนเป้าหมายการด าเนินงาน 

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

3) มหาวิ ทย าลั ย คว รทบทวนตั ว ชี้ วั ด ท่ี ส ะ ท้อนถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4) มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นสมรรถนะของ
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี กั บ
โรงพยาบาลอื่นด้วย 

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

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 1 คะแนน) 

9. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ด าเนินการขอถอนวาระแล้ว 
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10. ขออนุมัติก า รจัดตั ้ ง ส านัก วิช า เทค โน โลยีดิจิทัล  
(การประชุมนัดพิเศษ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
1) การเสนอจัดตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ควรพิจารณา

ด้วยว่าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมจะปรับโครงสร้างการ 
แบ่งส่วนงานอย่างไร ท้ังน้ี เพื่อด าเนินการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาไปในคราวเดียวกัน 

2) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลขัดกับหลักการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถือปฏิบัติในการจัดตั้งส านักวิชาท่ีตั้งมาก่อนหน้าน้ี โดย
ต้องมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหลัก 

3) การจัดท าหลักสูตรแบบมอดูล (Modular Course) เป็น
เรื่องท่ีดีควรสนับสนุน โดยสามารถด าเนินการได้ภายใต้
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ควรแยกประเด็นเรื่องการจัดท า
หลักสูตรกับการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลออกจากกัน 

10. มหาวิทยาลัยโดยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ได้ด าเนินการดังน้ี 
1) หากด าเนินการแยกส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ให้ท า

เช่นเดียวกับส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยเพียงยุบ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี   
พ.ศ. 2533 ไม่ไดม้ีข้อห้าม ในการไม่มีการแบ่งสาขาวิชา 
แต่อย่างใด ดังตัวอย่างเช่น มาตรา 28 วรรค 3 รวมท้ัง
ได้ตรวจสอบกับงานนิติการเรียบร้อยแล้ว 

3) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว 

4) ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการโครงการจัดรูปแบบการ
บริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ และค าสั่ง
จัดตั้งโครงการน าร่องในรูปแบบ Sandbox เรียบร้อยแล้ว 
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4) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นในการตั้งส านักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) ควรมีแผนการหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องการเรียนการสอน 

6) อาจพิจารณาด าเนินการในรูปแบบโครงการน าร่องไปก่อน
โดยให้อธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแล 

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

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเมิน 

8) การเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาเป็น
เรื่องท่ีดี และควรสนับสนุน 

  

มติท่ีประชุม 
1) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นโครงการน าร่องในรูปแบบ 

Sandbox โดยระดมบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการ
จัดท าโครงการน าร่องดังกล่าวมาสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี 
โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลโครงการ
น าร่องดังกล่าว เพื่อให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงเมื่อ
ได้ผลและรูปแบบท่ีเหมาะสมจึงจะน าไปขยายผลเพื่อ
น าไปสู่การจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 

  

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

11. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการดังน้ี 4.40 

1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนภาระหน้าท่ีและ
อัตราก าลังของศูนย์กิจการนานาชาติดังน้ี 
(1) ปรับข้อความภาระหน้าท่ีให้ชัดเจน โดยเน้นให้บริการ 

ในเชิงประสาน ส่งเสริม หรือปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้วเพื่อ
ไม่ให้ซ้ าซ้อน 

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

2) มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ดังนั้นควรน าจุดแข็งดังกล่าวมาเป็นจุดขายเพื่อก าหนด
เป้าหมายในเชิงรุกให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มจ านวน
นักศึกษานานาชาติ และอาจารย์ระดับนานาชาติ โดย
อ้างอิงจากเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infastructure) 
ท่ีอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น เช่น 
หอพัก กฎระเบียบ เป็นต้น 

4) ภารกิจของศูนย์กิจการนานาชาติควรครอบคลุมถึงการ
แสวงหาแหล่งทุนจากนานาชาติส าหรับนักศึกษาและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย 

5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ โดย
ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีเครือข่ายกับ
องค์กรต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการ 

 

1) จัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ประสานงานกับศูนย์กิ จการ
นานาชาติเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ได้มีการด าเนินการดังน้ี  
2.1) ได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถเข้ามา

สืบค้นข้อมูล รายละเอียดหลักสูตรพร้อมรายชื่อ 
ผู้ประสานงาน รวมท้ังเผยแพร่วีดิโอแนะน า มทส.  
ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั อีกท้ังยังเพิ่มช่องทาง chat bot 
เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเข้า
ศึกษา มทส. บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติแล้ว
เสร็จ 

2.2) ด าเนินการจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกส าหรับ 
visitor, visiting scholar, student ในการเดินทางมายัง
มหาวิทยาลัยผ่านรถเฉพาะกิจ รวมท้ังแนะน าการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์
กิจการนานาชาติแล้ว 

2.3) ได้ด าเนินการส ารวจความเชี่ยวชาญของคณาจารย์  
รวบรวมรายวิชา หลักสูตร และสาขาท่ีสนใจในการรับ
นักศึกษาต่างชาติจากทุกส านักวิชา เพื่อน าข้อมูลมา
จัดท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษา
ต่อ หรือให้หน่วยงานต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 
ขณะน้ีด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ 

2.4) เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านสภาพความเป็นอยู่ของหอพัก 
และระบบคมนาคมขนส่ งภายในมหาวิ ทยาลั ย  
ศูนย์กิจการนานาชาติได้แปลตารางรถรับ-ส่งภายใน
มหาวิทยาลัย ประสานงานกับผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาป้ายบอกทาง และประชุมหารือการแก้ปัญหา
ระยะยาวเพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษานานาชาติร่วมกับ
สุรสัมมนาคาร และส่วนบริหารสินทรัพย์แล้วเสร็จ 

5 
 
5 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์กิจการนานาชาติ จากเดิม 3 ฝ่าย

เป็น 4 ฝ่ายตามท่ีเสนอ ดังน้ี 
(1)  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
(2)  ฝ่ายบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(3)  ฝ่ายบริการนักศึกษาและหลักสูตร  
(4)  ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone :  
1. ทบทวนภาระหน้าท่ีและอัตราก าลัง และปรับโครงสร้าง

ของศูนย์กิจการนานาชาต ิ
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานจากส านักวิชาเพื่อร่วม

ท างานกับศูนย์กิจการนานาชาติ 
3. สรรหาแหล่งทุนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการให้ทุน

จากแหล่งทุนต่าง ๆ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infastructure) ท่ีอ านวย

ความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น 
5. น าเสนอวาระการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมี

เครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

3) ได้ประสานงานไปยังผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
แล้ว ท้ังน้ีศูนย์ฯ มิได้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งโครงการและ
จัดสรรงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องในด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อ านวยความสะดวก แต่สามารถช่วยให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ecosystem ความเป็นนานาชาติ และจะร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง โดยศูนย์กิจการนานาชาติให้ความ
อนุเคราะห์ในการแปลกฎระเบียบหอพักเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษานานาชาติเข้าใจในกฎระเบียบการพักอาศัย 
และผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติร่วมเป็นคณะท างาน
จัดหาประกันภัยหมู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ในการเข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดท าประกันหมู่
ของนักศึกษา ท าให้สามารถท าประกันหมู่นักศึกษา มทส. ได้
ตามมติของคณะท างานลุล่วงไปด้วยด ี

4) ศูนย์ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานทุนต่าง ๆ และได้ก าหนด
เจ้าหน้าท่ีเพื่อดูแลด้านน้ีเป็นการเฉพาะแล้ว โดยมีหน้าท่ีในการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมกับ สบวพ. มี
ส่วนร่วมในการประชุมระหว่างนักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ ได้แก่ Erasmus+, Franco-Thai, และทุนอื่น  ๆท่ีทาง
อาจารย์และนักวิจัยได้มีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้ว โดยศูนย์ฯ จะ
เข้าร่วมสนับสนุนในการประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานจาก
ต่างประเทศตามแนวปฏิบัติของศูนย์ฯ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และจะน าเข้าเป็นวาระเพื่อ
ทราบในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 1-2563 ต่อไป 

5) ศูนย์กิจการนานาชาติจะบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์เกี่ยวกับการก าหนดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศร่วม
เป็นคณะกรรมการ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตและหน้าท่ีของท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

12. 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) มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ 

เช่น ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ MIS ซ่ึงจะสามารถแสดงให้
เห็นต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงได้ 

2) 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 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) 

12. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
 
 
 

1) ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ร่ วมกับ MIS มาตลอดตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2561 โดยขณะน้ี
ด าเนินการระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของระบบได้แก่ 
(1) SUTCO ซ่ึงด าเนินการเป็นระบบพื้นฐานให้ทุกหลักสูตร

กรอกข้อมูลหลักสูตรล่าสุดท่ีด าเนินการและกรอกข้อมูล
หลังได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลและติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานของ
หลักสูตรท้ังในด้านกฎ ระเบียบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยด านินการได้ร้อยละ 80 

(2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับหลักสูตรในด้านการ
ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่าง
การด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
หลักสูตร Phase 2 ระยะท่ี 2-3 ซ่ึงสามารถตรวจสอบและ
ติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2. จั ดท า  TOR ระบบฐานข้ อมู ลบริหารจัดการ

หลักสูตร Phase ท่ี 2 ระยะท่ี 2-3 โดยผ่านการ
พิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการฯ MIS และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ผู้พัฒนาระบบจัดท าระบบฐานข้อมูลฯ Phase ท่ี 2 
ระยะท่ี 2  ทดสอบระบบ และปรับระบบให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

4. ผู้พัฒนาจัดท าระบบฐานข้อมูลฯ Phase ท่ี 2 ระยะ
ท่ี 3 ทดสอบระบบ และปรับระบบให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน (หลักสูตร) 

5. ผู้พัฒนาส่งมอบระบบ พร้อมคู่มือการพัฒนาระบบ
และคู่มือการใช้งานระบบ 

6. หลักสูตรสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรได้ 

7. ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตรได้  เพื่อให้หลักสูตร
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
กรกฎาคม 2563 

รายละเอียด Milestone : 
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่าง 

3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  และก าหนด
กรอบการด าเนินงาน 

3. มีรูปแบบและวิธีการ วิเคราะห์ความต้องการของ
พื้นท่ี “กลุ่มนครชัยบุรินทร์” (Demand side และ 
Supply side) 

4. มี แนวปฏิบั ติ ในการพัฒนาความร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานในพื้นท่ีให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

5. มีกรอบแนวทางการจัดประชุมวิชาการ Engagement 
Thailand Annual Conference 2020 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้ด าเนินการดังน้ี 
(1) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันหารือ
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
กรอบและแนวทางในการเตรียมการด าเนินการ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ได้มีการหารือเพื่อ
ก าหนดจัดประชุมร่วมในช่วงการเฉลิมฉลอง 30 ปี มทส. 

(2) ท่ีประชุมได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล 
โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ด้าน Supply-side โดย
รองอธิการบดีฝ่ ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล และด้าน Demand-side โดย 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจและ 
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ 
เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการด าเนินการ  ขณะน้ี   
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จังหวัดนครราชสีมา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุ ริ นทร์  มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครราชสี มา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

(3) มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมท่ี
ประชุมได้พิจารณาและร่วมกัน และมีมติก าหนด
กรอบแนวทางในการจัดประชุมในรูปแบบการเสวนา 
โดยก าหนดให้มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) รัฐบาลได้ก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด – 19) โดยให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจ านวน
มากท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
อาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเสวนาท่ีก าหนดจัดไว้
ข้างต้น 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

13. 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 เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการผลิต 

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

3) มหาวิทยาลัยไม่ควรน านักศึกษากลุ่มเดิมท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา
กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างการประกาศรับเข้าสู่โครงการฯ 

มติท่ีประชุม 
1) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการเป็นโครงการน าร่องในรูปแบบ Sandbox 
เพือ่หารูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปใหม่ โดยระดมบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อ
การจัดท าโครงการน าร่องดังกล่าวมาสนับสนุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
วิสัยทัศน์ของอธิการบดี โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ในการก ากับดูแลโครงการน าร่องน้ี และเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เมื่อมีอุปสรรคใน
การด าเนินการ ให้น าเรื่องหารือกับสภามหาวิทยาลัย 
เป็นเรื่อง ๆ ไป ซ่ึงเมื่อได้ผลและรูปแบบท่ีเหมาะสมจึง
จะน าไปขยายผลเพื่อออกระเบียบ และจัดตั้งเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นทางการภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลยัรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้2 คะแนน) 

13. มหาวิทยาลัยโดยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ได้ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้ก าหนดนิยามของหลักสูตรการเรียนการสอนดิจิทัล

ในโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่แล้วในหลักสูตรการเรียนการ
สอนโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ 

2) อธิการบดีในฐานะของผู้อ านวยการโครงการฯ ได้ระดม
บุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าโครงการ
น าร่องดังกล่าว โดยไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างดังค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีท่ี 1310/2562 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการ 
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป และ
ลูกจ้ างชั่ วคราวราย เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ไปปฏิบัติงานใน
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปใหม่ 

3) มหาวิทยาลัยมิได้น านักศึกษากลุ่มเดิมท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นักศึกษากลุ่ม ท่ีอยู่ ระหว่างการประกาศรับเข้ าสู่
โครงการฯ นักศึกษาท่ีสังกัดหลักสูตรภายใต้การ
ด าเนินงานของโครงการจะเป็นนักศึกษากลุ่มใหม่ คือ 
นักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 และ นักศึกษาในกลุ่ม 
Reskill/Upskill เท่าน้ัน 

5 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยงัไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

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

ด าเนินการจัดประชุมร่วมฯ และผลลัพธ์ของการจัดประชุม
ร่วมฯ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการก าหนดเน้ือหาทางวิชาการ
ในการจัดประชุมร่วมฯ ให้มีความน่าสนใจ อาทิ การมีส่วน
ร่วมของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยอาจจัดการประชุมร่วมฯ ในโอกาสเฉลิมฉลองวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยสุรนารีครบ 30 ปี  

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดขอบเขตระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน 

3) ในการจัดประชุมร่วมฯ ควรน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย เช่น ภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 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 จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ได้แก่ นายสัมพันธ์ 
ศิลปนาฎ และศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง 

(6) กรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 6 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี รองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

14. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
ได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่าง 3 

หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และก าหนดกรอบการ
ด าเนินงาน 

3) มีรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ความต้องการของพื้นท่ี 
“กลุ่มนครชัยบุรินทร์” (Demand side และ Supply side) 

4) มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นท่ีให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

5) มีกรอบแนวทางการจัดประชุมวิชาการ Engagement 
Thailand Annual Conference 2020 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

(7) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 

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

ท้ังน้ี ให้มหาวิทยาลัยประสานขอรายชื่อผู้แทนจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และจัดท าค าสั่งเพื่อเสนอลงนามต่อไป 

2) ใหม้หาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
กรกฎาคม 2563 
รายละเอียด Milestone : 
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่าง 3 

หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  และก าหนดกรอบ
การด าเนินงาน 

3. มีรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ความต้องการของ
พื้นท่ี “กลุ่มนครชัยบุรินทร์” (Demand side และ 
Supply side) 

4. มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นท่ีให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

5. มีกรอบแนวทางการจัดประชุมวิชาการ Engagement 
Thailand Annual Conference 2020 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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(2) ประเด็นมติ ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 8 ประเด็น 
มีผลการด าเนนิงานและผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุมัติโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนินโครงการ
ติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar 
Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 6/2562 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงความยั่งยืนของเทคโนโลยีการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่ึงอาจมี
เทคโนโลยีใหม่ทดแทนได้ในอนาคต โดยอาจพิจารณา
ก าหนดเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นความเสี่ยงของ
โครงการและหาแนวทางการลดความเสี่ยง รวมท้ัง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ควบคู่ไปด้วย ส าหรับการ
จัดท าข้อก าหนดและขอบเขตโครงการควรมี ความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึง
การก าหนดปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ าท่ีจะผลิตด้วย 

2) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์โครงสร้างของอาคารท่ีจะติดต้ัง
เพื่อรองรับน้ าหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และก าหนด
เกณฑ์การค านวณพื้นท่ีหลังคาในการติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ให้ถูกต้องแม่นย าเน่ืองจากอาจส่งผลต่อการ
ค านวณจุดคุ้มทุน รวมถึงอาจพิจารณาใช้พื้นท่ีแหล่งน้ า
และพื้นท่ีบนหลังคาท่ีจอดรถมาใช้ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์เพิ่มเติม 

3) มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการบ ารุงรักษาระบบการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระยะ 20 ปี  
รวมถึงแนวทางการรื้อถอนโครงสร้างการผลิตเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาของโครงการให้ชัดเจน 

4) มหาวิทยาลัยควรร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานทางเลือก
กับภาคเอกชน และขยายผลการวิจัยไปสู่ชุมชนและสังคม 
รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนเพ่ือสร้างคน
รุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประดิษฐ์ มิใช่เป็นเพียงผู้ใช้งาน 

5) มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก
ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใน
ทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังและสร้าง
อุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างประหยัดให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนินโครงการ
ติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar 
Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยยึดหลักการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
พ.ศ. 2562 น้ัน พบว่า การด าเนินการโครงการดังกล่าว  
ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับ
เอกชน พ.ศ. 2562 จึงขอทบทวนพิจารณารูปแบบการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาใน
หลักการอีกครั้ง ตามหนังสือ อว 7401/2472 ลงวันท่ี 3 
ธันวาคม พ.ศ .2562 เ รื่ อ ง  ขอทบทวนแนวทางก าร
ด าเนินการร่วมลงทุนกับเอกชนโครงการติดตั้งและบริหาร
จัดการระบบพลังงานทางเลือก ปัจจุบันด าเนินการเป็น
โครงการวิจัยและพัฒนา โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ท่ี 2392/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
บันทึกความเข้ าใจ (MOU)  และคัดเลือกเอกชนร่วม
โครงการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการระบบพลังงาน
ทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 

6) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบความเป็นมาของผู้ร่วมทุน
อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาข้อตกลงการร่วมลงทุนใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การบ ารุงรักษาระบบการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตลอดช่วงระยะเวลา 
20 ปี ภาระท่ีเกิดจากการไม่ด าเนินการตามข้อตกลง
ระยะ 20 ปี เป็นต้น ซ่ึงการร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
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มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนินโครงการ

ติดต้ังและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar 
Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามท่ีเสนอ 

2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการร่วม
ลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนินโครงการติดตั้งและบริหาร
จัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อ
ทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามท่ีเสนอ 

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

  

2. ขออนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์ทาง
ชีวการแพทย์  (หลักสูตรนานาชาติ ) (หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. 2562) และการแก้ไขข้อมูลใน (ร่าง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และ
โมเลกุลส าหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์  (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (Cellular and 
Molecular Science for Biomedical Applications)  
(การประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 24 สิงหาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

หลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 
2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาบรรจุเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจัดท า

หลักสูตรแบบมอดูล (Modular Course) เป็นวาระเชิงนโยบาย 
3) ในการเสนอขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละครั้ง 

มหาวิทยาลัยควรสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผน
และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อ นุมัติ ในแต่ ละปี
การศึกษาท้ังในภาพรวมและจ าแนกตามสาขาวิชาเพื่อ
ประกอบในการเสนอขออนุมัติด้วย 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์ ทางชีว
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ตาม (ร่าง) หลักสูตรฯ ท่ีเสนอ 

2) อนุมัติการแก้ไขข้อมูลใน (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล
ส าหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามท่ีเสนอ 

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย

ระบบคลังหน่วยกิต 
2. การประชุมพิจารณาร่าง ข้อบังคับฯ  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้บรรจุเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

สหวิทยาการเป็นวาระเชิงนโยบายพร้อมกับการจัดท า
หลักสูตรโมดูล (Modular Course) ด้วยแล้ว 

2) ได้ด าเนินการตามวิธีการด าเนินงานดังน้ี 
(1) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อยกร่างข้อบังคับว่าด้วย

ระบบคลังหน่วยกิต มีประชุมคณะกรรมการฯ  
แล้ว 1 ครั้ ง และมีการปรับปรุงข้อบังคับแล้ว 
อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา เพื่อปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(2) ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Modular และระบบ Credit Bank” 
ระหว่างวัน ท่ี  14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ณ Vivace Khaoyai Resort อ า เ ภอปากช่ อ ง 
จังหวัดนครราชสีมา 

3) ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบวาระขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา  ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิ ก ายน  พ .ศ .  2562  เ รี ยบร้ อยแล้ ว  ท้ั ง น้ี   
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้มอบหมายให้
ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้จัดท าข้อมูลอัตราการส าเร็จ
การศึกษาทุกครั้งท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอวาระผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
3. การเสนอร่างข้อบังคับต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ 
4. การเสนอ ร่าง ข้อบังคับตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตื 

พร้อมการน าเสนอวาระเชิงนโยบาย 
5. การประกาศใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

  

3. ขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2560, 
3/2561 เพิ่มเติม และ 1/2562 (การประชุมครั้งที่ 9/2562 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) 
จากการน าเสนอข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่ามีจ านวนนักศึกษาตกออกประมาณ 30-
35% ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการตก
ออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และก าหนดมาตรการการ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจพิจารณาบรรจุเป็นวาระเชิง
นโยบายต่อไป 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ

ปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2560, 3/2561 
เพิ่มเติม และ 1/2562 ของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักวิชาแพทยศาสตร์ รวมจ านวน 9 ราย ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone : 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
2. ด าเนินการโคงการวิจัยสถาบัน 
3. ด าเนินการวิจัย 
4. เสนอผลการวิจัย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
โดยศูนย์บริการการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุน
โครงการได้ด าเนินการในส่วนกรอบการท าวิจัยสถาบันเพื่อ
ศึกษาถึงสาเหตุของการตกออก ได้แก่ 
(1) ศึกษาวิธีการรับเข้าศึกษา โดยการใช้คะแนน 9 วิชา

สามัญ, O-Net ฯลฯ มีผลต่อการตกออกอย่างไร  
(2) ศึกษาผลการเรียน วิชาอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการ 

ตกออกของนักศึกษา 
 

2 

4. ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อของผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันการบินพลเรือน (การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2562) 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจพิจารณาน าซอฟต์แวร์
หรือฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกับการรับสมัครนักศึกษาและการ
ลงทะเบียนเรียน ซ่ึงบรรจุข้อมูลชื่อนักศึกษาท่ีตรงกับข้อมูล
ตามบั ตรประชาชนมา ใช้ ในการ ตรวจสอบรายชื่ อ 
ผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อไป 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติแก้ไขรายชื่อของผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาของ

สถาบันการบินพลเรือน จ านวน 1 ราย คือ จากเดิม นางสาว
จิตพินิฐ ลายมะนะตา เป็น  นางสาวจิตนิพิฐ  ลายมะนะตา 
ตามท่ีเสนอ 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
โดยศูนย์บริการการศึกษาด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดซ้ าอีกครั้ง สืบเน่ืองจากระบบฐานข้อมูลการรับ
สมัคร การลงทะเบียนเรียน การประมวลผล การศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบิน
พลเรือน ใช้ระบบแยกกัน มีดังน้ี 
(1) ประสานกับส่วนทรัพยากรบุคคล มทส. ว่าสามารถน า

เลขบัตรประชาชน มาตรวจเช็คกับระบบทะเบียน
ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน ส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ในแบบ online ได้
หรือยัง ซ่ึงได้รับค าตอบว่ายังไม่ได้ 

(2) แจ้งสถาบันการบินพลเรือน หาแนวทางป้องกันความ
ผิดพลาด 

2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 40 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. ประสานให้สถาบันการบินพลเรือน หาแนวทาง

ป้องกันความผิดพลาด 
2. ติดตามกับส่วนทรัพยากรบุคคล มทส. ถึงความก้าวหน้า

ในการอนุญาตให้ มทส. สามารถเข้าใช้ระบบทะเบียน
ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง  ในแบบ online เพื่อการ
ตรวจสอบซ้ า 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1   

  

5. ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)  
(การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) 
1) ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ

ถัดไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังน้ี 
1.1) การก าหนดเป้าหมายของอธิการบดีด้านการสร้าง

ความมั่นคงทางการเงิน อาจพิจารณาค านวณจาก
สินทรัพย์ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือพิจารณาจาก
สัดส่วนรายได้ของงบประมาณท่ีได้รับ หรือสัดส่วน
รายได้นอกงบประมาณท่ีได้รับ 

1.2) การน าเสนอข้อมูลผลงานการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ควรน าเสนอในรูปแบบตารางท่ีแสดง
ให้เห็นถึงสถานะของผลงาน หน่วยงานท่ีน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ และรายได้จากผลงาน 

1.3) การประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) ในมิติท่ี 2 
: การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ควรให้ความส าคัญ
กับคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS มากกว่าการให้ความส าคัญด้านปริมาณ
ผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว 

2) ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการมีดังน้ี 
2.1) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการสร้าง

ผลงานวิจัยเชิ งพาณิชย์  และก าหนดสิ่ งจู งใจให้
คณาจารย์และนักวิจัยสร้างผลงานเชิงพาณิชย์ให้มาก
ขึ้น 

2.2) ทบทวนภาระงานของคณาจารย์และนักวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย  

2.3) สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อผลักดันงานวิจัย
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

2.4) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
3) เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยด้าน

การบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้าน
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 

5. มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ ายการ เ งิ นและบริ หาร ท่ั ว ไป  รั บข้ อสั ง เกต/

ข้อเสนอแนะ โดยจักได้พิจารณาเกณฑ์ก าหนดด้าน
การสร้างความมั่นคงทางการเงินท่ีเหมาะกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป 

2) ด าเนินการน าเสนอข้อมูลผลงานการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบตารางเพื่อ
แสดงสถานะของผลงานเรียบร้อยแล้ว 

3) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของ
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS โดยใน
ภาพท่ี 1 และ 2 จะเห็นว่า จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ฐ านข้ อมู ล ส ากล  SCOPUS ขอ งมหาวิ ทย าลั ย
เทคโนโนโลยีสุรนารีมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์มี คุณภาพสูง (ส่วนใหญ่อยู่ ใน 
Quartile ท่ี 1 และ 2) และในภาพท่ี 3 จ านวนการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ก็มีลักษณะเพิ่มขึ้น
อย่ างรวดเร็ ว ทุกปี  ท้ั ง น้ี  จากผลการจั ดอั นดับ
มหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education (THE) 
World University Rankings ปี ค.ศ. 2020 การอ้างอิง 
(Citation) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีสุรนารี  มี
คะแนนอยู่ในอันดับท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

4) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
คณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย์ โดยการบริหารงานท่ีใช้หลัก “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะเป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักวิจัยในระดับพื้นฐาน ปัจจุบัน มีอาคารปฏิบัติการ
จ านวน 15 อาคาร มีห้องปฏิบัติการวิจัยและให้บริการ
วิชาชีพมากกว่ า 130 ห้อง และมี เครื่ องมื อด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการมากกว่า 30,000 
รายการ นอกจากน้ี ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยและ
เครื่องมือวิจัยของศูนย์ความเลิศ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย 
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย (ท่ีอยู่นอกเหนือความ
ดูแลของศูนย์เครื่องมือฯ) ด้วย ส าหรับการน าผลงานวิจัย 

4.13 
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5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
ข้อ 2.2) 
กรอบเวลาท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
จัดประชุมสรุปผล แล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  
ข้อ 3) 
กรอบเวลาท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. จัดท าร่างองค์ประกอบของการจัดตั้งคณะกรรมการ

ประจ าสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง 
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

2. ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา คัด เ ลื อก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1   

ไปสู่เชิงพาณิชย์น้ัน เทคโนธานี โดยส านักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา จะ เป็นหน่วยงานหลัก ท่ี
รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของท้ังมหาวิทยาลัยภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ซ่ึง
เป็นระเบียบท่ีได้ปรับปรุงล่าสุดเพื่อช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุน (สร้างแรงจูงใจ) ให้คณาจารย์และนักวิจัย
สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงในประเด็นเรื่องวิธีการจัดสรรผลประโยชน์
จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และจูงใจมากยิ่งขึ้น 

5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการ
ดั งน้ี  มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งภาระงาน 
คณาจารย์และแนวทางการค านวณภาระงานคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงภาระงานและการค านวณภาระงาน 
เพื่อไปปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกัน โดยก าหนดการประชุม เกณฑ์ภาระงาน
คณาจารย์ (สายวิชาการ) ได้ประชุมคณะท างาน  
เมื่อวันจันทร์ท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยท่ีประชุมได้
ให้กรอบแนวคิดในการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ ดังน้ี 
(1) มี ก ารก าหนดอง ค์ ประกอบของภาระงาน 

(Component Design) โดยให้ภาระงานขั้ นต่ า  
ประกอบไปด้วย งานสอนและงานวิจัยและงานบรกิาร
วิชาการ หรืออื่น ๆ 

(2) ให้ ส านักวิ ชา/สาขาวิ ชา ก าหนดอั ตราส่ วน
องค์ประกอบในข้อ 1. 

(3) การก าหนด Minimum Requirements โดยการอิง
กลุ่ม (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ให้เหมาะสมกับ Eco Systems 
ของแต่ละศาสตร์ 

(4) กลุ่มกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้ประชุมเมื่อวันอังคาร
ท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมท้ังได้ก าหนด
องค์ประกอบของภาระงาน (Component Design) แล้ว 

(5) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ประชุมเมื่อวันพุธท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมท้ังได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของภาระงาน (Component Design) แล้ว 

(6) กลุ่มวิจัย ได้ประชุมเมื่อวันพุธท่ี 14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 เพื่อทบทวนสัดส่วนงานวิจัยเพื่อก าหนด
กรอบภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า และมี
ประเด็น ภาระงานขั้นต่ า ภาระงาน Flexibility ในการ
ทดแทนด้วยภาระงานอื่ น  และ Load Impact 
Multiplication (Weighting Factor) ด้านการวิจัย 
แต่เน่ืองจากกลุ่มวิจัยมีความเห็นในหลากหลาย
ประเด็น จึงยังไม่ได้สรุปสัดส่วนงานวิจัยเพื่อก าหนด
กรอบภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 42 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 (7) กลุ่มงานบริการวิชาการ นัดหารือในวันศุกร์ท่ี 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อหารือใน
ประเด็น ภาระงานขั้นต่ า ภาระงาน Flexibility 
ในการทดแทนด้วยภาระงานอื่น และ Load 
Impact Multiplication ( Weighting Factor) 
แต่ได้เลื่อนประชุมออกไปก่อน 

(8) กลุ่ม UKPFS นัดหารือเมื่อวันอังคารท่ี  20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อหารือในประเด็น 
ภาระงานขั้นต่ า ภาระงาน Flexibility ในการ
ทดแทนด้วยภาระงานอื่น และ Load Impact 
Multiplication (Weighting Factor) งานสอน
ของผู้สอนท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะตาม
กรอบ UKPFS หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนตามนโยบาย SUT Re-Profile 
แต่ได้เลื่อนประชุมออกไปก่อน 

ท้ังนี ้ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดแผนด าเนินการ
เพื่อให้หาข้อสรุปภายในไตรมาสท่ี 3 ต่อไป 

6) ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ น้ น ก า ร ท า วิ จั ย ท่ี ต อ บ โ จ ท ย์
ภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ความ
เป็นเลิศ จ านวน 10 ศูนย์ และศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย 
หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยรวมกันมากกว่า 40 
ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกจ านวนมาก โดยเฉพาะกับภาคเอกชน ท้ังใน
มิติของการให้บริการวิชาการ และการปรับแปลง 
ถ่ ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี  ดั ง ตั วอย่ า ง
ภาคเอกชนท่ีมีความร่วมมือกับ CoE ของมหาวิทยาลัย 

7) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็น
สากลมีแนวปฏิบัติให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อย 2 รายวิชา โดยอาจใช้สื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และ/หรือ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
และมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

8) มหาวิทยาลัยโดยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้จัดท าร่างองค์ประกอบของการจัดตั้ง
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยด้านการ
บริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในคราว
การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ท้ังน้ี องค์ประกอบดังกล่าวน้ันจ าเป็นต้องมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 
ซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หาก
แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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6. ขออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทางการเงิน

ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องรายได้จากการจัดการศึกษามี
แนวโน้มลดลงจากจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง โดยด าเนินการ
ดังน้ี 
(1) อาจพิจารณาแยกเรื่องความเสี่ยงระหว่างการลดลง

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

(2) จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลดลง มีสาเหตุ
หน่ึงมาจากจ านวนโครงการวิจัยท่ี ได้รับทุนจาก
ภายนอกลดลง ซ่ึงกระทบต่อจ านวนการขอสิทธิ์ในการ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง ดังน้ัน ควรศึกษาถึงสาเหตุท่ีจ านวนนักศึกษา
ลดลงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

(3) อาจพิจารณาหารายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
เช่น การเปิดสอนหลักสูตรนอกเวลา การเปิด
หลักสูตรระยะสั้น การดึงดูดบุคคลภายนอกเข้ามา
เรียนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Privacy) ในประเด็นความเสี่ยงการเสียโอกาส
ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและความไม่
ปลอดภัยของข้อมูล 

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเรื่องการลดลงของจ านวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเปิดสอนหลักสูตร
นอกเวลา หรือหลักสูตรระยะสั้นเป็นวาระเชิงนโยบาย 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
1 เมษายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการ/

กิจกรรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษา
ท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลการรับนักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2. มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและตรงตามความต้องการของผู้บัณฑิต 

3. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน 

 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

6. มหาวิทยาลยัได้มีการด าเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัย โดยฝ่ ายยุ ทธศาสตร์  แผน และ

งบประมาณมีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสร้าง
รายได้จากการจัดการศึกษา อาทิ ระดับปริญญาตรี : 
มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การรับนักศึกษา
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เช่น การคัดเลือกด้วยระบบ 
TCAS การให้ทุนต่าง ๆ หรือการเปิดเพิ่มหลักสูตร
นอกเวลาของส านักวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนอง
ต่อผู้เรียนท่ีต้องการเรียนในหลักสูตรนอกเวลา ส่งผล
ให้มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรนอกเวลาเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมาร้อยละ 36.78 จากจ านวนหลักสูตรนอก
เวลาจ านวน 7 หลักสูตร (ข้อมูลจากศูนย์บริการ
การศึกษา ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) ระดับ
บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรท่ีมี
วิชาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship มี
การควบรวมหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
Modular Curriculum ในส่วนของสาเหตุการลดลง
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้มี
การศึกษาและสรุปสาเหตุไว้ 8 ด้าน อาทิ การมีงานท า 
ทุนการศึกษา การแข่งขัน เป็นต้น (รายละเอียดตาม
ร า ย ง า น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
ปีการศึกษา 2558) เพื่อแก้ไขปัญหาและมีมาตรการเชิงรุก
ด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
ไม่ได้น่ิงนอนใจในประเด็นดังกล่าว ได้มีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับรายได้จากการจัด
การศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย  ท้ั ง น้ี  ในปั จจุ บั น  
(ปีการศึกษา 2562) มหาวิทยาลัยยังมีรายได้จากการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อันได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่ีดูแลในส่วนข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล มทส. ท่ีดูแลในส่วนข้อมูล
ของโรงพยาบาล ในเรื่องของ Data Privacy ท้ังน้ี ทุกส่วน
งานได้ตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
การจัดท าแผนการป้องกันและด าเนินการ โดยระบุถึง
สาเหตุหลักท่ีถูก Hack ข้อมูล วิธีการป้องกันและแก้ไข
ไว้ชัดเจน โดยยึดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน 

3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็น
สากลมีการด าเนินการดังน้ี 
(1) แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อบั ง คับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 

(2) น าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 
ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

(3) ด าเนินการรับนักศึกษา 

4.67 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
1 เมษายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่อง

ของ Data Privacy ได้แก่  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ 
โรงพยาบาล มทส. 

2. มีการจัดท าแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Privacy) ประกอบประเด็นความเสี่ยงการ
เสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศฯ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาในระบบคลังหน่วย
กิต พ.ศ. 2563 

2. น าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า
ด้วยการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 ต่อ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินการรับนักศึกษา 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

7. ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 10/2562 
วันท่ี 21 ธันวาคม  2562) 
จากข้อมูลรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายรับและรายจ่ายจริงแตกต่างกับ
งบประมาณรายรับและรายจ่ายท่ีประมาณการไว้  ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีมีความแตกต่าง
ดังกล่าว และก าหนดแนวทางการวางแผนให้สอดคล้องกัน 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

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

ด าเนินการต่อไป 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ : 
ไตรมาสท่ี 1/2564  
(รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

รายละเอียด Milestone :  
1. เปรียบเทียบข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประมาณการ

และเกิดขึ้นจริง 
2. วิเคราะห์รายการท่ีมีนัยส าคัญแตกต่าง 
3. สรุปเสนอผู้บริหาร 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป รับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ในการประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
ของความแตกต่างประมาณการและท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อจักได้
ก าหนดแนวทางการวางแผนให้สอดคล้องกันต่อไป 

2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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8. ขออนุมัติข้อเสนอโครงการ เรื่อง “โครงการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thai-
China Technology Academy @SUT)” (การประชุมครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 25 มกราคม 2563) 
1) โครงการท่ีจะเสนอจัดตั้งสถาบันฯ ควรมีวัตถุประสงค์ท่ี

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี พ.ศ. 2533 ท่ีก าหนดให้การปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และผลลัพธ์ท่ีจะได้รับจากโครงการฯ รวมถึงการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน โดย
อาจน าข้อมูลจากนโยบายของรัฐในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) มาร่วม
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานของโครงการฯ ให้เป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3) เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศจีนมีอิทธิพลในโลกปัจจุบันมาก ดั งน้ัน 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด าเนินการดังน้ี 
3.1) ให้ความส าคัญกับการสอนภาษาจีนมากขึ้นเพื่อพัฒนา

ทักษะการสื่อสารให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการและ
เรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศจีน เพื่อน ามาปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี หรือสร้างเป็นนวัตกรรมได ้

3.2) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทท่ีมี
ศักยภาพของประเทศจีน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างทันท่วงที 

3.3) การเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศจีน ควรน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เช่น  
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมอาหาร และการบริการ เป็นต้น 

4) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อความภาษาอังกฤษในเอกสาร
ข้อเสนอโครงการให้ถูกต้อง 

5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเรื่องการด าเนินงานของ
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นวาระเชิงนโยบาย 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการโครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยี  ไทย-จีน แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thai-China Technology Academy 
@SUT) ตามร่าง ท่ีเสนอ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าว
ข้างต้นไปด าเนินการปรับปรุงโครงการฯ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 กรกฏาคม 2563 
รายละเอียด Milestone :  
1. ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
2. น าเสนอโครงการท่ีปรับตามข้อ 1 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
3. รับโครงการไปด าเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-จีน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

8. โครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (Thai-China Technology Academy 
@SUT) อยู่ภายใต้ความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล เมื่อเตรียมการพร้อมแล้วจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

1 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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2.2 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  รวม 11 ประเด็น (สืบเนื ่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มี 8 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 3 ประเด็น) 

(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 8 ประเด็น  
มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(การประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 22 มิถุนายน 2561) 
มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ทางการเงินในการบริหารจัดการ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อ
การรายงานสถานะการเงินประจ าเดือนของมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 
การประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 26 ตุลาคม 2561) 
1) ควรแจงงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย เพื่อทราบว่า

จากเหตุใด อาทิ จากประสิทธิภาพของการบริหาร หรือ
จากการไม่ได้ท างานตามแผน 

2) มหาวิทยาลัยได้น าระบบ Project-Based Management 
(PBM) เพื่อบริหารจัดการในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
แผนเงิน และการติดตามผลตามแผนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
บริหารการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
ผู้บริหารทราบสถานะการเงินแบบ Real Time โดยจักให้
ทีม PBM น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

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

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 3/2563 (30 มิถุนายน 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
1. ประชุมร่วมระหว่างส่วนการเงินและบัญชี ส่วน

แผนงาน และ MIS เพื่อดูด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

2. MIS ได้เชื่อมระบบบริหารการคลัง กับ PBM เรียบร้อยแล้ว 
3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อ

รายงานผู้บริการ ซ่ึงจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ

บริหารการคลั ง  (MIS)  กับระบบ Project-Based 
Management (PBM) ได้มีการหารือในการน าข้อมูลท้ัง
สองระบบเพือ่เชื่อมโยงกัน โดยมีการปรับปรุงข้อมูลจาก
ระบบ MIS เกี่ยวกับงบผูกพัน เพื่อให้แยกเป็นการผูกพัน
แต่ละปี ท้ังน้ี ปัจจุบันระบบสามารถแสดงข้อมูลได้แบบ 
Up To Date 

2) ได้น าเสนอรายงานงบประมาณ โดยสรุปรายรับและ
รายจ่ายเทียบกับงบประมาณตามหมวดรายจ่ายทุกไตรมาส 
ซ่ึงได้มีการสรุปรายงานไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ ประสิทธิภาพของ
การบริหารงบประมาณส่วนแผนงานจะเป็นหน่วยงานท่ีมี
ข้อมูลดังกล่าว 

4 
4 
 
 
 
 
 
 
4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

2. ขออนุมัติแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 8/2560 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2560) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์ 
แนวทางการจัดหารายได้เพื่อหาแนวทางในการช าระหน้ีคืน
ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยน าแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย 
เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มติท่ีประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พิจารณา
ทบทวนแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ปี พ.ศ. 2563 ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (2563-2565) 
การจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 
Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2563 
1. Check Up Center 
2. Complementary Clinic 
3. Nutrition Clinic 
4. Teenage Clinic 
5. Rehabilitation Clinic 
ปี พ.ศ. 2564 
1. Child Day Care 
2. Elderly Care Unit 
3. Sport Science Clinic 
4. Premium Clinic 
ปี พ.ศ. 2565 
1. Wellness Center Complex 
2. Medical Tourism 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีมีการด าเนินงานดังนี ้
1) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2) ได้มีการจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 

Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3 

3. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจาก
ประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งที่ 
9/2561 วันท่ี 26 กันยายน 2561) 
1) เป้าหมายผลด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1.3 

และ 1.4 ควรแยกออกเป็นข้อย่อย เช่น รายได้ต่อหัวของ
ผู้ป่วยต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องเท่ากับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นอย่างต่ า ถ้ามากกว่า คะแนนเท่ากับ 3  
ถ้าน้อยกว่าต้องเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นคะแนน 2, 1, 0 
ตามแต่สถิติย่อยของผู้ป่วยนอก เป็นต้น และข้อ 1.5 และ 
ข้อ 1.6 ควรรวมรายละเอียดเข้าด้วยกัน 

3. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ด าเนินการขอถอนวาระน้ีแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มผีลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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2) วงเงินในการจัดสรร ค่าตอบแทนพิเศษ ข้อ 3.2 ผลคะแนน
เฉลี่ย ควรก าหนดค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยก าหนดเป็นช่วง
ผลงาน เช่น ค่าเฉลี่ย 1 คะแนน ก าหนดคะแนนเป็น 0.51–
1.50 เป็นต้น เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบหลักการการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากประสิทธิภาพ
การบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 3 คะแนน) 

  

4. รายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและแนวทางในการจัดการ

เร่งรัดหน้ีท้ังหมดท่ียังคงค้างอยู่ โดยกรณีลูกหน้ีประเภท C 
ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ยอดหน้ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

2) จัดท า SOP วิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถสรุปผล
ตลอดจนติดตามตรวจสอบได ้และได้รับผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

3) มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการลงทุนประเภทลูกหน้ี
โครงการ เช่น โครงการยางพารา โครงการไก่เนื้อโคราช 
เป็นต้น โดยจัดท ารายละเอียดลูกหน้ี ว่ามีมาตรการการ
จัดการ และมีการติดตามอย่างไร โดยจัดท าเป็นแผนงาน
และรายงานคณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์สิน  
ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

4) มอบฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปด าเนินการยก (ร่าง) 
คณะกรรมการบริหารหน้ีมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลลูกหนี้
ท้ังหมดและนัดประชุมด่วน เพื่อก าหนดมาตรการเร่งรัดหน้ี 

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

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 4/2563 (30 กันยายน 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ออกหนังสอืติดตามและแจ้งหน้ีให้หน่วยวิสาหกิจทราบ 

เพื่อด าเนินการช าระหน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้กับ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดท าบันทึกเพื่ อเร่ งรั ดให้ช าระหน้ีตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. เสนอรายงานผู้บริหารให้พิจารณาหากไม่เป็นตาม
กรอบระยะเวลาและแผนบริการท่ีเสนอไว้ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปมีการ
ด าเนินการ ดังน้ี 
1) ส่วนการเงินและบัญชี ได้ก าหนดเกณฑ์การติดตามหน้ี

ไว้อย่างชัดเจน และด าเนินการตามขั้นตอนการ
ติดตามหน้ีอย่างเคร่งครัด หากลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตาม
ก าหนดเวลาจะส่งข้อมูลให้งานนิติการด าเนินการ 

2) ส่วนการเงินและบัญชีจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน (SOP) ขั้นตอนการติดตามลูกหน้ีเรียบร้อย
แล้ว คือ ลูกหนี้นักศึกษา ลูกหนี้ร้านค้า และลูกหนี้เงิน
ยืมทดรองจ่าย 

3) ส่วนการเงินและบัญชีมีการติดตามและแจ้งจ านวนหน้ี
ให้หน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) 
ทราบทุกเดือน โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยและสุรสัมมนาคาร
มีการช าระหน้ีคืนตามแผนทุกปี ส าหรับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ระหว่างจัดท าแผน
บริการเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีมหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ท่ี 2209/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการและติดตามหน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สั่ง ณ วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
โดยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) ของการปฏิบัติงาน 
รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) ใน
การติดตามลูกหนี ้

4.75 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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5. ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้ ยืมมหาวิทยาลัยของ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 
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 อให้ ยื ม เงิ นเพิ่ ม  ซ่ึ งจะเป็ นการสะ ท้อน
ประสิทธิภาพการบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงของฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีมีการด าเนินงานดังนี ้
1) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2) ได้มีการจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 

Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3 

2) ภาระหน้ีระหว่างโรงพยาบาลฯ และมหาวิทยาลัย ควร
จัดท าข้อมูลแยกงบลงทุนและงบด าเนินการให้ชัดเจนตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยระบุรายละเอียดว่าการ
ด าเนินงานแต่ละปีน้ันเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับแผนท่ี
ได้ต้ังไว้ ซ่ึงการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณา
ดอกเบี้ยของต้นทุนเงินยืมด้วย 

  

มติท่ีประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาทบทวน
กรอบวงเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็น
วาระสืบเน่ืองต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 

รายละเอียด Milestone :  
ปี 2563 ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
การจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 
Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2563 
1. Check Up Center 
2. Complementary Clinic 
3. Nutrition Clinic 
4. Teenage Clinic 
5. Rehabilitation Clinic 
ปี พ.ศ. 2564 
1. Child Day Care 
2. Elderly Care Unit 
3. Sport Science Clinic 
4. Premium Clinic 
ปี พ.ศ. 2565 
1. Wellness Center Complex 
2. Medical Tourism 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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6. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ไตรมาสที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ควรจัดท าแผน
บริการโดยแยกเป็นอาคารท่ีเปิดบริการเดิมและอาคารท่ีจะ
เปิดให้บริการใหม ่(ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์) เพื่อให้มี
ความชัดเจนว่าโรงพยาบาลฯ จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ควร
จะเน้นด้านใดเป็นพิเศษ การควบคุมต้นทุนการใช้จ่ายต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่รั่วไหล ต้องมีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการใช้อาคารและเครื่องมือว่าใช้ ได้ เต็ม
ประสิทธิภาพหรือยัง การเปิดบริการอาคารใหม่ (ศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์) จะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มจ านวนท่ีสูง อาจใช้
รูปแบบการหาผู้ ลงทุน เครื่ องมือ/ครุภัณฑ์  แล้วแบ่งปัน
ผลประโยชน์กัน โดยการจัดท าแผนฯ ต้องให้ตรงตามความเป็นจริง 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบได้ว่าจะต้องเตรียมเงินส ารองไว้ส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลฯ อีกจ านวนเท่าใด 

6. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้มีการจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee 
GI Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 

รายละเอียด Milestone : 
ปี 2563 ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
การจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 
Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2563 
1. Check Up Center 
2. Complementary Clinic 
3. Nutrition Clinic 
4. Teenage Clinic 
5. Rehabilitation Clinic 
ปี พ.ศ. 2564 
1. Child Day Care 
2. Elderly Care Unit 
3. Sport Science Clinic 
4. Premium Clinic 
ปี พ.ศ. 2565 
1. Wellness Center Complex 
2. Medical Tourism 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

       ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 51 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

7. ขอความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนโครงการติดตั้ง
และบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) 
เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  (การประชุมครั้ งท่ี 5/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจาก

อุปกรณ์ท่ีมาติดตั้ง พร้อมแนวทางจัดการความเสี่ยงน้ัน 
2) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการส ารวจความพร้อมของพื้นท่ีท่ี

จะติดตั้ง หากต้องมีการเสริมเพิ่มเติมของโครงสร้าง ควร
ก าหนดใว้ใน TOR รวมท้ังการไม่เป็นอุปสรรคในการ
เติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากแผนธุรกิจท่ีได้จัดท า
และศึกษาแล้ว คือรูปแบบการขับเคลื่อนและการวิจัยต่อยอด 
การลงทุน และต้นทุนการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

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

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อด าเนิน
โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก 
(Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยยึดหลักการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับ
เอกชน พ.ศ. 2562 น้ัน พบว่าการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน พ.ศ. 2562 จึงขอทบทวนพิจารณา
รูปแบบการด าเนินการท่ีเหมาะสม และเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาในหลักการอีกครั้ง ตามหนังสือท่ี อว 7401/2472 
ลงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอทบทวนแนวทาง 
การด าเนินการร่วมลงทุนกับเอกชนโครงการติดตั้งและ
บริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก ปัจจุบันด าเนินการ
เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 2392/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) และคัดเลือกเอกชนร่วม
โครงการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการระบบพลังงาน
ทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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8. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน
ของสหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562) 
1) คุณสมบัติผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนควร

ก าหนดให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย 

2) ให้ตัดมาตรฐานภาระงาน (ข้อ 2) ออกจากประกาศฯ 
เน่ืองจากมีการก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

3) ปรับถ้อยค าการจ่ายอัตราค่าตอบแทน (ข้อ 3) ในแต่ละ
ระดับให้มีความชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความคลุมเครือ 

4) ให้มีบทเฉพาะกาล เพื่อขยายความและเกิดความเข้าใจในกรอบ
ระยะเวลาเริ่มต้นการจ่ายค่าตอบแทน (1 มกราคม พ.ศ. 2560) 

5) สถานพัฒนาคณาจารย์ควรจัดท าประกาศแยกเป็น 2 ฉบับ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับการรับรองวิทย
ฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราช
อาณาจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 และเรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน 

6) น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ผู้ขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนต่อ
สภาวิชาการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบอัตราค่าตอบแทน และก าหนดเวลาในการจ่าย
ค่าตอบแทนตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมอบสถานพัฒนาคณาจารย์ทบทวนและด าเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้4 คะแนน) 

8. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ได้ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วดังประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและ
ค่าตอบแทนการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 
และลงนามประกาศใช้แล้วเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 

2) ได้ด าเนินการแล้วดัง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราช
อาณาจักรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อ
พิจารณาเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3) ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง คุณสมบัติฯ และ ค่าตอบแทนฯ แยกเป็น 
2 ฉบับแล้ว โดยประกาศคุณสมบัติฯ ลงนามเมื่อวันท่ี 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าตอบแทนฯ น าเข้าสู่ ท่ี
ประชุมพิจารณาเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 52 

(2) ประเด็นมติ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 3 ประเด็น  
มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้  

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมครั้งที่ 
9/2562 วันท่ี 20 กันยายน 2562) 
1) มอบฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ปรับประมาณ

การงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็น
งบประมาณสมดุล 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับประมาณการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจริงจาก
ภาครัฐ โดยเทคโนธานีขอปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น 

3) ควรน างบประมาณย้อนหลัง 2 ปี มาเปรียบเทียบกับ
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่ามีการจัดท าอย่างไร 
ให้อยู่ ในภาพของงบประมาณสมดุลเพื่อน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ โดยมอบฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผน และงบประมาณ ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป   

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการ

จัดท างบประมาณแบบสมดุล เสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2562 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ท าการ
ปรับวงเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการได้ รับ
จัดสรรจากรัฐบาล และเทคโนธานีได้ปรับประมาณ
การรายรับเพิ่มขึ้นโดยเป็นการจัดท างบประมาณแบบ
เกินดุล โดยได้มีมติเห็นชอบในหลักการจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้ว 
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2. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การประชุมครั้งท่ี 11/2562 วันท่ี 4 ธันวาคม 2562) 
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยควรน าเสนอรายงาน

การเงินให้ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติแผนงาน มิติ
หน่วยงาน และมิติกองทุน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานได้
หลายมุมมองและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2) รายงานงบการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรน าส่วนลดจ่ายไป
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหมวดรายได้  

3) มหาวิทยาลัยมีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาต่ า เมื่อเทียบ
กับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีควรน าทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมี
อยู่ออกมาหารายได้เพิ่ม ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหน่ึง 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามท่ีเสนอ โดยมอบส่วน
การเงินและบัญชีด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone :  
1. หารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบเพื่อก าหนดข้อมูลใน

การจัดท ารายงาน (เจ้าหน้าท่ีส่วนแผนงาน เจ้าหน้าท่ี
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(MIS) และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (งานงบประมาณ) 
ส่วนการเงินและบัญชี) 

2. ผู้พัฒนาระบบฯ ด าเนินการตามแนวทางท่ีได้หารือร่วมกัน 
3. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้งบประมาณ ตามกรอบมิติ

ท่ีก าหนด ในความถูกต้อง ครบถ้วน 
4. เสนอรายงาน ฯ ต่อผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการต่อไป 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไปมีการ
ด าเนินการดังน้ี 
1) มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีติดตามความ

คืบหน้าการด าเนินการ โดยปัจจุบันได้จัดท ารายงาน
ในมิติกองทุนและมิติหน่วยงาน แล้วเสร็จร้อยละ 70 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องร้อยละ 30
ส าหรับมิติแผนงานอยู่ระหว่างการประสานงาน
ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องของส่วนแผนงาน และผู้พัฒนา
ระบบ MIS ในการระบุการดึ งข้ อมูล เพื่ อ ให้ ได้
ครอบคลุมครบถ้วน 

2) ได้ด าเนินการจัดท ารายงานงบการเงินของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
แยกแสดงส่วนลดจ่ายเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าส่ง
ส านักงานการตรวจแผ่นดิน 

3) มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยได้แจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

3.33 
 
4 
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1 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา   
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  (การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 31 
มกราคม 2563) 
เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมผลิตบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม 
ควรแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1.1 
การก าหนดค่าธรรมเนียม โดยก าหนดขั้นต่ าและสูงสุด 
ต่อภาคการศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
มติท่ีประชุม 
มอบฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลทบทวน (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี  เรื่ อง อั ตรา
ค่าธรรมเนียมผลิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน น าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเน่ืองต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
ได้น าเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศฯ ในการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้ ง ท่ี  3/2563  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมผลิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามท่ีเสนอ และน าแจ้งสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบต่อไป 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

2.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ไม่มีประเด็นติดตาม) 
 
2.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  รวม 27 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 มี 11 ประเด็น / ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 16 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 11 ประเด็น 

มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก าหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (การประชุมครั้ ง ท่ี 
1/2557 วันท่ี 25 มกราคม 2557)  
หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
การรั กษาความปลอดภั ยของข้ อมู ลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร 
โดยจัดเป็นวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ
และประกอบในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบด ี
มติท่ีประชุม 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
28 เมษายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. ศึกษามาตรฐานสากลเกี่ยวกับการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 น้ี 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รบัด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

2. ประมวลผลเปรียบเทียบมาตรฐานสากลกับการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย และจัดท าวาระสรุปเสนอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ 
เตชเสนสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (การประชุมครั้งท่ี 
7/2558 วันท่ี 12 กันยายน 2558) 
หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) เพื่อใช้
ร่วมกับการตรวจสอบท่ีปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ี (Manual) ซ่ึง
จะช่วยให้หาข้อบกพร่องของระบบท่ีปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ีได้
เร็วขึ้น และเป็นการลดภาระงานในเชิงธุรการ 
มติท่ีประชุม 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 
การประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปี
งบประมาณ 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 
การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 
รายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้ง ท่ี 
8/2560 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งวิเคราะห์การจัดท าโครงการ
ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบ

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

ข้อเสนอแนะต่อไป 

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 

3.20 
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3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 มีนาคม 2561 
รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 3 มีนาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งด าเนินการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท ารายงาน 
(Reporting) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์ตามท่ีเสนอ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
กแารประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานกับที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปการด าเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (การประชุมครั้ง
ท่ี 3/2561 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 
ในการตรวจสอบภายในจากระบบออนไลน์ หน่วยตรวจสอบ
ภายในควรใช้หลักการพิจารณาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ี
มีอยู่ในระบบ โดยควรให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจใน
การพัฒนาระบบเพื่อการด าเนินงานในลักษณะออนไลน์ให้
มากขึ้นตามล าดับ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบแผนปฏิรูปการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย 
2) มอบท่ีปรึกษาเพื่อปฏริูปการด าเนินงานหน่วยตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 มีนาคม 2561 
รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 3 
มีนาคม 2561) 
ควรพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ในเชิงการ
ป้องกันเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด (Zero Defect) 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน 

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

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 
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3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
การประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 
มหาวิทยาลัยควรวางระบบข้อมูลการตรวจสอบภายในท่ีหน่วย
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตามฯ และส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นได ้
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

 
 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 

3 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมและสรุปเรื่องท่ีเป็น
ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท่ี
มหาวิ ทยาลั ยยั ง ด า เ นินการ ไม่ แล้ ว เ สร็ จ  เ สนอ
คณะกรรมการติดตามฯ และผู้บริหารพิจารณาร่วมกัน
ในวันเสาร์ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2561 

  

การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 มีนาคม 2562 
ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 2/2562  
วันท่ี 2 มีนาคม 2562) 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนพัฒนาระบบตรวจสอบ

ภายในออนไลน์และก าหนดเป็นระยะ (Phasing) โดย
ระยะแรกเริ่มท่ีการตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial 
Audit) และด าเนินการดังน้ี 
1.1) ต้องเข้าใจว่าการตรวจสอบภายในออนไลน์คือ

อะไร สามารถระบุได้ว่าต้องการตรวจสอบอะไร 
1.2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยว่าได้ใช้ระบบออนไลน์อย่างไรบ้าง 
1.3) ศึกษาว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะสามารถเข้าระบบ

ต่าง ๆ ตามข้อ 1.2) เพื่อดูกระบวนการท างานโดยไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างไร และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infastructure) รองรับการตรวจสอบหรือไม ่

1.4) ออกแบบระบบการตรวจสอบออนไลน์โดยปรึกษาหารือ
กับท่ีปรึกษาเพื่อปฏิรูปการด าเนินงานหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในการประชุมครั้งต่อไป 

2) ส าหรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ 
(Compliance Auditing) อาจพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operation 
Procedures : SOP) และควรวางระบบในการขยายบทบาท
ของการตรวจสอบภายในไปยังหน้าท่ีงานตรวจสอบภายในอื่น 
เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) การ
ตรวจสอบระบบดิจิทัล (Digital Auditing) และการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Auditing) เป็นต้น 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบความคืบหน้าระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การตรวจสอบด้ านการปฏิ บั ติ ตามกฏ ระเบี ยบ 
(Compliance Auditing) ได้มีการตรวจสอบทุกครั้งอยู่แล้ว 
พร้อมกับการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี ด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และด้านการบริหารจัดการ ส่วนการ
ตรวจสอบภายในอื่น เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) การตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance Auditing) โดยปกติต้องตรวจสอบด้าน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ พร้อมไปด้วยเช่นกัน 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไมด่ าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562) 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ ควรเริ่มต้นพัฒนาท่ี
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) เน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เมื่อได้รูปแบบท่ีเหมาะสม 
จะได้ขยายผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน์ด้านอื่น  ๆต่อไป 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

ภายในออนไลน์ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
หน่วยตรวจสอบภายในจะด าเนินการจัดท าระบบ
ตรวจสอบ ติดตามออนไลน์ จ านวน 3 ระบบ ดังน้ี  
(1) ระบบติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์  
(2) ระบบตรวจสอบการปฏิบั ติ งานตามระ เบี ยบ 

(Compliance Auditing)  
(3) ระบบตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีออนไลน์ 
โดยด าเนินการดังน้ี 
1. จัดท าข้อก าหนดความต้องการ (TOR)  
2. หน่วยงาน MIS ด าเนินการพัฒนาตามข้อก าหนดความ

ต้องการ (TOR) 
3. ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบออนไลน์ 
4. ทดสอบใช้งานระบบออนไลน์  
5. ปรับปรุงระบบออนไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
6. เริ่มใช้งานระบบออนไลน์ และรับแจ้งปัญหาจากการใช้

ระบบ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

 
 
 

- ระบบการติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูล ส่วนระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และระบบตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีออนไลน์ ได้จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 
(TOR) เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

 
 
 
3 

3. รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ออนไลน์ (การประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 3 มีนาคม 2561) 
จัดท าฐานข้อมูล กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์ตามท่ีเสนอ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

3. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
 
- หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวม กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ น ามาจัดหมวดหมู่ และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

5 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. สืบค้นข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงาน น ามาจัดหมวดหมู่ แล้วจัดเก็บไฟล ์
2. น าข้อมูลดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บน website ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

  

การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน (การประชุมครั้งท่ี 6/2561 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลราคากลางท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามมติของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน. 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. สืบค้นข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับราคากลางน ามาจัด

หมวดหมู ่แล้วจัดเก็บไฟล ์
2. น าข้อมูลดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บน website ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 มีนาคม 2562 
ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์  (การประชุมครั้ ง ท่ี  
2/2562 วันท่ี 2 มีนาคม 2562) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งจัดท าฐานข้อมูล กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต ์
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบความคืบหน้าระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

- หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลราคากลางท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวม กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ น ามาจัดหมวดหมู่ และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยงัไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

การประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operat ing 
Procedure ; SOP) ของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงกฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นหรือ
อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องของหน่วยรับตรวจ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน  2563 
รายละเอียด Milestone : 
น าคู่มือการปฏิบัติ งานท่ี เป็นมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure ; SOP) ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ขึ้นเผยแพร่บน website ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้3 คะแนน) 

 
 
 
 

- หน่วยตรวจสอบภายในจัดท า  SOP เรื่ อง  การ
ตรวจสอบภายใน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมน า
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
5 

4. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  และ เทคโนธานี )  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562) 

4. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการดังน้ี 5 

1) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure ; 
SOP) เกี่ยวกับการติดตามการด าเนินการของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจและกรอบเวลาในการติดตามของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และให้มีระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
และผู้บริหาร ท่ีก ากับดูแลในเรื่ อง ท่ี เป็นประ เด็น
ข้อสังเกตก่อนครบก าหนดการด าเนินการและการ
ติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน 

1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ติดตามการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบเวลาในการ
ด าเนินการของหน่วยรับตรวจและกรอบเวลาในการ
ติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในไว้เรียบร้อยแล้ว 

5 

2) หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานโรงพยาบาล มทส. 
เพื่อขอทราบสาเหตุของรายการเลขท่ีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
จ านวน 3 ฉบับ โดยขอให้มีการพิสูจน์ยอดในวันท่ีเกิดการ
สูญหายของเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท้ังระบบ อาทิ การรับ
ผู้ป่วย การตรวจรักษาของแพทย์การจ่ายยา เป็นต้น 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินการแก้ไข และสรุปรายงานให้
คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป ใน
การด าเนินการดังกล่าวขอให้เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามฯ ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาล มทส. สูญหายจากโปรแกรม 
(เลขท่ีไม่ต่อเนื่อง) โดยสรุปสาเหตุ และผลกระทบท่ีไม่
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ครั้ งท่ี 9/2562 วันเสาร์ ท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 60 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 

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

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1) ได้ 3 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) 
 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับ
การติดตามการด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบ
เวลาในการด าเนินการของหน่วยรับตรวจและกรอบเวลาใน
การติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบและการท าบันทึกข้อความเพื่อติดตามได้ผ่านถึง
ผู้บริหารท่ีก ากับดูแลทุกครั้ง 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

5. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การประชุมครั้ง ท่ี 
6/2559 วันท่ี 20 สิงหาคม 2559) 
1) การตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจอาจใช้ วิ ธี ก าร 

Outsource โดยมี External Auditor ในการวางระบบ
และตรวจสอบ 

2) ควรจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ External Auditor ใน
การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานหน่วยงาน
วิสาหกิจท้ัง 4 แห่งของ มทส. เสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ใน
การประชุมครั้งต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
28 เมษายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ครั้ งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 โดยแจ้งถึงหน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินการตรวจสอบใหม่ ซ่ึงจากการประชุม   

5. หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการ
ด า เ นินการตรวจสอบใหม่  โดยการประชุมร่ วมกับ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นว่า 
หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบหน่วยงาน
วิสาหกิจได้ท้ังหมด ไม่มีความจ าเป็นต้องจ้าง External 
Auditor 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า
หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจ
ได้ท้ังหมด จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจ้าง External Auditor 
แต่ถ้าหากภายหลังเห็นว่าจ าเป็นต้องจ้าง จะด าเนินการเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

6. ผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (การประชุมครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2560) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามล าดับดังนี ้ 
1) รองศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 2) 
ศาสตราจารย์  นพ.ภิ เศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ 
ตรีวิจิตรศิลป ์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. ติ ดต่ อประสานการดู งานกั บส านั กตรวจสอบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. จัดท าหนังสือขอดูงาน และขออนุมัติของท่ีระลึก เพื่อ
มอบให้หน่วยงานท้ังสองแห่ง 

3. ศึกษาดูงาน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

6. หน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนท่ีจะไปดูงานส านัก
ตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดูงานระบบ
ตรวจสอบออนไลน์ และดูงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมท้ัง ดูงานกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามการดู
งานขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานท่ีจะขอดูงาน 

3 

7. สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตของ
หน่วยวิสาหกิจ (การประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 18 สิงหาคม 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการท า Checklist ประกอบการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานตาม Checklist ท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการ
ตรวจสอบหรือสอบทานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบสรุปประเด็นท่ีสะท้อนจุดรั่วไหลท่ีท าให้เกิด

ปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 

7. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดอบรมการจัดท า Checklist 
ในการตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) 
ของทุกหน่วยงาน เมื่อวันท่ี 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
และ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
จัดท า Checklist ได้อย่างถูกต้อง หลังจากน้ันผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน และหน่วยตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตรวจสอบหรือสอบทานต่อไป 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 62 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

8. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งที่ 
7/2561 วันท่ี 15 กันยายน 2561) 

8. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 4 

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

1) ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตต่อหน่วยรับ
ตรวจ และเป็นประเด็นเดียวกับข้อสังเกตจากส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หน่วยตรวจสอบภายในได้ทบทวน
หาสาเหตุและปรับกลไกในการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานน้ัน ๆ ด้วยว่าได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ประเด็นได้หรือไม่อย่างไร ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

5 

2) หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาดูงานระบบ e-Audit ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
มหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 

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

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1) ได้ 3 คะแนน 
ข้อ 2) ได้ 1 คะแนน) 
 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
21 เมษายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นข้อสังเกต สตง.  
2. สรุปผลการตรวจสอบ และเสนอแนวทางแก้ไข 
3. จัดท าวาระรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ

ติดตามฯ ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนท่ีจะไปดูงานส านัก
ตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดูงานระบบ
ตรวจสอบออนไลน์ และดูงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมท้ัง  
ดูงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อย่างไรก็ตามการดูงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
หน่วยงานภายนอก 

3 

9. รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงินชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2561) 

9. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 4 

1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีควร
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนต่างเงินชดเชยว่า
มาจากปัจจัยอะไรบ้าง เช่น กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

1) ได้มีการวิเคราะห์ส่วนต่างเงินชดเชยจากการบริการ
ทางการแพทย์แล้ว 

5 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรจัดท า
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) ร่วมด้วย และ
ควรทบทวนแผนธุรกิจระยะยาวของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวมถึงข้อจ ากัดของ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับแบบจ าลองธุรกิจ และศึกษา
ข้อมูลแบบจ าลองธุรกิจของโรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีมีรูปแบบการด าเ นินงานคล้ ายกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมด้วย 

3) มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
(1) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(2) ได้มีการจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม 

OA knee GI Cancer และ wellness center 
ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

       ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 63 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหาร

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วน
ต่างเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” 
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) และ 2) 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1) ได้ 1 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) 
 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 

รายละเอียด Milestone : 
ปี 2563 ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
การจัดท าเป็น Business Model ในกลุ่ม OA knee GI 
Cancer และ wellness center ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2563 
1. Check Up Center 
2. Complementary Clinic 
3. Nutrition Clinic 
4. Teenage Clinic 
5. Rehabilitation Clinic 
ปี พ.ศ. 2564 
1. Child Day Care 
2. Elderly Care Unit 
3. Sport Science Clinic 
4. Premium Clinic 
ปี พ.ศ. 2565 
1. Wellness Center Complex 
2. Medical Tourism 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

  

10. รายงานผลการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล
โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561)  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตรวจสอบ
ดังกล่าว 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานรายงานการติดตาม

ประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิ ทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 

10. หน่วยตรวจสอบภายในได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะท างาน
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะท างาน
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ตามค าสั่งท่ี 
1633/2562 ณ วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 64 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

11. รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(การประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561) 
หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานหารื อกั บคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 
ในการก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับค่าการประเมินให้ชัดเจน และ
อาจพิจารณาทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง โดย
น าเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก่อนรายงานผล
ให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง 

และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
หน่วยตรวจสอบภายในจะน าเกณฑ์การแบ่งระดับค่า
การประเมินหารือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

11. หน่วยตรวจสอบภายในน าเกณฑ์การแบ่งระดับค่าการ
ประเมินหารือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรอบ
เวลาด าเนินการถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อ
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยด้านการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้าน
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
จะได้น าเกณฑ์การแบ่งระดับค่าการประเมินหารือคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผ่านคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงต่อไป ท้ังน้ี 
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยส่วนแผนงาน อยู่ระหว่างยกร่างการจัดท า
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส. 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

(2) ประเด็นมติ ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 16 ประเด็น 
มีผลการด าเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
มติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ) 
1) ควรก าหนดให้มีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย

ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
2) ควรก าหนดให้มีการแจ้งเตือนการรายงานผลด้วยระบบ

อัตโนมัติท้ังในระดับผู้บันทึกข้อมูลและผู้บริหารท่ีก ากับ
ดูแลรับผิดชอบ และติดตามเรื่องท่ียังไม่รายงานผลให้
ทราบเหตุผลท่ีชัดเจน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) มอบเลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้
ด าเนินการดังน้ี 
1) ได้จัดท ารายงานผล (ไตรมาสท่ี 1/2563) และน าเสนอ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 โดยประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
และจัดท ารายงานผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

2) ได้มีการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานออนไลน์ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อให้ระบบมีการแจ้งเตือนใน
รูปแบบอีเมลไปท่ีผู้บันทึกข้อมูลและผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 2/2563 (31 มีนาคม 2563 ) 

รายละเอียด Milestone : 
1) น าเรียนหารือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน และนายกสภามหาวิทยาลัย 
2) จัดท ารายงานผล (ไตรมาสท่ี 1/2563)  เสนอ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
และหารื อ รู ปแบบการ ร าย ง านผลต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย 

3) ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4) รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

2. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน (การประชุมครั้ ง ท่ี 5/2562  
วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของ

หน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้ชัดเจน 

2) การด า เ นินการของหน่วยตรวจสอบภายในอาจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการ อาทิ 
2.1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยกับ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อาทิ การ
จัด Coffee Talk กับ สตง . การท าข้อตกลง
ร่ วมกับ สตง . เพื่ อน าไปสู่ การเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยที่ปราศจากการทุจริต 

2.2) การสร้างฐานข้อมูลกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน และการจัด
อบรมให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ 

2.3) การเข้าร่วมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบและแสดงความยินดีกับนางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ ท่ีผ่าน

การคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

2. หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการดังน้ี 
1) ได้ด าเ นินการวิ เคราะห์บทบาทหน้าท่ีของหน่วย

ตรวจสอบภายในตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยการ
ตรวจสอบภายในเป็น 4 ด้าน และได้น ามาพิจารณา
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

2) ไดด้ าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการของหน่วย
ตรวจสอบภายในดังน้ี 
(1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าหน้าท่ีประสานกับ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นอย่างดี 
ในการรวบรวมเอกสาร จัดสถานท่ี ในการ
ต้อนรับ ในการเข้าตรวจสอบทุกครั้ง และเชิญ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน เป็นประจ าทุกปี 

(2) หน่วยตรวจสอบภายในได้ เตรียมข้อมูลกฎ 
ระเบียบ และข้อบั ง คับ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว 
หากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ จักได้น า
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 

(3) ส่วนเครือข่ายการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
ภาครัฐน้ัน มทส. ได้เข้าร่วมเป็นประจ าอยู่แล้วทุกปี 
ส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบโดย
สมาชิกในเครือข่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 

5 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
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3. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับรูปแบบการรายงานผลการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยเพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการด าเนินการในแต่ละประเด็น 

2) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการตรวจสอบ (Audit 
Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นหน่วยงานสุรสัมม
นาคารและหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงสูง 

3) หน่วยตรวจสอบภายในควรสรุปประเด็นข้อสังเกตของ 
สตง. คงค้างท้ัง 18 ประเด็น โดยปรึกษาอธิการบดีเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

3. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับรูปแบบการรายงานผล

การด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกต
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยเพิ่ม
รายละเอียดสถานะด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุแผนตรวจด้านการบริหาร
จัดการสุรสัมมนาคาร เป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

3) หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คงค้างท้ัง 18 
ประเด็น น าเสนออธิการบดีเพื่อหาแนวทางแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

5 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 
1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 (6) ก าหนดว่า “ด้าน
การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สอบ
ทานระบบงานและตรวจสอบ เพื่อทราบว่ามหาวิทยาลัยจัด
ให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานท่ีก าหนดอย่างได้ผลมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด” ซ่ึง
หน้าท่ีดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการดังน้ี 
1.1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
1.2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
1.3) ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
1.4) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ 

อาทิ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือไม ่
ท้ังนี้ การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
บรรจุในแผนปฎิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้วซ่ึงไม่ควรด าเนินการ
ซ้ าซ้อนกัน 

4. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
 
 

1) ไดด้ าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบด้านดิจิทัลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

5 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2) หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินความสามารถของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21 (6) โดยอาจด าเนินการจ้าง
ผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก และ/หรือด าเนินการใน
รูปแบบคณะท างาน โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็น
ประธานและหน่วยตรวจสอบภายในท าห น้ า ท่ี
เลขานุการ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. คณะท างานตรวจสอบด้านสารสนเทศอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นข้อสังเกต /
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 

2. สรุปผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการติดตามฯ 
ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ
ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

2) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะท างานตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลั ย  และ เสนอมหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ ง 
“คณะท างานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทาง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี” ตามค าสั่งท่ี 1633/2562 สั่ง ณ 
วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 

5. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สุรสัมมนาคาร และส่วนการเงินและ
บัญชี) (การประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 
มหาวิทยาลัยควรทบทวนหรือจัดท าแผนธุรกิจ (Business 
Plan) ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสุรสัมมนาคาร และ
ส่วนการเงินและบัญชี 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจได้สั่งการ 
หน่วยวิสาหกิจทุกหน่วยจัดท าแผนธุรกิจ /แผนบริการ  
(ฉบับทบทวน) เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ
และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นล าดับต่อไป 
 

4 

การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 
การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยควรทบทวนหรือจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) 
ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด และ
วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยงัไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี  (SUT Scorecard) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ โดยให้ฝ่าย
เลขานุการฯ แจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) เพื่อ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2) รับทราบการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามประเด็นการหารือ
ร่วมกับคณะผู้บริหาร ท้ัง 6 ประเด็น และให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 3/2563 (30 มิถุนายน 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
1. จัดท าแผนธุรกิจแล้วเสร็จแล้วน าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารวิสาหกิจ 
2. น าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
3. เริ่มด าเนินการตามแผนธุรกิจภายในปีงบประมาณ 2563 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

  

6. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (การประชุมครั้ ง ท่ี 
5/2562 วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
1) การก าหนดสัดส่วนค่ามาตรฐานต้นทุนการผลิตของ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ไม่ควรก าหนดขึ้นเอง ควรเทียบเคียง
กับหน่วยงานท่ีมีลักษณะเดียวกันกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

2) ควรจัดประชุมเครือข่ายการจัดการด้านฟาร์ม โดยเชิญ
ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ 

3) มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบและวิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านบริหาร

จั ดการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  เรื่ อง  
“การควบคุมต้นทุนค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตของฟาร์ ม
มหาวิทยาลัย” 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

6. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
1) หน่วยตรวจสอบภายในจั ดท าหนั งสื อแจ้ งฟาร์ม

มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

2) หน่วยตรวจสอบภายในจั ดท าหนังสือแจ้ งฟาร์ ม
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ โดยฟาร์มฯ แจ้งกลับหน่วยตรวจสอบภายใน 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังน้ี  
(1) การก าหนดสัดส่วนค่ามาตรฐานต้นทุนการผลิตควร

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นโดยฟาร์มมหาวิทยาลัย
แจ้งว่าไม่มีมหาวิทยาลัยใดด าเนินการในลักษณะ
เดียวกัน จึงเทียบเคียงกับแตล่ะช่วงเวลา  

(2) ควรจัดประชุมเครือข่ายการจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการเชิญ
มาได้เน่ืองจากเหตุผลตามข้อ (1) อย่างไรก็ตาม จะศึกษา
ข้อมูลจากภาคเอกชน เพื่อน ามาเทียบเคียงปรับใช้กับ 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย แต่อาจมีข้อจ ากัด เรื่อง กฎ ระเบียบ 
ความคล่องตัว ท่ีแตกต่างกัน โดยก าหนดกรอบเวลาแล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3) หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว 

5 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
17 เมษายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าหนังสือแจ้ งฟาร์ม
มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้ฟาร์มฯ พิจารณา
ด าเนินการ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดบั 1 
 

  

7. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
(SUT Scorecard) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(การประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 14 กันยายน 2562) 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร
ได้แก่  มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายยุทธศาสตร์  แผน และ
งบประมาณ  อ าจพิ จ า รณาประสานกั บส า นั ก ง าน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในการขอใช้งานระบบการติดตามค าสั่ง/มติของ
รัฐมนตรี เพื่อประยุกต์ใช้กับของมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ โดยให้
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่ อ
พิจารณาด าเนินการตามข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะ  
ข้อ 1) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2) รับทราบการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามประเด็นการหารือ
ร่วมกับคณะผู้บริหาร ท้ัง 6 ประเด็น และให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

7. ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้ประสานกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้งานระบบการติดตามค าสั่ง/
มติของรัฐมนตรีเพื่อประยุกต์ใช้กับของมหาวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
โดยคุณสุพนิดา อารยเมธี แจ้งว่าระบบน้ีเป็นระบบเก่าจึง
อาจไม่สามารถรองรับการใช้งานกับระบบในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน (การประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 19 ตุลาคม 2562) 
การรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ควร
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงท่ีมีการอ้างอิงความเป็นมาของข้อมูลมากกว่าการ
สรุปเพียงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และ
ควรรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ สตง. เพื่อให้มีความชัดเจน
มากขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมความเห็นของผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกา รสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดประเด็นเดิมขึ้นอีกและ
ตระหนักในประเด็นปัญหา ซ่ึงควรมีมาตรการควบคุมท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

8. ห น่วยตร วจสอบภาย ใน ได้ เ พิ่ มข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และความเห็นของอธิการบดี 
ไว้ในรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว 

5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

  

9. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดด าเนินการในเรื่องท่ีส านักตรวจ

เงินแผ่นดินจั งหวัดนครราชสีมาได้ติดตามและมี
ข้อสังเกตให้แล้วเสร็จ ทันตามกรอบเวลาท่ีก าหนด และ
ควรให้รองอธิการบดี ท่ีก ากับดูแลแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดพร้อมก ากับติดตาม
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) มหาวิทยาลัยควรรายงานความคืบห น้าผลการ
ด าเนินการหรือผลการสอบสวนข้อเท็จจริงส่งให้ส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะมีหนังสือ
ทวงถาม 

3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online เพื่อให้สามารถ
รายงานผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลาและประมวลผล
ได้ทันที 

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) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและด าเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรายงานผลเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบออนไลน์ (ข้อสังเกต 

สตง.) 
2. เริ่มใช้งานระบบออนไลน์ (ข้อสังเกต สตง.) 
3. ปรับแก้ระบบออนไลน์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

9. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
1) หน่วยตรวจสอบภายในได้เร่งรัดด าเนินการในเรื่องท่ี

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตาม
และมีข้อสังเกตให้แล้วเสร็จ ทันตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด ผ่านรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล แจ้งหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดพร้อมก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัด
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานตามข้อสังเกต
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
เร่งรัดในการด าเนินการดังกล่าวให้ทันตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการหรือผลการสอบสวนข้อเท็จจริงส่งให้ส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะ ๆ เมื่อ
มีความคืบหน้า 

3) ระบบติดตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน์ แล้วเสร็จ 
แต่ยังไม่ได้เปิดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้งาน 

4.67 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

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

10. รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 8/2562  
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562) 
1) การติดตามประเมินผลโครงการระยะยาวท่ีบรรจุใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  มีการ
ด า เ นินงานโดยส่ วนแผนงานอยู่ แล้ ว  ซ่ึ ง ไม่ควร
ด าเนินการซ้ าซ้อนกัน 

2) มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกในการบริหารจัดการของทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง  ในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ควรรายงานผลตาม KPI ของโครงการประกอบการ
พิจารณาร่วมด้วย 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 

กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 

รายละเอียด Milestone : 
1. วิเคราะห์ข้อมูล Project-Based Management (PBM) 

ท่ีมีผลงานต่ ากว่าร้อยละ 60 (พืน้ท่ีสีแดง)  
2. เสนอผลการวิเคราะห์ให้ส่วนแผนงาน พร้อมท้ัง

ข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. จัดท าวาระรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ

ติดตามฯ ครั้ ง ท่ี  3/2563 วันท่ี 9 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 และครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

10. หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการดังน้ี 
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่ได้ด าเนินการประเมินผลโครงการระยะยาวแล้ว 
2) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน รายงานผลไปถึงผู้บริหาร
ระดับสูงเรียบร้อยแล้ว เช่น ระบบ Project-Based 
Management (PBM) ของส่วนแผนงาน ระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ของส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3) หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์
การบริหารจัดการผลด า เ นินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก
ระบบ PBM ท่ีมีผลงานต่ ากว่าร้อยละ 60 (พื้นท่ีสีแดง) 
เพื่อด าเนินการสอบทานประเมินประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
สอดคล้องกับ SUT Re-profile 2020 และการจัดท า
รายงานผลการสอบทานโครงการดังกล่าว 

4.33 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
3 
 

11. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)  
(การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562) 
ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประกอบ
ในการด าเนินงาน มีดังน้ี 
1) การทบทวนหรือปรับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีจัดตั้งใหม่ 

2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีระบุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 

11. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณมี
กระบวนการทบทวนหรือปรับแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตามแผน โดยภาพรวมภายใต้ มาตรา 
45(3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ี
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดท าโครงการพลิกโฉมระบบ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 
System) ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท าแผนการผลักดัน
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์ท่ีเป็น 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านสร้างผู้ประกอบการ
แ ล ะ นวั ต ก ร ร ม Technology/  Innovation Strategic 
intent Universities / ก าหนดจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

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

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม 
(ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับ
เล่มรายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะข้อ 1) 

ของสถาบันอุดมศึกษาหลัง Reinvent ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ ระบุสิ่งท่ีต้องการจะพัฒนาให้เกิดขึ้น
ใหม่/การขยายผล ต่อยอดสิ่งท่ีจะลดทอนหรือกระชับการ
ด าเนินการ/สิ่งท่ีจะยกเลิกหรือยุติการด าเนินการ/ทบทวน
เป้าหมายการเปิดสอนหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ ผลงานวิจัย การจัดท าข้อมูลแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2570 รวมท้ัง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เป็นต้น 

 

12. รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562) 
ในการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรให้
ข้อมูลรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ และด าเนินการแก้ไขต่อไป 

12. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเป็นภาพรวมตามตัวชี้วัดความ
เสี่ยงพร้อมรายละเอียดผลการด าเนินงาน และมีการ
ประเมินค่าความเสี่ยงตามตารางเมทริกซ์เพื่อชี้ให้เห็นถึง 
ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่
ท้ังน้ี ในการสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข จักได้
มีการด าเนินการเพิ่มเติมในคราวต่อไป 

5 
5 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความ

เสี่ ยง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) ม อ บ ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ ส า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ ยงและด า เนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

2) หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการสอบทานแผน
บริหารความเสี่ยง โดยได้เสนอผลการด าเนินงานท่ี 
ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดในประเด็นความเสี่ยง “ปริมาณน้ า
เพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอ” มีระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่
หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับสูงมาก ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

5 

13. รายงานผลการติ ดตาม เลขที่ ใบ เสร็ จรั บ เ งินของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจาก
โปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง) (การประชุมครั้งท่ี 9/2562 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562) 
1) ควรรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการติดตามเลขท่ี

ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีสูญ
หายจากโปรแกรม (เลขท่ีไม่ต่อเน่ือง) โดยสรุปผลพบสาเหตุ
เกิดจากจุดบกพร่องของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงไม่ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรทบทวน 
Work Flow กระบวนการตรวจสอบเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน
สูญหาย โดยเพิ่มขั้นตอนการด าเนินงานให้รองอธิการบดีท่ี
ก ากับดูแลพิจารณาว่าใบเสร็จรับเงินท่ีข้ามเลขน้ันไม่มีอยู่
จริงในระบบ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหายจาก
โปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง) 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) 

3) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) 

13. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผล

การติ ดตาม เลข ท่ี ใบ เสร็ จ รั บ เ งิ น โ ร งพย า บาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม 
(เลขท่ีไม่ต่อเน่ือง) โดยสรุปสาเหตุ และผลกระทบท่ี 
ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแลว้ 
ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 16 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

2) มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีได้ท าการชี้แจงต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
และมีการก าหนดการรายงานเลขท่ีใบเสร็จ ต่อ 
รองอธิการบดีท่ีก ากับดูแลทุกเดือน 

5 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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14. การติดตามความคืบหน้าการชี้แจงข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
(การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562) 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี มีมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิการบดีควรให้
รองอธิการบดีได้มีการก ากับดูแลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง เพื่อติดตามเร่งรัดการด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัดในประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ให้มีความคืบหน้า มีการด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันตามกรอบเวลาท่ีก าหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ซ้ า รวมท้ังไม่ให้มีประเด็นใหม่ และหน่วยงานควรเสนอ
ข้อมูลให้รองอธิการบดีท่ีก ากับดูแลได้รับทราบเพื่อพิจารณา
ด าเนินการเป็นระยะ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการติดตามความคืบหน้าการชี้แจง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและด าเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

14. หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดมาตรการเ ร่ ง รั ด 
การด าเนินงานตามข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) โดยได้มีการติดตามอย่างเป็นระยะ ๆ ผ่าน
รองอธิการบดี ท่ีก ากับดูแลในประเด็นข้อสัง เกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

5 

15. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะท างาน
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุม
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563) 
เพื่อให้การตรวจสอบด้านดิจิทัลมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ควร
มีการศึกษาเพิ่มเดิม ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การถูกละเมิด
สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล 

2) การใช้ประโยชน์ (Utilization) และความสามารถ 
(Capability) ในการใช้อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่าง ๆ 

มติท่ีประชุม  
1) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการของ

คณะท า ง านตรวจสอบด้ านการปฏิบั ติ ง านทาง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานแจ้งคณะท างาน
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) - ข้อ 2) 

15. หน่วยตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะท างานฯ ได้
แจ้งคณะท างานฯ ทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 
และรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทาง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในหัวข้อ 
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ฯ ไว้ในรายงานผลเรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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16. ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ณ ไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2563) 
1) การด า เ นินงานตามมติของคณะกรรมการสภา

มห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ คณ ะ ก ร รมก า ร ป ระ จ า สภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการ
เพิ่มเติมดังน้ี 
1.1) ก าหนดกรอบเวลาท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จใน

แต่ละประเด็นให้ชัดเจน ซ่ึงอาจน าระบบ Project-
Based Management (PBM) มาใช้ในการ
วางแผนและติดตามผลการด าเนินงาน  

1.2) จากสรุปผลการด า เนินงานตามประเด็นมติ  
โดยเฉพาะประเด็นท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ควรระบุสถานะด้ วยว่ าประ เด็ นไหนวิ กฤต 
(Critical) ท่ีมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก และ
ควรรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

2) การด า เ นิ น ง า นตา ม เป้ า ห มาย ขอ ง อธิ ก า ร บ ดี  
มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายผลผลิตของการ
ด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา (Milestone) และการ
รายงานผลให้รายงานผลตาม Milestone ท่ีก าหนด
เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของผลงานหรือเห็นพัฒนาการ
ในปีท่ีประเมิน เพื่อสามารถระบุร้อยละของผลการ
ด า เ นินงานได้  โดยอาจน าระบบ  Project-Based 
Management (PBM) มาใช้ร่วมด้วย เพื่อติดตามผล
การด าเนนิงานตามแผนท่ีวางไว ้

3) ก า ร ด า เ นิ น ง า นต า มแ ผ นปฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี  
มหาวิทยาลัยควรศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี 
3.1) กรณีท่ีผลการด าเนินงานมีร้อยละการด าเนินงานท่ี

ใกล้เคียงกับแผน แต่ผลการใช้จ่ายเงินมีความ
แตกต่างกับแผนการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก 
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ถึงผลดังกล่าวว่าเป็น
เพราะเหตุใด ซ่ึงประเด็นน้ีอาจสื่อถึงความมี
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ และความ
เหมาะสมของการตั้งงบประมาณ 

3.2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจาก
กรมบัญชีกลางในเรื่องความสามารถในการใช้ 
งบลงทุน 

4) การด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(SUT Scorecard) จากข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนหรือไม ่อย่างไร 

มติท่ีประชุม  
1) เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  ณ ไตรมาสท่ี  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้น าหารือกับคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

16. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้
ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยอธิการบดีได้สั่งการให้ 
รองอธิการบดีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ซ่ึงผู้บริหาร/
หน่วยงานได้ด า เ นินการก าหนดกรอบเวลาท่ีจะ
ด า เ นิ นก า ร ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ  ก า หนดร ายละ เอี ยด 
Milestone แ ล ะ ก า ห นด ร ะ ดั บ วิ ก ฤ ต ท่ี มี ผ ล ต่ อ
มหาวิทยาลัยในประเด็นการติดตามมติของสภา
มหาวิ ทย าลั ย และคณ ะกร รมการประจ า ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของอธิการบดี
ท้ั ง  6  เ ป้ า ห ม า ย โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ  Project- Based 
Management (PBM) เพื่อประกอบการน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้ ง ท่ี  2/2563  
เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

3) ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และฝ่ายการเงิน
และบริหารท่ัวไป ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อ
วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2563  

4) การรายงานผลการด าเนินการตามกรอบการประเมิน
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกเดือนและ/หรือทุกไตรมาสโดย
ภาพรวมจะเทียบกับแผน/เป้าหมายท้ังปี  และได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

2) เห็นชอบการปรับแผนการตรวจสอบด้านการบริหาร
จัดการตามท่ีเสนอ 

3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 2/2563 (31 มีนาคม 2563 ) 
รายละเอียด Milestone : 
1. ประชุมร่ วมกับคณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัยเพื่ อ

ด า เ นิ นการตามข้ อสั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ 

2. รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามฯ และสภา
มหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาระบบติดตามฯ ออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อรองรับการ
ด า เ นิ นงานตามข้ อสั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ และให้หน่วยงานบันทึกข้อมูล
ในระบบเพิ่มเติมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2563 เป็นต้นไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

1.2.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 2 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มี 2 ประเด็น)  มีผลการด าเนนิงานและผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ความคืบหน้าแผนระดมทุนเพื่อร่วมจัดสร้างอาคารศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ (การประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2560) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจจะพิจารณา
จัดท าพระเครื่ององค์เล็ก โดยเน้นเฉพาะทองค าแท้ เน่ืองจาก 
มีคุณค่าในตัว ซ่ึงอาจจะท าให้มีผู้สนใจบูชามากขึ้น 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ  
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 1 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
รายละเอียด Milestone :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 : ประชุม วางแผนก าหนดรูปแบบ ขนาดและ

จ านวนวัตถุมงคล 
ไตรมาส 2 : จัดส่งใบTORและด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไตรมาส 3 : ด าเนินการผลิต ใส่หมายเลขก ากับวัตถุมงคล

และตรวจรับส่งมอบเพื่อเตรียมพุทธาภิเษก 
ไตรมาส 4 : ประชาสัมพันธ ์สั่งจองเพื่อบูชาวัตถุมงคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาส 1 : งานพิธีพุทธาภิเษก 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีไดด้ าเนินการดังน้ี 
(1) การด าเนินการจัดสร้างองค์พระประจ าโรงพยาบาล 

เสร็จสิ้น 100% 
(2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังชะลอการ

จัดสร้างพระบูชาองค์เล็ก เ น่ืองจากสถานการณ์ 
โรคระบาด Covid-19 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
  

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

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

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้
ด าเนินการดังน้ี  

5 

1) อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการด าเนินงานของ Business 
Network International (BNI) เพื่อน ามาปรับใช้เสริมการ
สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 

2) อาจพิจารณาศึกษาและน าแนวทางการจัดโครงการ 
Chulalongkorn Alumni Mentorship Program ห รื อ 
ChAMP ข อ ง ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน มาปรับ
ใช้กับ มทส. 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบนโยบายการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
2) มอบผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ด าเนินการตาม

ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) 
 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
มีการด าเนินการสร้างเครือข่ายตามแผนปฏิบัติงานของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยส่วนกิจการนักศึกษา
ประกอบด้วยโครงการ SUT CONNECTED  โครงการ
พัฒนาระบบ Alumni Database งานพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และ SUT Scorecard  ตัวชี้วัดท่ี 19 จ านวน
ศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT Alumni 
Database (ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาส 2/2563 (31 มีนาคม 2563) 

รายละเอียด Milestone : 
มีการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
นักศึกษาปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ โดยส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
โครงการ SUT CONNECTED  โครงการพัฒนาระบบ 
Alumni Database งานพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ 
SUT Scorecard ตัวชี้วัดท่ี 19 จ านวนศิษย์เก่า ท่ี
สามารถติดต่อได้ในระบบ SUT Alumni Database 
(ไตรมาส 2/2563) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

1) มีการด าเนินการสร้างเครือข่ายตามแผนปฏิบัติงานของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยส่วนกิจการนักศึกษา 
ประกอบด้วยโครงการ SUT CONNECTED โครงการ
พัฒนาระบบ Alumni Database งานพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์  และการด าเนินงานตาม SUT Scorecard 
ตัวชี้วัดท่ี 19 จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ 
SUT Alumni Database 

2) มีการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
นักศึกษาปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ โดยส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
โครงการ SUT CONNECTED โครงการพัฒนาระบบ 
Alumni Database งานพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
การด าเนินงานตาม SUT Scorecard ตัวชี้ วัด ท่ี  19 
จ า น ว น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ท่ี ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ใ น ร ะ บ บ  
SUT Alumni 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน  3 คะแนน-เริ่มด าเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่ก าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใด ๆ  หรือผลการด าเนินงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

 

คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตอ่) 
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2. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 
31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 
1. ผลกำรจัดอันดับโดย THE World University Rankings 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : TOP 601-800 และ 1. TOP 3 ของประเทศ และ 2. TOP 1 ของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
สถาบันจัดอันดับ Times Higher Education (THE) World University Rankings ได้ประกาศ 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี ค.ศ. 2020 ไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยในรอบ 
ค รึ่ ง แ รก ข อ งปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 563  ยั ง ไม่ มี ก า รป ระ ก าศ ผ ล ก ารจั ด อั น ดั บ เพิ่ ม เติ ม  
โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว (ตามเป้าหมาย/Milestone) ดังนี้ 

1) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล และฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ Times Higher Education (THE) World University Rankings 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาระส าคัญของการประชุมคือการวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ใน
การจัดอันดับและแนวทางในการท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบ 
ผลการจัดอันดับกับมหาวิทยาลัยกลุม่ต่าง ๆ  เช่น ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยและในกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 

2) การสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้บริหารและคณาจารย์ของแต่ละส านักวิชาในการ  
ผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Times Higher Education (THE) 
World University Rankings รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติในประเด็นที่ 
อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในเชิงนโยบาย ด าเนินการแล้วในวันที่ 5 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

3) การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่จะบันทึกลงในระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ของ Times Higher Education (THE) World University Rankings ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ในปี ค.ศ. 2021 รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การจัดอันดับสูงขึ้น ประชุมเม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

5) ส านักวิชาต่าง ๆ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ โดยเน้นหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนอง  
ต่อความต้องการของผู้ เรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรระยะสั้น  
มี ค ณ าจ า รย์ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ งส ม ร รถ น ะ ด้ า น ก า รส อ น ต า ม ก รอ บ ม า ต รฐ าน วิ ช า ชี พ  
(UK Professional Standards Framework, UKPSF) ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มคะแนนในมิติด้านการสอน (Teaching) 
ของตัวชี้วัดใน Times Higher Education (THE) World University Rankings 

6) การด าเนินมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยเพิ่มเติม เช่น การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยริเริ่ม  
ส าหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative Grant) การจัดสรรทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมนักวิจัยพี่เลี้ยง 
(Research Brotherhood Program) เป็นต้น ทั้งนี้ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS โดย
ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS จ านวน 505 ฉบับ ซึ่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารีมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีคุณภาพสูง 
จ านวน 407 ฉบับ (ส่วนใหญ่อยู่ใน Quartile ที่ 1 และ 2) รวมถึงจ านวนการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS มีจ านวน 9,260 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  
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โด ย  Times  Higher Education (THE)  World University Rankings ปี  ค .ศ . 2020 ก าร อ้ า ง อิ ง 
(Citation) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทัง้ปี) : ร้อยละ 75 
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข :  -  

 
 
 
 

2. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริง (Real Internationalization) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาติ 
(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  
ผลกำรด ำเนินงำน : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนนิงานดังนี้ 

ณ ไตรมาสที่ 1 
-  จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 14,750 คน 
-  จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 142 คน 
-  ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาติในช่วงที่รายงานผลคิดเป็นร้อยละ 0.96 คิดเป็น 19.2 คะแนน 
ณ ไตรมาสที่ 2 
-  จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 15,349 คน 
-  จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่พิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 140 คน 
-  ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาติในช่วงที่รายงานผลคิดเป็นร้อยละ 0.91 คิดเป็น 18.2 คะแนน 

ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทัง้ปี) :  ร้อยละ 50 
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข :  - 

 
 

3. คุณภำพบัณฑิต (Student Profile) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  
ผลกำรด ำเนินงำน :  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีแนวทางการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562  

ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทัง้ปี) : ร้อยละ 100 
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข :  - 
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4. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (Management Restructuring) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : น าระบบการจัดการสารสนเทศ (EIS) มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ

บุคคลแกนกลาง โดยปรับปรุงบนพื้นฐานของข้อมูลจากระบบ MIS e-Profile เดิม เพื่อให้รองรับการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และการบริหารจัดการ ประกอบด้วยความสามารถ
เพิ่มเติมที่ส าคัญได้แก่ การก าหนดโครงสร้างบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Matrix 
Assignment ที่เป็นอิสระต่อกัน ค าอธิบายและข้อก าหนดต าแหน่งงาน ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และ
ทักษะเฉพาะต าแหน่ง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม ตลอดจนประวัติ
ความก้าวหน้าในสายงาน เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างโอนย้ายข้อมูลสารสนเทศบุคคลที่มีอยู่เดิม และ
น าเข้าข้อมูลตามโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมไปควบคู่กัน 

ในระหว่างนี้ ช่วงรอยต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ศึกษา
ความเป็นไปได้ และจัดท าระบบต้นแบบของการน าระบบ EIS บนโครงสร้างข้อมูลใหม่ มาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการใน 2 ประเด็น ได้แก่   
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อันเนื่องมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความดีความชอบ 
และ  2) การปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการเมื่อเกษียณอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบให้บริการสารสนเทศบุคคลกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการต้นทุนหลักสูตร และส านักวิชา (โดยมีส านักวิชาแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานอ้างอิงต้นแบบ) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระดับส านักวิชา 

จากผลส าเร็จของการน า EIS มาใช้ในการบริหารจัดการดังกล่าว ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดกรอบของปัจจัยที่จ าเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Project-Based Management (PBM) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
บุคคล หน่วยงาน และผลการด าเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการค านวณค่างานรายบุคคล จากรายงาน
ประจ าเดือนในระบบ PBM ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ API ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ โดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวแบบ Realtime ระหว่างระบบสารสนเทศบุคคล กับระบบ PBM และพัฒนาระบบแสดงค่างานบน
หน้าจอ Dashboard รายบุคคล ต่อไป 

ได้มีการพัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 
1. ด าเนินการพิจารณาต้นทุนผลิตน้ าประปา ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1/2562 
3. จัดท าข้อมูลรายเดือนแทนการน าเข้าข้อมูลรายปีการศึกษา เพื่อให้ยืดหยุ่นในการน าไปใช้

ประโยชน์ในอนาคต โดยเร่ิมใช้ข้อมูลที่น าเข้าในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการผ่านบุคคล โดยคนเป็นผู้น าข้อมูลเข้าระบบ power BI 

เพื่อใช้ในการท า Dashboard ให้ผู้บริหารทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในล าดับต่อไปเมื่อข้อมูลผ่าน
การตรวจสอบว่ามีการน าเข้าที่ถูกต้อง รวมถึงการปันส่วนมีความถูกต้องแล้ว จะมอบให้ MIS พัฒนาระบบ
การน าเข้าข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยไม่ใช้คนในการน าเข้าข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ระบบของ MIS ในมหาวิทยาลัยมีอยู่ 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทัง้ปี)  : ร้อยละ 40 
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข :  - 
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5. ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Human 
Resource Management and Human Resource Development Reengineering ) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Evaluation and  Promotion) (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  
ผลกำรด ำเนินงำน : 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human Resource Management and Human Resource 
Development Reengineering) ใน 3 เร่ือง ดังนี้ 

1) ด้ำนนโยบำยกำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงำน 
สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของพนักงานให้เหมาะสม ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยให้แต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) ประธาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (2) กรรมการจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นายมนูญ 
สรรค์คุณากร และนายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ (3) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าการศึกษาและเสนอแนะการปรับปรุงการให้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และประโยชน์เก้ือกูลของพนักงานทุกสายงานและทุกระดับต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น 
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ (1) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เป็นธรรม ให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (2) วิเคราะห์ภาระผูกพันรายปีและภาระผูกพันในระยะยาว     
(3) ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากมีการปรับฐานเงินเดือนทั้งระบบ (4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลของพนักงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน (5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
วิธีการรับพนักงานและการธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
น าเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อมูลตามที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลน าเสนอแล้ว เห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม          
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการ         
จัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติม 2 ด้าน ได้แก่ 
ก าหนดสวัสดิการการจ่ายเงินสมทบการเกษียณอายุป ฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตราสวัสดิการ                
ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติม 

2) ด้ำนกำรปรับปรุงกฎระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล 
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศนโยบายการจัดท าข้อตกลงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง นโยบายการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีเครื่องมือ      
การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ช่วยให้อธิการบดีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และผู้บริหารระดับ          
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ           
การปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดีขึ้นตามนโยบาย SUT-Reprofile 2020 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศนโยบายการ 
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ (1) ให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นการแสดงความจ านงของผู้ท าข้อตกลงคือ ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนกับผู้รับข้อตกลง คือ อธิการบดี
ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (2) ในการจัดท า 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

                ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  หนา้ 81 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลาของข้อตกลงการปฏิบัติงานซึ่งเร่ิมต้น
และสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย (3) ให้ผู้ท าข้อตกลงรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้รับข้อตกลงทุกไตรมาส (4) ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและและการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มีการก าหนด
กรอบเวลาและกิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามประกาศ 
และมีการก าหนดให้มีหน่วยงานน าร่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปโดยน า PBM มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ของผู้บริหารหน่วยงานที่ได้ตกลงไว้กับอธิการบดี 
โดยเห็นชอบให้หน่วยงานระดับศูนย์ ส านักวิชา และส่วน เป็นหน่วยงานน าร่อง 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
(1) ระดับศูนย์/สถาบัน มอบหมายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2) ระดับส านักวิชา 
มอบหมายให้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (3) ระดับส่วนงาน มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ได้มี
การหารือร่วมกันระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละฝา่ยทรัพยากรบคุคล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นที่หารือร่วมกันในเร่ือง การตีค่าภาระงาน การก าหนดสัดส่วนปัจจัยประเมิน และ
ก าหนดการเริ่มใช้การประเมินแบบใหม่โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ก าหนด 
จัด workshop กับพนักงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 จึงเลื่อนการ workshop ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

3) ด้ำนกำรประเมินควำมผูกพันและควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน (Employee Engagement) 
ได้ด าเนินการโครงการประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน (Employee 

Engagement) แล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ (1) เพื่อวางแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงาน เหมาะสมกับ
บริบทและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนลยีสุรนารี (2) เพื่อก าหนดวิธีการท างานเก่ียวกับ 
การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่ชัดเจนและสามารถน าไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อให้มีข้อมูลปัจจัยที่แสดงถึงความผูกพันและความมุ่งมั่นในการท างาน 
(Engagement Factors) ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ซึ่งจ าแนกตามโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
และคุณลักษณะจ าเพาะของแต่ละกลุ่ม (Segment Specific Characteristics) และ (4) เพื่อก าหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามข้อ (3) อย่างต่อเนื่อง 

ในการธ ารงรักษาบุคคลากรที่ดีให้อยู่กับมหาวิทยาลัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดขอบเขต 
ในการด าเนินงาน ดังนี้ (1) ศึกษาข้อมูล Engagement Survey ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แนวคิดผู้บริหารส่วนทรัพยากรบุคคล และผู้เก่ียวข้องในความคาดหวังต่อเร่ือง Employee Engagement 
ผ่ าน เอกสารและการสั มภ าษ ณ์  เพื่ อน ามาออกแบบชุ ดค าถาม  (2 ) ทดสอบและปรับป รุ ง 
ชุดค าถามก่อนน าไปใช้จริง พร้อมน าเสนอตัวอย่างการออกรายงาน (3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบกลับ 
น าเสนอข้อมูลรายงานผลส ารวจ Employee Engagement พร้อมข้อเสนอแนะ และ (4) ให้แนวทางและรูปแบบ
ในการสื่อสารในเร่ือง Employee Engagement Survey ส าหรับการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ แนวทางการสื่อสาร ช่วงเวลาในการด าเนินการ ประโยชน์
ที่พนักงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะได้รับ ผลการส ารวจโดยสรุปเป็นดังนี้ 

1) พนักงานที่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ านวน 716 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1,089 คน 
2) Engagement score เท่ากับ 66% (ค่าเฉลี่ยประเทศไทย 62%) 
3) Engagement behavior ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน Pride/Perform/Passion เท่ากับ 83%, 69%, 69% ตามล าดับ 
4) พนักงานมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Organization reputation/Collaboration/Supervision 

ต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ Talent staffing/Rewards and Recognition/Senior Leadership 
5) ผล Employee Engagement Survey กับผลของ Additional Index อาทิ  EdPex, SUT Executive 

Interview, Happinometer เป็นดังนี้ 
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5.1) EdPex; Assessment of Engagement (74%), Career Opportunities (67%), Learning & 
Development (72%), Organizational Culture (68%), Performance Management 
(69%), Quality of Work Life (75%) 

5.2) SUT Executive Interview; Change Management (56%), Digital HR (65%), Generation Gap (75%) 
5.3) Happinometer; Body (71%), Brain (72%), Heart (74%), Money (62%), Society (86%), 

Soul (56%), Work life balance (65%) 
6) Key Highlights ที่ได้จากข้อคิดเห็นในการส ารวจ มหาวิทยาลัยจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้าน 

engagement ต่อไป 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทัง้ปี) : ร้อยละ 46.25 
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข :  - 

 

6. กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Stability) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 15.68 และอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการ

ต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ 1: 0.49 : 0.21 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  
ผลกำรด ำเนินงำน : 

ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้จากตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญ 2 ตัว คือ 
1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) และ 2) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้การจัด
การศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ (Operating Expense to University Income Ratio ) โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดโดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เท่ากับร้อยละ 6.04 

ในขณะที่ อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืน ๆ  
จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตัวเองด้านการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอันนอกเหนือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ที่จะสามารถใช้เพื่อด าเนินการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยอัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอ่ืนๆ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1 : 0.45 : 0.33  
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 75 

- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของเป้าหมายทั้งปี 
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์

และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 111.43 ของเป้าหมายทั้งปี    
ปัญหำ-อุปสรรค/แนวทำงกำรแก้ไข : ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ได้นัดหารือกับทุกหน่วยวิสาหกิจ 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
ตามเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15.68 
สาเหตุหลักมาจากภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีรายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ประมาณการไว้ จึงได้มีการก าหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1) จะต้องหารายได้เพิ่มจากการท า Asset Management เพื่อหา New Income Generation 
2) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น แต่ต้องสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย ต้องมีวินัยทางการเงินการคลัง 

ซึ่งฝ่ายการเงินและบริหารทั่ วไป ได้ด าเนินการประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบาย  
ว่าด้วยมาตรการประหยัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติ 

3) ส าหรับหน่วยวิสาหกิจ ต้องมีการจัดท า Business Model เพื่อหารายได้เพิ่ม และต้องลด 
หรือควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงจนเกินไป โดยเฉพาะ Fix cost  รวมทั้งแผนการช าระหนี้คืนมหาวิทยาลัย  
ปัจจุบัน ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ระหว่างจัดท า 
Business Model เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจแต่ละหน่วยให้ความเห็นชอบ 
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3. ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (การตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบการบริหารจัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) 

  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 ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี ้
3.1 การตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชี
และงบประมาณ จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส่วนการเงินและบัญชี (2) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (3) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4) สุรสัมมนาคาร และ (5) เทคโนธานี  

วัตถุประสงค์ : เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี ระบบควบคุมภายใน และ 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
1. ส่วนการเงินและบัญชี 

ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ตรวจสอบทะเบียนคุม เช่น ลูกหนี้ร้านค้า ลูกหนี้นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลูกหนี้นักศึกษา ลูกหนี้เงินยืมเพ่ือ
การศึกษา ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-วิจัย สินทรัพย์ถาวรและ
ค่าเสื่อมราคา 

-ไม่มีข้อตรวจพบ- -ไม่มีข้อเสนอแนะ- ทะเบียนคุมมียอดรวมตรงตามกับยอด
ทางบัญชี และการค านวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินถูกต้องตามควรเป็นไปตาม
นโยบายการบัญชีที่ก าหนด จึงไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ตรวจสอบทะเบียนคุม เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อม
ราคา เงินมัดจ ารับ และหลักประกันสัญญา เงินฝากธนาคาร ต้นขั้วเช็คและทะเบียนคุมเช็ค ใบเสร็จรับเงินและ
ทะเบียนคุม 

-ไม่มีข้อตรวจพบ- -ไม่มีข้อเสนอแนะ- ทะเบียนคุมมียอดรวมตรงตามกับยอดทาง
บัญชี และหลักฐานที่สุ่มตรวจนับมีตรง
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ตามทะเบียนคุม รวมทั้งการค านวณค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สินถูกต้องตามควร
เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่ก าหนด จึง
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ตรวจสอบทะเบียนคุม เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา  เงินฝากธนาคาร ต้นขั้ว
เช็คและทะเบียนคุมเช็ค ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 

การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
บางรายการไม่ครบถ้วนและยอดตาม
ทะเบียนคุมสินทรัพย์จากการบริจาค
ไม่ตรงตามทะเบียนคุม 

ผู้รับผิดชอบสอบทานความถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง หากพบว่าต้องปรับปรุงรายการ
ให้แจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ทราบต่อไป 

หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. สุรสัมมนาคาร 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ตรวจสอบทะเบียนคุม เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ เงินมัดจ ารับและหลักประกัน
สัญญา สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา  เงินฝากธนาคาร ต้นขั้วเช็คและทะเบียนคุมเช็ค 

1) เจ้าหนี้บางรายการค้างนาน 
2) ทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรและ 

ค่าเสื่อมราคาบางรายการไม่ตรงกัน 
3) ไม่ปรากฎสินทรัพย์จากการบริจาค 

แต่แสดงยอดรายได้บริจาค รอการ
รับรู้ในรายงานการเงิน 

1) ควรด า เนินการตรวจสอบและ
บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 

2) ควรปรั บปรุ งบัญ ชีและจั ด ท า
ทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

3) ควรปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง 

หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

5. เทคโนธานี 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
ตรวจสอบทะเบียนคุม เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ถาวรและ 
ค่าเสื่อมราคา เงินมัดจ ารับ และหลักประกันสัญญา เงินฝากธนาคาร ต้นขั้วเช็คและทะเบียนคุมเช็ค ใบเสร็จรับเงิน
และทะเบียนคุม 

1) ลูกหนี้ท่ีเช่าพื้นที่บางรายคงค้างนาน 
2) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และลูกหนี้

รอการสอบสวนแสดงยอดในงบ
การเงิน หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน 

1) ควรเร่งรัดด าเนินการติดตามช าระหนี ้
2) ควรแสดงยอดในงบการเงินหมวด 

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประเภท
ลูกหนี้ระยะยาว 

หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 

 
3.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบจ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนพัสดุ  
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานว่าจะด าเนินการตรวจสอบในไตรมาสที่ 3 (จากไตรมาสที่ 1 รายงานว่าจะด าเนินการตรวจสอบใน
ไตรมาสที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเรื่องและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจสอบ กฎ  ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง/สัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจ และจัดท า Checklist ค าถามที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ) 
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3.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สุรสัมมนาคาร และ (2) โรงเรียนสุรวิวฒัน ์
วัตถุประสงค์ : 
1) สุรสัมมนาคาร 

1.1) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า สุรสัมมนาคารมีการบริหารจัดการรายได้ห้องพักมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถจัดท า Flow Chart คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้ 

1.2) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า สุรสัมมนาคารมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมี
ความรัดกุมและเหมาะสม 

1.3) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า สุรสัมมนาคารมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ และบันทึกบัญชีถูกต้อง เป็นตามนโยบายบัญชีที่ก าหนด 

1.4) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า เงินสดในมือของสุรสัมมนาคารตาม “รายงานการรับเงินประจ าวนั” 
และ “สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร” แสดงยอดคงเหลือตรงกับยอดทางบัญชี 

1.5) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า สุรสัมมนาคารมีรายละเอียดลูกหนี้รายตัวตามถูกต้องตรงตามยอด
ทางบัญชี 

2) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
2.1) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนสุรวิวัฒน์มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง 
2.2) เพื่อให้มั่นใจว่า โรงเรียนสุรวิวัฒน์มีการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ที่รัดกุม เพียงพอ และเหมาะสม 
ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
1. สุรสัมมนาคาร 

ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชี พัสดุ และงบประมาณ 

(1) การบริหารจัดการห้องพัก 
(2) รายได้ห้องพัก 
(3) การควบคุมงบประมาณรายจ่าย 
(4) การเบิกค่าใช้จ่าย 
(5) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(6) ติดตามประเด็นข้อสังเกตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

2) การสอบทานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
1) การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชี พัสด ุและงบประมาณ 
(1) การบริหารจัดการห้องพัก พบว่า 

บุคลากรบางส่วนเข้าใจข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการให้บริการ
ห้องพัก 

(2) ลูกหนี้รายตัวตามรายงาน "Hotel 
Ledger" ไม่ตรงกับยอดทางบัญชี 
ซึ่งจัดท าไม่แล้วเสร็จ และบางราย
ไม่ถูกต้อง 

(3) รายได้ห้องพักทางบัญชี ไม่ตรงกับ
ทางโปรแกรม 

(4) การออกเลขที่ก ากับใบตรวจสอบ
งบประมาณไม่ต่อเนื่องกัน และ 

(1) ควรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิ ธีการ  ขั้นตอนการให้บริการ
ห้องพัก 

(2) ฝ่ายห้องพักควรด าเนินการตรวจสอบ
ลูกหนี้รายที่ไม่ถูกต้อง เพื่อปรับให้
ถูกต้อง และฝ่ายการเงินบัญชีเร่ง
ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้
รายตัว 

(3) พิ จารณาการบั นทึ กบัญชีตาม
โปรแกรม 

(4) วิ เคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทาง 
แก้ไข รวมทั้งจัดท าทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ซ้ ากัน รวมทั้งไม่พบการตรวจสอบ
ค่าโทรศัพท์ให้ครบถ้วน 

(5) ภาษี ซื้ อกรณี ค่ า โทรศัพท์บา ง
รายการ ไม่ตรงตามการบันทึก
บัญชีภาษีซื้อ 

(5) จัดท าทะเบียนคุมภาษีซื้อ 

2) การสอบทานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

- ยังไม่ด าเนินการตรวจสอบ/สอบทาน - 

2. โรงเรียนสุรวิวัฒน ์
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การสอบทานรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2) การสอบทานค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และภาษา 

- หน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่าจะด าเนินการตรวจสอบในไตรมาสที่ 4 - 

3.4 การตรวจสอบการปฏิบัตงิานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 

2) เพื่อให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  การรักษาความ
ปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

3) เพื่อให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

4) เพื่อให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

5) เพื่อให้ทราบปัญหา และอุปสรรค รวมถึงความพร้อมใช้งานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
จักได้ให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่มหาวิทยาลัย 

6) เพื่อให้มั่นใจว่า การใช้ประโยชน์ (Utilization) และความสามารถ (Capability) ในการใช้อุปกรณ์
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
3) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4) การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5) ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ 
6) การใช้ประโยชน์และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ

หน่วยงานต่าง ๆ  
ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
3. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4. การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ 
6. การใช้ประโยชน์และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของหนว่ยงานต่าง ๆ 
อยู่ ระหว่ างการรวบรวมของฝ่ าย
เลขานุการฯ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีดังนี ้
1) ควรก าหนดให้มีผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที ่CIO 
2) มีแผนรองรับโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านระบบไฟฟ้า 
3) มีประกาศให้ผู้ ใ ช้ งานทราบถึง  

วิธีปฏิบัติ/ข้อห้าม/บทลงโทษ ตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งรายงาน 
ผลการสอบทานให้กับหน่วยรับตรวจ
จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก ่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา และสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) เรียบร้อยแล้ว 

3.5 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อทราบว่ามหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. เพื่อสอบทานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบคร่ึงปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นความเสี่ยง : 
1) แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนลดลง 
2) ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
3) การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 
ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ : ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ/สอบทาน : 
1. แนวโน้มนักศกึษาแรกเข้ามจี านวนลดลง 
2. ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
3. การเสียโอกาสในการใช้ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารและความไม่ปลอดภัยของข้อมลู 

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
จัดท ารายงานฯ แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม 
ในการรายงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ล่าช้า 

รายงานการบริหารความเสี่ยง
พบว่า แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
อาจพิจารณา 

1 )  อบรม ช้ีแจงการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง ในการก าหนด
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด และแนวทาง
การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้
สามารถจัดการหรือลดความเสี่ยงลงได้ 
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์
ให้แก่พนักงานได้ตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
รับทราบผลการสอบทาน 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบ 
ตัวช้ีวัดรายไตรมาสไม่เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน และระดับความเสี่ยงหลังมี
กิจกรรมควบคุมยังคงประเมินค่า
คะแนนเท่าเดิม 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงจ านวน 3 แผนความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามี
จ านวนลดลง ผลการด าเนินการต่ ากวา่
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากขั้นตอน
ด าเนินงานตาม Milestone ล่าช้ากว่า
แผนเล็กน้อย 

2) ความเสี่ยงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินการสูงกวา่
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและความ
ไ ม่ ป ล อด ภั ย ขอ ง ข้ อ มู ล  ผ ล กา ร
ด าเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2) มีการก ากับติดตามดูแลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและ
แผนที่วางไว้ มีการก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และรายงานความคืบหน้าของการ
บริหารความเสี่ ยงให้แก่ผู้ บริหาร
ร ะดั บสู ง ใ นหน่ ว ย ง านต่ า ง  ๆ  ที่
เ กี่ ย วข้ อง โดยตรง ในการบริ ห าร 
ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน  

3) ก าหนดกรอบปฏิทินการรายงาน
แผน – ผลการบริหารความเสี่ยงให้
หน่วยงานได้รับทราบ 
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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. 2563 เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้ทิศทางและกรอบ

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 -2564  
ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนดด าเนินงาน/
โครงการ ภาพรวมจ านวน 261 งาน/โครงการ โดยประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบใุนแผนปฏิบตัิการประจ าปี ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 และตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 
 
 

  ผลการด าเนินงาน = 94.12% (ทั้งปี 48.17%) 
  ผลการใช้จ่ายเงิน  = 71.15% (ทั้งปี 32.91%) 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลการด าเนินงาน = 95.97% (ทั้งปี 48.16%) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 50.77% (ทั้งปี 28.96%) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการด าเนินงาน = 91.26 (ทั้งปี 44.16%) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 43.44% (ทั้งปี 8.57%) 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน = 86.07% (ทั้งปี 47.10%) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 19.71% (ทั้งปี 5.11%) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลการด าเนินงาน = 98.64% (ทั้งปี 47.06%) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 100.28% (ทั้งปี 52.33%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ผลการด าเนินงาน = 95.97% (ทั้งปี 48.16%) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 91.12% (ทั้งปี 45.48%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

จากข้อมูลในกราฟ S-Curve ของ PBM สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 : สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 
จ านวน
งาน/

โครงการ 

แผน 
งาน
ท้ังปี 

แผน 
งาน 

ไตรมาส 2 

ผล 
งาน 

ไตรมาส 2 

ร้อยละเทียบ วงเงินจัดสรร 
ท้ังปี 

แผนเงิน 
ไตรมาส 2 

เงินผูกพัน 
ไตรมาส 2* 

ร้อยละเทียบ 

คร่ึงปี ท้ังปี คร่ึงปี ท้ังปี 

1. การสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

112 100 50.18 48.16 95.97 48.16 820,763,500.00 468,140,357.00 237,683,799.20 50.77 28.96 

2. การเป็นมหาวทิยาลัย
แห่งการวิจัย 

18 100 48.39 44.16 91.26 44.16 143,618,300.00 28,333,217.00 12,308,927.11 43.44 8.57 

3. การสร้างคุณค่าตอ่
เศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

33 100 54.72 47.10 86.07 47.10 573,466,500.00 148,796,500.00 29,328,264.36 19.71 5.11 

4. การสร้างความผกูพนักับ
วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

6 100 47.71 47.06 98.64 47.06 7,638,800.00 3,986,000.00 3,997,131.00 100.28 52.33 

5. การบริหารงานที่น าสมัย 
เป็นธรรม และการสร้าง
ระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

92 100 50.18 48.16 95.97 48.16 1,792,686,300.00 894,801,148.75 815,332,876.76 91.12 45.48 

ภาพรวม 261 100 51.18 48.17 94.12 48.17 3,338,173,400.00 1,544,057,222.75  1,098,650,998.43 71.15 32.91 

หมายเหตุ :  - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนมุัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

- *เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการท าสัญญาจากการจัดซ้ือจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง) 
- เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน = มปีระสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 90-100 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได ้ร้อยละ 5 (มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก) 
4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 90-100 (มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย) 
3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 80-89 (มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย) 
2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70-79 (มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย) 
1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70 (มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมาก) 
ทั้งนี ้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะด าเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์)  
ณ  วันที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2563 
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ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ในรอบครึ่งแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) สรุปได้ดังนี้ 

หน่วยวสิาหกิจ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรท้ังปี (บาท) 

งบประมาณรายรับคร่ึงป ี งบประมาณรายจ่ายคร่ึงป ี
แผน (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) ร้อยละ แผน (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) ร้อยละ 

1. เทคโนธานี 543,488,800.00 232,225,900.00 182,168,701.83 78.44 215,821,900.00 161,241,849.70 74.71 

2. สุรสัมมนาคาร 33,270,000.00 16,635,000.00 9,475,375.48 56.96 15,476,250.00 11,238,452.63 72.62 

3. โรงพยาบาล มทส. 1,030,994,000.00 461,503,900.00 373,868,283.49 81.01 590,520,800.00 480,899,606.47* 81.44 

4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 161,709,600.00 80,106,400.00 65,651,518.47 81.96 75,121,800.00 66,344,034.77 88.32 

รวม 1,769,462,400.00 790,471,200.00 631,163,879.27 79.85 896,940,750.00 719,723,943.57 80.24 

หมายเหตุ :  - สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครั้งที ่7/2562 เมือ่วนัที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- * รวมดอกเบี้ยจ่ายและค่าเส่ือมราคา   
- ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากส่วนบริหารสินทรัพย์ 
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ส่วนที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT 
Scorecard) 

 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานใน 5 มิติ ได้แก่ 
1) มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (3 ตัวชี้วัด)  2) มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด)   
3) มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด)   
4) มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด) และ 5) มิติการบริหารงานที่น าสมัย 
เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (6 ตัวชี้วัด) โดยในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (น้ าหนัก 25)  2.79 
ตัวชี้วัดที ่1  การพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (น้ าหนัก 15) 
 2.94 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 1.1 การจัดท าระบบสนับสนุน
แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษที่ 21 (น ้ำหนัก 4) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
แล้วเสร็จ และมีการน าไปทดสอบจริงกับระบบ
การทดสอบสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4 = ระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 แล้วเสร็จ 
มีการน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงแก้ไข  

3 = มี (ร่าง) ความต้องการของระบบฯ และพัฒนา
ระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

2 = แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 แบบกระดาษ
(paper test) แล้วเสร็จ พร้อมน าไปจัดท าระบบ
สนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  

1 = แผนภาพคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ 
มทส. ท่ีบรรจุทักษะในศตวรรษท่ี 21แล้วเสร็จ 

 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการดังน้ี 
1) มีแผนภาพคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มทส. 

ท่ีบรรจุ ทักษะในศตวรรษท่ี  21 น า เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี  
26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2) แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 แบบกระดาษ (paper test) 
แล้วเสร็จ พร้อมน าไปจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ในศตวรรษท่ี 21 

2.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา (น ้ำหนัก 4) 

 3.25 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็น 
Modular curriculum (น ้ำหนัก 1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากหลักสูตร Modular ท่ีมีการด าเนินการ

โดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 4 หลักสูตร 
4 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 3 หลักสูตร 
3 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 2 หลักสูตร 
2 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 1 หลักสูตร 
1 = ไม่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Modular และระบบ Credit Bank” จ านวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันท่ี 14 -15 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการจัดท า
หลักสูตร Modular รวม 16 หลักสูตร ดังน้ี 
1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์ทาง 
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับการประยุกต์ทาง 
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.00 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3) นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (สาขาวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (หลักสูตร
นานาชาติ) 

4) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
5) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
6) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ทางธุรกิจ 
7) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
8) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการออกแบบวิชวลส าหรับ

สื่อดิจิทัล 
9) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการสร้างสรรค์เน้ือหาออนไลน์ 
10) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 
11) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
12) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
13) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
14) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
15) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
16) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็นชุดวิชา 

(น ้ำหนัก 1) 
เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากชุดวิชาในทุกรูปแบบ ได้แก่ ประกาศนียบัตร 
วุฒิบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีมีการ
ด าเนินการโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 7 หลักสูตร 
4 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 6 หลักสูตร 
3 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 5 หลักสูตร 
2 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 4 หลักสูตร 
1 = มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มากกว่า 3 หลักสูตร  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
ในรูปชุดวิชาแล้วเสร็จจ านวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 
1) หลักสูตรวุฒิบัตรทางอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
2) หลักสูตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
3) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ 
4) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
5) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการออกแบบวิชวลสาหรับสื่อดิจิทัล 
6) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการสร้างสรรค์เน้ือหาออนไลน์ 
และมีการประชุมเเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Modular และระบบ Credit Bank” 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 14 -15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

4.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.3 การจัดท าระบบคลังกิจกรรมนอก
หลักสูตร (น ้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตรแล้วเสร็จ และมีการ

น าไปใช้กับกลุ่มนักศึกษา และมีการออกใบรับรอง
กิจกรรม หรือผลการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 
(Activities Transcript) รวมท้ังมีการประเมินผล
และน าผลมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบ 

4 = มีระบบคลังกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีผ่านการพัฒนาเน้ือหากิจกรรมเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการจัดท าร่างกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาในชมรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีปฏิทิน
กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามความสมัครใจ 

 

 

 

 

2.00 
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3 = มี (ร่าง) ความต้องการของระบบคลังกิจกรรมนอก
หลักสูตร ท่ีพร้อมน าไปจัดท าระบบคลังกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

2 = มีปฏิทินกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาตามความสมัครใจ 

1 = มี (ร่าง) กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาในชมรมต่าง ๆ และท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับ
การพัฒนาเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(น ้ำหนัก 3.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 50 
4 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 45 
3 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 40 
2 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 35 
1 = นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 30  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มี นัก ศึกษาท่ีผลการสอบทักษะภาษาอั งกฤษบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว้จ านวน 440 คน จากจ านวนนักศึกษาท่ี
เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษท้ังหมด 1,083 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 40.63) (A0 (High) 52/A0 (Mid) 12/ 
 A1 579/A2 347/B1 82/B2 10/C1 1/Grand Total 
1,083) 
หมายเหต ุ:  ระดับคะแนน B1 คือ เข้าใจจุดประสงค์หลักของ

สถานการณ์ที่ เป็นพื้นฐาน เช่น ที่ท างานงาน, 
โรงเรียน, การท่องเที่ยว เป็นต้น สามารถจัดการ
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว สามารถ
สื่อสารด้วยเร่ืองที่คุ้นเคยอยู่แล้วได้ และสามารถ
อธิบายประสบการณ์ของเหตุการณ์ , ความฝัน, 
ความต้องการส่วนตัว ด้วยเหตุผลหรือมีลักษณะ
เป็นแผนการได ้ 

3.13 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์  
นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น สุ ร วิ วั ฒ น์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ (น ้ำหนัก 3.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย ์นักเรียนโรงเรียน

สุรวิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 15 

4 = ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย ์นักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 12.5 

3 = ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย ์นักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 10 

2 = ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย ์นักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 7.5 

1 = ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย ์นักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
น้อยกว่าร้อยละ 7.5  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ท่ีร่วม
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 
1,913 คน จากจ านวนนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ท้ังหมด 15,421 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.41) 

3.48 
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ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการสอนของอาจารย์ (น ้ำหนัก 5) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมี
อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการด้านการสอนจาก UKPSF 
ตั้งแต่ระดับ Associate fellow ขึ้นไป จ านวน 5 คน จาก
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 410 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.22) โดยมี
คณาจารย์ได้รับการรับรอง ปีงบประมาณ 2563 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ท่าน และเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ท่าน (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

1.00 
เกณฑ์การให้คะแนน  
5 = ร้อยละ 8 
4 = ร้อยละ 7 
3 = ร้อยละ 6 
2 = ร้อยละ 5  
1 = น้อยกว่าร้อยละ 4  

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (น ้ำหนัก 5)  4.13 
ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ (น ้ำหนัก 3) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
4 = ร้อยละ 80 
3 = ร้อยละ 70 
2 = ร้อยละ 60 
1 = ร้อยละ 50  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศท่ีมี
ความร่วมมือและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง จ านวน 
85 สถาบัน จากจ านวนสถาบันในต่างประเทศท่ีมีความ
ร่วมมือ ท้ังมดท่ีมีผลบัง คับใช้  จ านวน 107 สถาบัน  
(คิดเป็นร้อยละ 79.44) 

3.94 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 3.2 นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรม
ระยะยาว (น ้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ร้อยละ 110 
4 = ร้อยละ 105 
3 = ร้อยละ 100 
2 = ร้อยละ 95 
1 = ร้อยละ 90  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
มีนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาท ากิจกรรม ได้แก่ การมา
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ การปฏิบัติงานวิจัย และการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวนท้ังสิ้น 10 คน 
และเป็นนักศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมระยะยาวจ านวน 7 คน 
โดยเทียบกับการมาฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน
วิจัย และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน
ท้ังสิ้น 60 คน และเป็นนักศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมระยะยาว
จ านวน 4 คน ของข้อมูลปีท่ีผ่านมา (คิดเป็นร้อยละ 107) 

4.40 

2. มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (น้ าหนัก 25)  3.25 
ตัวชี้วัดที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง 

(Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS (น ้ำหนัก 10) 

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยมีการ
อ้างอิง  (Citation) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
(พ.ศ. 2561) โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนการอ้างอิง 
7,960 ครั้ง และปี พ.ศ. 2562 จ านวน 9,436 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 18.54)  

2.71 

 

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

 

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

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560-2562) มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 0.89 เรื่องต่อคน  
(จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 1,152 เรื่อง) 

3.88 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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. 2562) มหาวิทยาลัยมี
จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เท่ากับ 
906,922.74 บาท (มีเงินสนับสนุนการท าวิจัยท้ังหมด 
410,836,001.50 บาท และมีจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 453 คน) 
หมายเหต ุ:  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ไม่ใช่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ซ่ึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในไตรมาสที่ 4  

3.28 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 1,250,000 บาทต่อคน 
4 = 1,050,000 บาทต่อคน 
3 = 850,000 บาทต่อคน 
2 = 650,000 บาทต่อคน 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  450,000 บาทต่อคน  
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3. มิติ การสร้ างคุณค่ าต่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมด้ วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (น้ าหนัก 15) 

 2.75 

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

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีเกิดขึ้นปีงบประมาณปัจจุบัน 
จ านวน 19 ผลงาน เทียบกับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี 
จ านวน 35.7 ผลงาน (ค่าเฉลี่ยผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นช่วงปีงบประมาณย้อนหลัง 10 ปี 
เท่ากับ 0.53) โดยจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ท่ีเกิดขึ้นปีงบประมาณปัจจุบัน มีดังนี ้
1) สิทธิบัตรร่วม จ านวน 1 ผลงาน 

(1) กรรมวิธีการผลิตโปรไบโอติกด้วยเชื้อยีสต์ ท่ี
คัดเลือกจากกระเพาะรูเมน เพื่อเป็นสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 

2) อนุสิทธิบัตร จ านวน 4 ผลงาน 
(1) สูตรโซเดียมซิลิเกตจากฟางข้าว 
(2) สูตรส่วนผสมวัสดุจีโอพอลิเมอร์แบบพรุน 
(3) สูตรและกรรมวิธีผลิตสีสเตนจากของเสียท่ีมาจาก

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
(4) เครื่องบันทึกค่าคุณภาพน้ าและระบบควบคุม

เครื่องให้อากาศในน้ า 
3) สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลงาน 

(1) ชุดเครื่องก าจัดฝุ่นโดยใช้ประจุไฟฟ้าไอออน 
(2) เครื่องบันทึกค่าคุณภาพน้ าและระบบควบคุม

เครื่องให้อากาศในน้ า 
(3) ชุดชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา 

4) ลิขสิทธิ ์จ านวน 5 ผลงาน 
(1) ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

1910 
(2) เว็บไซต์ชนบทศึกษาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
(3) หนังสือคู่มือภาคสนามรายวิชาชนบทศึกษาทาง

การแพทย์ 1-4 
(4) หนังสือ 12 ปี ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 
(5) หนังสือคู่มือค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีมี

ข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง 
5) อื่นๆ (เครื่องหมายการค้า) จ านวน 4 ผลงาน 

(1) OK ORGANIC FARM 
(2) Dr.farm สายหยุด 
(3) ชาปิญอง (Zapignon) 
(4) PIJIKA ICE-TIM 

6) อื่นๆ (ความลับทางการค้า) 2 ผลงาน 
(1) กระบวนการเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

ถั่งเช่าส าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพและเครื่องส าอางเพื่อความงาม 

(2) สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการเตรียมโพลิเมอร์
ส าหรับใช้ผสมกับดินซีเมนต ์

1.00 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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 

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  
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ตัวชี้วัดที่ 8  จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม (น ้ำหนัก 1.5) 

ใ น รอบครึ่ ง แ รกขอ งปี ง บประมาณ  พ .ศ .  2 563 
มหาวิทยาลัยมีการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ท่ีน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้างประโยชน์สู่
ชุมชน สังคม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสังคม ชุมชน 
โดยมีการรับรองการใช้ประโยชน์ จ านวน 1.25 ครั้ง/
ผลงาน จากการน าผลงานท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ฯ จ านวน 10 ครั้ง และมีการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 8 ครั้ง ดังน้ี 
1) ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 

Derived Fuel :RDF) มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน      
3 ครั้ง โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ  
ผู้รับผลประโยชน์ : 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(วันท่ี 18 มี.ค. 2562) 
(2) ท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

(วันท่ี 26 ก.พ. 2562) 
(3) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (วันท่ี 26 ก.ย. 2562) 
2) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ าแบบ data logger oxygen 

มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ง โดยรองศาสตราจารย ์
ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร  
ผู้รับผลประโยชน์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(วันท่ี 1 ส.ค. 2562) 
3) เทคโนโลยีเครื่องทดสอบโซ่จักรยานยนต์ มีการน าไปใช้

ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัตน บริสุทธิกุล 
ผู้รับผลประโยชน์ : จังหวัดระยอง 

(วันท่ี 15 ก.ย. .2562 - 15 ก.พ. 2563) 
4) เทคโนโลยีเตาฟืน มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ง 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 
ผู้รับผลประโยชน์ : จังหวัดนครราชสีมา 

(วันท่ี 1 พ.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2563) 
5) เทคโนโลยีเหล็กหล่อเหนียว มีการน าไปใช้ประโยชน์

จ านวน 1 ครั้ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สารัมภ์ บุญม ี
ผู้รับผลประโยชน์ : จังหวัดสมุทรปราการ 

(วันท่ี 1 พ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2563) 
6) ซีเมนต์เชื่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพ่ือใช้ในการ

ทดแทนกระดูก มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ง  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 
และคณะ 
ผู้รับผลประโยชน์ : บริษัท คุณค่าป่าไทย จ ากัด 

(วันท่ี 4 มี.ค. 2563) 
7) ผลิตแอนติบอดี้ส าหรับแยกเพศโค มีการน าไปใช้

ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ ง โดยรองศาสตราจารย์   
ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 
ผู้รับผลประโยชน์ : บริษัท Chromoxyion  

ประเทศออสเตรเลีย 
(วันท่ี 30 ม.ค. 2563) 

2.62 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
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8) เทคโนโลยีการผลิต Precast concrete มีการน าไปใช้
ประโยชน์จ านวน 1 ครั้ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ 
ผู้รับผลประโยชน์ : บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  
(วันท่ี 1 ก.พ. 2563) 

ตัวชี้วัดที่ 9  รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (น ้ำหนัก 4) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีรายรับวิสาหกิจด้านการบริการวิชาการจากภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซ่ึงเทคโนธานีได้รับ
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ เพื่อด าเนินการบริการ
วิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จ านวน 165,983,987.18 บาท  

1.82 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงาน
ภายนอกท่ีได้รับบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ประเทศ จ านวน 184 หน่วยงาน 

5.00 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 150 หน่วยงานขึ้นไป 
4 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 140 หน่วยงาน 
3 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 130 หน่วยงาน 
2 = จ านวนหน่วยงานภายนอก 120 หน่วยงาน 
1 = จ านวนหน่วยงานภายนอกน้อยกว่า 120 หน่วยงาน 

 

 

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

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีอาจารย์ท่ีท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จ านวน 98 คน จากอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ไม่นับรวม
อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) จ านวน 475 คน คิดเป็นสัดส่วน 
0.21 คน/อาจารย์ท้ังหมด 

2.13 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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 
 

 

4. มิติ การสร้ างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (น้ าหนัก 5) 

 1.50 

ตัวชี้วัดที่ 12 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น (น ้ำหนัก 2.5) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ในการจัดการ
ความรู้ท้องถิ่น จ านวน 8 ผลงาน ได้แก่ 1) การบ าบัดน้ าเสีย
ด้วยระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้พืชท้องถิ่น 2) การพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของพื้นที่
ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ในพื้นท่ีต าบลสะแกราช อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3) การพัฒนาธนาคาร
เมล ็ดพ ันธุ ์พ ืชท ้อ งถิ ่น ระด ับช ุมชนในพื ้น ที ่ปกป ัก
ทรัพยากร อพ.สธ. ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

2.00 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = จ านวนครั้งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปใช้ ในการจัดการความรู้ ท้องถิ่ น
มากกว่า 14 ครั้ง ขึ้นไป 

4 = จ านวนครั้งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 12 ครั้ง 
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3 = จ านวนครั้งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 10 ครั้ง 

2 = จ านวนครั้งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการความรู้ท้องถิ่น 8 ครั้ง 

1 = จ านวนครั้งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการความรู้ท้องถิ่นน้อยกว่า 
8 ครั้ง  

จังหวัดนครราชสีมา 4) การศึกษาคุณสมบัติหน้าที่และ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้านในเขต
นครชัยบุรินทร์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกช่วงวัย
และการผดุงครรภ์: การศึกษาภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 5) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสกุลกระเจียว
อย่างยั่งยืนในพื้นท่ีปกปัก อพ.สธ. และป่าธรรมชาติใน
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 6) การพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นท่ี
สนองเป็นพื้นท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ. เขาพระพุทธบาทน้อย 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 7) การสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ าล าน้ ามูลตอนบนโดยใช้
เครื่องมือวัดคุณภาพน้ าทางชีวภาพและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
และ 8) การอนุรักษ์กล้วยไม้ลิ้นมังกรชมพูร่องกล้าด้วยการ
เพาะเลี้ยงแบบสมชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 13  การสร้างความตระหนกัและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าชม
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร จ านวน 64,552 คน 

1.00 

(น ้ำหนัก 2.5)  
เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

มากกว่า 130,000 คนต่อปีขึ้นไป 
4 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

110,000 คนต่อปี 
3 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

100,000 คนต่อปี 
2 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

90,000 คนต่อปี 
1 = จ านวนคนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

80,000 คนต่อปี  

 

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

 3.50 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (น ้ำหนัก 5) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 

5.00 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 
2) มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคด้าน 

3Rs; Recruit-Retain-Retire 
3) มีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย ได้

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จาก Job 
Description มีระบบการพัฒนาท่ีตรงกับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามหน้าท่ี (Core and Functional 
Competency) มีระบบการบริหารจัดการจัดการ
พนักงานเมื่อพ้นจากงาน/หลังเกษียณ (การสัมภาษณ์
เมื่อพ้นหน่วยงาน  การย้ายหน่วยงาน  การวางแผน
เกษียณอายุ) 

4) มีระบบการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง (Talent 
Management) ได้แก่  การจัดการความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ การบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคต และการวางแผน 

1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 
1.1)  กรณีการด าเนินการบริหารจัดการพนักงานท่ีมี

ผลประเมินอยู่ในระดับดี (ต่ า) สามารถน า
ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรได ้

1.2) น าข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้บังคับบัญชาของแต่ละ
หน่วยงานมาใช้ปรับปรุงแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

1.3) น าข้อเสนอแนะจากพนักงานท่ีให้ข้อมูลมา        
ใช้ปรับปรุงแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

1.4) จัดประชุมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีพนักท่ี 
ผลประเมินระดับดี (ต่ า) ภายในสัปดาห์ท่ีสี่ของ
เดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม 

1.5) แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการ
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ภายในสัปดาห์แรกของเดือน 

 พฤษภาคม กันยายน และ มกราคม 
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สืบทอดต าแหน่ง (Successor) ท่ีต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้าน 3Rs; 
Recruit-Retain-Retire 

6) มีระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคล 

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  

1.6) รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบ การประชุมพิจารณาผลประเมิน
ประจ าภาคการศึกษา ในภายในสัปดาห์ท่ีสาม
ของเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม 

2) มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ด้าน 3Rs; Recruit-Retain-Retire บรรลุผลต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
2.1)  ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย
ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการปรับรื้อ
ระบบงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
2.1.1)  ด้านการสรรหา (Recruit) 

- ก าหนดให้ งานบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย/ทิศทางของ
มหาวิทยาลัย โดยบรรจุใน Project-Based 
Management เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

- ก าหนดให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง
จากระบบฐานข้อมูลบริหารบุคคล 

- ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณ   
ด้านบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

- จัดสรรอัตราก าลัง 
- ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้วยการจัดการประชุม 
หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ รับฟังข้อความเห็น และ
น ามาปรับใช้ในปีงบประมาณต่อไป 

- มีการสรรหาสายวิชาการกรณีพิเศษ
ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนให้กับ
ส า นั ก วิ ช า ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
พยาบาลศาสตร์ และมีการก าหนด
แนวคิดการปรับปรุ งหลัก เกณฑ์        
ว่าด้วยการสรรหาสายวิชาการกรณี
พิเศษเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- มีการด าเนินการยกร่างเพื่อปรับปรุง
ประเภทของพนักงานสายวิชาการ
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
พ นัก ง านตามระบบสัญญาจ้ า ง
ต าแหน่งอาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหา
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรโดยเป็น   
การจ้างพนักงานท่ีมีศักยภาพด้าน
การสอนในระยะสั้น (สัญญา 2 ปี) 
เพื่อไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ 
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 - มีการรวบรวมปัญหาท่ีจากระบบการ
สรรหาและคัดเลือกสายวิชาการเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค
ท่ีพบในกระบวนการสรรหาคัดเลือก
พนักงานสายวิชาการ คือ 1) ประกาศ
รับสมัครแล้วไม่มีผู้สมัคร 2) ผู้สมัคร
ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดจากปัญหาดั งกล่ า วฝ่ าย
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
สายวิชาการกรณีประกาศรับสมัคร
แล้วไม่มีผู้สมัคร  ได้แก่  1)  จัดท า
ประกาศรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครชาวต่างชาติ 
2) ให้สาขาวิชาแจ้งแหล่งปิดประกาศ
รับสมัครเพื่อให้ประกาศไปถึงแหล่ง
ผู้สมัครโดยตรง 3) เพิ่มช่องทางให้
หน่วยงาน Search บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถโดยตรง  ในกรณี ท่ี
ต้องการอัตราก าลังท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ได้ แก่  ทันตแพทย์  แพทย์  และ
พยาบาล ส่วนกรณีผู้สมัครไม่มีผล
สอบภาษาอั ง ก ฤษตาม เกณฑ์ ท่ี
ก าหนด ได้ปรับกระบวนการให้มี
ความยื ดหยุ่ นขึ้ น โดยอ นุ โลมให้
ผู้สมัครน าผลสอบภาษาอังกฤษมายื่น
ในวันสอบสอบสัมภาษณ์ได้กรณีท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองเลือกเข้ามา
สัมภาษณ์  และกรณี ทันตแพทย์  
แพทย์ และพยาบาล อนุโลมให้ส่ง
คะแนนสอบภาษาอังกฤษภายในหน่ึง
ปีหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง 

- ก าหนดให้ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทุกคนต้องเข้า
อบรม UKPSF เพื่อสนับสนุนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ 

- น า ก า ร ห ลั ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  
Structured Interview (2C/1M) เป็น
เครื่องมือในการคัดเลือกและเพื่อให้
การสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2)  ด้านการพัฒนาบุคลากร (Retain) 
- ก าหนดให้งานส่งเสริมความก้าวหน้า
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานโดย
บรรจุใน Project-Based Management 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

- ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเพื่อใช้ใน
การประเมินผลด้านการพัฒนาใน
รูปแบบ training record 
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 - ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจาก
ระบบตามข้อก่อนหน้ามาวิเคราะห์
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่ าง
ต่อเน่ือง และน าเสนอมหาวิทยาลัยให้
ทราบความคืบหน้าในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลปีละ 1 ครั้ง 

- ปรั บปรุ งระเบี ยบกองทุนพัฒนา
บุคลากร ให้มีความคล่องตั วและ
ตอบสนองต่อนโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
คัดเลื อกพนักงานตามระเบี ยบท่ี
ปรับปรุงใหม่และน าไปสู่การใช้ระเบียบ 
และก าหนดกรอบในการจัดสรร อาทิ 
พิจารณาจัดสรรทุน โดยพิจารณาจาก
ความจ าเป็นท่ีมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ
สาขาท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็น
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา โดยไม่เน้นการจัดสรรทุนใน
ลักษณะแบ่งจัดสรรตามส านักวิชา 

- การก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) ได้ปรับปรุงระบบ
การยื่นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
พิจารณาประเมินผลงานจนกระท่ัง
ได้รับการอนุมัติ ให้กระชับ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซ่ึงใช้เวลาเพียง 
3–5 เดือนเท่าน้ัน ปัจจุบันมีผู้ได้รับ
ก าหนดต าแหน่งช านาญการ และ
ช านาญงานไปแล้วท้ังสิ้น 19 และ 2 
รายตามล าดั บ  และอยู่ ระหว่ า ง
กระบวนการอีก 6 ราย 

- ปรับรื้อเกณฑ์การจัดสรรทุนพัฒนา
บุคลากร โดยในป ีพ.ศ. 2562 ได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์ เพื่ อไป
ศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 3 ทุน ไป
ฝึกอบรม 14 ทุน ในด้านท่ีเป็น pain 
point ของมหาวิทยาลัย 

2.1.3)  ด้านการทดแทน (Retire) 
- ก าหนดให้งานส่งเสริมความก้าวหน้าและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงาน โดย
บรรจุใน Project-Based Management 
(PBM) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

- ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล talent pool/successor pool 

- ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจาก
ระบบตามข้อก่อนหน้ามาวิเคราะห์ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
และน าเสนอมหาวิทยาลัยให้ทราบ
ความคืบหน้ าในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลปีละ 1 ครั้ง 
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 - เริ่มมีการพิจารณาการจ้างงานพนักงาน
ท่ีครบเกษี ยณอายุ ปฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยใช้ นโยบายของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ท่ี
มหาวิทยาลัยจะก้าวไปเข้ามามีส่วนใน
การพิจารณา (top down) จากเดิมเป็น
การพิจารณาแบบ bottom up 

2.1.4)  มีการปรับปรุงการประเมินผลการ
ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยการปรับตัวชี้วัด KPI-BSC-HR 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้
การด าเนินการด้านการปรับรื้อระบบ
บริหารบุคคลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.2)  ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผลส าเร็จด้านการ     
ปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น 
flagship ของงานด้านการบริหารบุคคล และ    
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยส่วนทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังน้ี ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการคนท่ีมีความสามารถสูง ได้แก่ แผนบริหาร
จัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนในการบ่ม
เพาะผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และแผน
รักษาคนดี-คนเก่ง : ได้จัดให้มีโครงการ Talent 
Management และ Succession Plan เพื่อการ
บริ หารจั ดการคนท่ีมี ความสามารถสู ง ซ่ึ ง            
จะน าไปสู่แผนระยะยาวส าหรับบ่มเพาะผู้บริหาร
ในอนาคตทุกระดับบริหาร และการจัดท าแผน
รักษาคนดี-คนเก่ง โดยจัดท า TOR โดยได้ทีมท่ี
ปรึกษาจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 
และได้จั ดท าแผนการบริ หารจัดการผู้ ท่ี มี
ความสามารถสู ง  และผู้ ท่ี ขึ้ นสู่ ต า แห น่ ง 
(Succession Plan) ท่ีเป็น short term เพื่อสรรหา
ผู้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนท่ีจะเกษียณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
หัวหน้าส่วนอาคารและสถานท่ี รวมท้ังสรรหาผู้มา
ด ารงต าแหน่งท่ีว่างอยู่อีก 3 ต าแหน่ง คือ หัวหน้า
ส่วนทรัพยากรบุคคล หัวหน้าส่ วนบริ หาร
สินทรัพย์ และหัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา
วิทยาศาสตร์  โดยด าเนินการหาข้อมูลเพื่ อ
วิเคราะห์คุณสมบัติ สมรรถนะท่ีต้องการ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ ท่ี เกี่ยวข้อง ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารท่ีก ากับดูแล โดยทีมท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี 
18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
2.2.1)  มีการปรับรื้อระบบการคัดเลือกพนักงาน

สายบังคับบัญชาของกลุ่มปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไปในขั้นตอนท่ี 1 
ด้านวิธีการสรรหา คัดเลือก ด้วยการ
วิเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบัติ สมรรถนะ   
ท่ีต้องการ (Core Competency) และ 
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 การวางแผนระบบการสืบทอดต าแหน่ง
โดยได้ก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ขั้ นตอนท่ี  2 ซ่ึ งประกอบด้ วยการ
สัมภาษณ์แบบ Structured Interview 
(2C/1M) ต้องเข้าสู่กระบวนการ New-to-
Role-Program ซ่ึงประกอบไปด้วย On the 
job training และ Job shadowing รวมท้ัง
ก าหนดให้มีการประเมินผลในแต่ละ
กระบวนการด้วย 

2.2.2)  ด าเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ว่าด้วย 
การบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง โดย 
- ปรั บปรุ งระเบี ยบกองทุนพัฒนา
บุ คลากรให้ มี ความคล่ องตั วและ
ตอบสนองต่อนโยบายด้ านพัฒนา
บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย  และ
ด าเนินการคัดเลือกพนักงานตาม
ระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่และน าไปสู่การ
ใช้ระเบียบ และก าหนดกรอบในการ
จัดสรร อาทิ (1) ประสานงานหน่วยงาน
ท่ี เกี่ ย วข้ อง  เช่ น  ส่ วนแผนง าน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อมูล
แหล่งทุนต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ
ท้ังจากภายในและภายนอกน ามาสรุป
เ ป็ น แ ห ล่ ง ทุ น ใ นภ า พร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย (2) พิจารณาจัดสรรทุน 
โดยพิจารณาจากความจ าเป็นท่ีมีความ
สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือสาขาท่ีขาดแคลนและ
มีความจ าเป็น น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาโดยไม่เน้นการจัดสรรทุน
ในลักษณะแบ่งจัดสรรตามส านักวิชา 
(3) ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้สามารถ
จัดสรรทุนให้กับบุคคลภายนอกท่ีมี
ความสามารถสูง ไปศึกษาต่อถึงระดับ
ปริญญาเอกเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงาน
สายวิชาการต่อไป 

- ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ การ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งตามทาง
ก้าวหน้าในอาชีพส าหรับพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
โดยให้มี ขั้ นตอน และกรอบเวลา           
ท่ีชัดเจนสามารถชี้แจงให้กับพนักงาน
และหน่วยงานต่าง ๆ ได ้และจัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure; SOP) 
เพื่อให้พนักงานท่ีรับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง 

2.3)  ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากร
บุคคล 
2.3.1)  มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไป

ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- สายวิชาการ ได้ด าเนินการออกแบบ
โครงสร้างจากร่างองค์ประกอบภาระงาน 

 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 106 

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 สายวิชาการโดยเริ่มจากภาระงานหลัก
ได้แก่  งานสอน โดยประสานการ
เชื่อมต่อข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
การสอบ และการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
กับส าเนาฐานข้อมูลระบบทะเบียน
นักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา 
และงานวิจัย โดยร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาออกแบบโครงสร้างและ
ก าหนดรูปแบบการบันทึก  และ
ประสานการเชื่อมต่อข้อมูลผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
โดยต่อยอดจากระบบฐานข้ อมู ล
งานวิจัย และระบบค่าตอบแทน/ 
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และระบบการขออนุมัติ ไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ B-Office 
ขอ งส า นั ก วิ ช า เพื่ อ ใ ห้ ส ามา ร ถ             
น ารายการภาระงานเหล่าน้ีแสดงใน
ระบบเพื่อตรวจสอบก่อนน าไปค านวณ
ค่าภาระงานต่อไป หลังจากน้ีได้ก าหนด
แผนเพ่ือหารือกับส่วนสารบรรณและ
นิติการในการน าเข้ าข้อมูลบันทึก
แต่งตั้ง มอบหมายภาระงานตามภารกิจ
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซ่ึ ง เ ป็ น อี ก
องค์ประกอบท่ีส าคัญเป็นล าดับต่อไป 

- สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้ด าเนินการ
ออกแบบพัฒนาฐานข้ อมู ล  Job 
Description ของต าแหน่ งง าน ใน
มหาวิทยาลัย เพื่ออ้างอิงประกอบการ
กรอกภาระงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ส าหรับองค์ประกอบ
ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานได้บูรณา
การร่วมกับระบบ PBM เพื่อน าข้อมูล
การรายงานผลมาใช้ประกอบเป็นปัจจัย
ในการประเมินค่าภาระงานอ้างอิงจาก
ร่างปัจจัยท่ีได้ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูล
การรายงานผลการปฏิบัติงานจาก  
ระบบ PBM รายเดือนประกอบด้วย             
เพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย บทบาทตาม Matrix 
Assignment สัดส่วนความรับผิดชอบ 
รวมถึงแผนและผลการด าเนินงาน และ
มีการหารื อกลุ่ มย่ อยและติ ดตาม    
ความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อน ามา
ผนวกกั บระบบประ เมิ นผลก าร
ปฏิบัติงานต่อไป 

2.4)  ผลส าเร็จด้านสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.4.1)  ได้มีการก าหนดให้ทุกโครงการของ     

ส่วนทรัพยากรบุคคลใช้ระบบดิจิทัลใน
การบริหารจัดการ โดยมีโครงการ  
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 Smart HR เป็นโครงการท่ีเป็นแกน
หลักในการด าเนินการ มีการออกแบบ 
และพัฒนา HR Data Warehouse แบบ
Multitier ท่ีสามารถรองรับสารสนเทศ
และโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการ
บริหารจัดการภายใน รวมถึงการ
ให้บริการในองค์กรและบุคคลภายนอก 
โดยสามารถท างานประสานกันได้อย่าง
สมบูรณ์กับฐานข้อมูล MIS-EIS ของ
มหาวิทยาลัย 

2.4.2)  ได้เริ่มมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจแล้วในหลายด้านจากข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ อาทิ ระบบภาระงาน 
และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อันจะน าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อเท็จจริง (Factual Management) 
ตลอดจนระบบท่ีก าลังจะจัดท า ได้แก่
ระบบประวัติการฝึกอบรม (Training 
Record) ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานรายบุคคล และระบบ
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง เป็นต้น 

2.4.3)  สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
ได้ด าเนินการออกแบบและปรับปรุง
โครงสร้างฐานข้อมูลบุคลากร (E-Profile) เดิม 
เพื่อให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวและสามารถ
รองรับรูปแบบการก าหนดภาระงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน        
ท่ีสอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลประวัติ
ต าแหน่ง โครงสร้าง สังกัด เส้นทาง
อาชีพ สายบังคับบัญชาท่ีรองรับ Matrix 
Assignment การฝึกอบบรมพัฒนา 
และการบริหารอัตราก าลัง เป็นต้น ท้ังน้ี
ได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น     
ส่วนแผนงาน และ MIS ในการเข้าถึง และ
ใช้งานสารสนเทศบุคคลร่วมกันซ่ึงจะ
เป็นโครงสร้าง ท่ีส าคัญส าหรับการ
จัดท าระบบภาระงาน และประเมินผล       
การปฏิบัติงานต่อไป 

2.4.4)  เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ม า ร่ ว ม ง า น กั บ
มหาวิทยาลัย ด้วยระบบรับสมัครแบบ
ออนไลน์  และพัฒนาไปยั ง ระบบ
รายงานตัวแบบออนไลน์ต่อไป 

3) มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อท่ี  3. 
ดังต่อไปน้ี 
3.1)  ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย/ทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยบรรจุ    
ใน Project-Based Management เพื ่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

3.2)  ก าหนดให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังจากระบบ
ฐานข้อมูลบริหารบุคคล 
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 3.3)  ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณด้านบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

3.4)  จัดสรรอัตราก าลัง 
3.5)  ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการ

จัดการประชุม หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ รับฟังข้อความเห็น และน ามา
ปรับใช้ในปีงบประมาณต่อไป 

3.6)  มีการสรรหาสายวิชาการกรณีพิเศษในสาขา
วิ ช า ชี พ ท่ี ข า ด แ ค ล น ใ ห้ กั บ ส า นั ก วิ ช า             
ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และมีการ
ก าหนดแนวคิดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การสรรหาสายวิชาการกรณีพิ เศษเพื่อให้
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.7)  มีการด าเนินการยกร่างเพื่อปรับปรุงประเภทของ
พนักงานสายวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

3.8)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานตาม
ระบบสัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา    
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร โดยเป็นการจ้าง
พนักงานท่ีมีศักยภาพด้านการสอนในระยะสั้น 
(สัญญา 2 ปี) เพื่อไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ 

3.9)  การจัดท าแผนการสรรหาคัดเลือกพนักงานสาย
วิชาการให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการเปิด
ภาคการศึกษา และวางก าหนดเวลาการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแผนและด าเนินการได้
ตามก าหนดเวลา 

3.10)  มีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้าง
เงินเดือนให้สอดคล้องกับการด าเนินการสรรหา
คัดเลื อก เพื่ อประกอบการตั ดสิ นใจด้ าน
งบประมาณของผู้บริหาร 

3.11)  ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตามแผนท่ีได้วางไว้ 
4) มีระบบการบริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง 

(Talent Management) ได้แก่ การจัดการความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคต และ      
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ท่ีต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
4.1)  ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการคนท่ีมี

ความสามารถสูง ได้แก่  แผนบริหารจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนในการบ่มเพาะ
ผู้บริหารในอนาคตทุกระดับบริหาร และแผน
รักษา คนดี-คนเก่ง : ได้จัดให้มีโครงการ Talent 
Management และ Succession Plan เพื่อการ
บริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงจะน าไปสู่
แผนระยะยาวส าหรับบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคต
ทุกระดับบริหาร และการจัดท าแผนรักษาคนดี-
คนเก่ง และด าเนินการเพื่อสรรหาผู้มาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนท่ีจะเกษียณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ หัวหน้าส่วนอาคาร 
และสถานท่ี และต าแหน่งหัวหน้าส่วนท่ีว่างอยู่ 
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 3 ต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์  และหัวหน้า
ส านักงานคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีการ
ด าเนินการ ในขั้นตอนท่ี 1 ในการ วิเคราะห์สม
รถถนะ และภารกิจหลัก เมื่อวันท่ี 18-19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 โดยทีมงานท่ีปรึกษาจาก SCG 

4.2)  ด าเนินโครงการ Succession Plan เพื่อการบริหาร
จัดการคนท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงจะน าไปสู่แผน
ระยะยาวส าหรับบ่มเพาะผู้บริหารในอนาคตทุก
ระดับบริหาร และการจัดท าแผนรักษาคนดี-คน
เก่ง และด าเนินการเพื่อสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนท่ีจะเกษียณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ หัวหน้าส่วนอาคารและ
สถานท่ี และต าแหน่งหัวหน้าส่วนท่ีว่างอยู่  3 
ต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์  และหั วหน้า
ส านักงานคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อเน่ือง
จากไตรมาส ท่ี  1 โดยด า เ นิ นการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ ท่ีมีศักยภาพสูง เพื่อเข้าสู่การด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 

4.3)   ด าเนินการสร้างระบบการบริหารจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง (Talent Management) ได้แก่ 
การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบ่ม
เพาะผู้บริหารในอนาคต โดยมีการการประชุม
หารือร่วมกับทีมท่ีปรึกษา จาก SCG โดยมีการ
ประชุมร่วมกันเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 
(Conference Meeting) และเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีประเด็นท่ีหารือร่วมกัน ได้แก่  
กลุ่มต าแหน่งที่จะน าเข้าสู่การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคนท่ีมีความสามารถสูง แผนการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ซ่ึงได้ข้อมูลเพื่อน ามาวางแผนด าเนินการต่อไป 

5) มีการน าผลจากการประเมิน มาใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติม     
3 เรื่อง คือ 
5.1)  การก าหนดสวัสดิการการจ่ายเงินสมทบการ

เกษียณอายุปฏิบัติงาน 
5.2)  การปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัง

เกษียณอายุการปฏิบัติ งาน กรณีพนักงาน            
ผู้ เกษียณอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จากเดิม 10,000 บาทต่อปี เป็น 30,000 บาทต่อปี 
โดยไม่จ ากัดอายุหลังเกษียณ 
5.3)  น าผลการการส ารวจความผูกพันและ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทีมท่ีปรึกษาได้
น ามารายงาน เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ซ่ึงมีประเด็นข้อท่ีควรปรับปรุงท่ีส าคัญคือ การ
ธ ารง รักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้คงอยู่
กับองค์กร ซ่ึงส่วนทรัพยากรบุคคลได้น าประเด็น
ดังกล่าวหารือกับทีมที่ปรึกษาเพิ่มเติมและจะ
ด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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 6) ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ
บุคคลแกนกลาง โดยปรับปรุงบนพื้นฐานของข้อมูลจาก 
ระบบ MIS e-Profile เดิม เพื่อให้รองรับการวางแผน
พัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วยความสามารถเพิ่มเติม        
ท่ีส าคัญได้แก่ การก าหนดโครงสร้างบริหารจัดการ และ
การประ เ มิ นผลก า ร  ปฏิ บั ติ ง านแบบ  Matrix 
Assignment ท่ีเป็นอิสระต่อกัน ค าอธิบาย และ
ข้อก าหนดต าแหน่งงาน ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ 
และทักษะเฉพาะต าแหน่ง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม ตลอดจน ประวัติ
ความก้าวหน้าในสายงาน เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
โอนย้ายข้อมูลสารสนเทศบุคคลท่ีมีอยู่เดิม และน าเข้า 
ข้อมูลตามโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมไปควบคู่กันในระหว่างน้ี 
ช่วงรอยต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลได้ศึกษาความเป็นไปได้ และจัดท าระบบต้นแบบ
ของการน าระบบ EIS บนโครงสร้างข้อมูลใหม่มาใช้      
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการใน 2 ประเด็นได้แก่  
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อันเน่ืองมาจาก      
การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความดีความชอบ 
และ (2) การปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังได้พัฒนา  
ระบบต้นแบบให้บริการสารสนเทศบุคคลกับหน่วยงาน
ภายใน ได้แก่ ส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการต้นทุนหลักสูตรและส านักวิชา (โดยมี
ส านักวิชาแพทยศาสตร์เป็น หน่วยงานอ้างอิงต้นแบบ) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระดับส านักวิชา จากผลส าเร็จ
ของการน า EIS มาใช้ในการบริหารจัดการดังกล่าว   
ในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ พ.ศ.  2563                
ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดกรอบของจากผลส าเร็จ
ของการน า EIS มาใช้ในการบริหารจัดการดังกล่าว        
ในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ พ.ศ.  2563                
ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดกรอบของปัจจัยท่ีจ าเป็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน        
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ PBM ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล 
หน่วยงาน และผลการด าเนินงาน ซ่ึงมีเป้าหมายในการ
ค านวณค่างาน รายบุคคล จากรายงานประจ าเดือน ใน
ระบบ PBM ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ API 
ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดย MIS 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวแบบ Realtime ระหว่าง
ระบบสารสนเทศบุคคล กับระบบ PBM และพัฒนาระบบ
แสดงค่างานบนหน้าจอ Dashboard รายบุคคลต่อไป 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการ
บริหารงานบุคคลได้ ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการ 
6.1)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนทรัพยากร

เสนอและได้รับอนุมัติโครงการสารสนเทศ
ดิจิ ทัลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Smart HR) เพื่อด าเนินการดังกล่าว โดยมี
กิจกรรมในโครงการ เช่น (1) ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศบุคคลให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง     

 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

                ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)  หน้า 111 

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 (2)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบรรยายลักษณะงาน 
(3) พัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์ ระยะท่ี 2 
(ระบบการสอบออนไลน์พร้อมการรายงาน 
และระบบการรายงานตัวออนไลน์ เป็นต้น) 

6.2)  พัฒนาระบบแจ้ ง เตือนการตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือนเกิดส าหรับพนักงาน ผ่านระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส ์เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีสุขภาพท่ีด ีป้องกันการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง 

6.3)  ส่ วนทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาระบบจัดการ
สารสนเทศบุคคลแกนกลาง โดยปรับปรุงบน
พื้นฐานของข้อมูลจาก ระบบ MIS e-Profile 
เดิม เพื่อให้รองรับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และการบริหาร 
จัดการ ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ี 1 โดยน าข้อมูล 
ส่วนท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปเข้าสู่ระบบ
แล้วเสร็จ การออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน 
สายการบังคับบัญชาแล้วเสร็จ น าเสนอความ
คืบหน้าในวาระการประชุมผู้บริหาร เมื่อเดือน
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

6.4)  ส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
PBM โดยพัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูล 
จาก ระบบPBM ของส่วนแผนงาน และจาก
ฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้ระบบวิเคราะห์
ภาระงาน และระบบในการประเมินผงการ
ปฏิบัติ  สามารถเรียกใช้ ในการส่งข้อมูล ท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน ซ่ึงระบบจะน ามา
ประมวลและค านวณค่างานรายบุคคล แล้ว
น าไปแสดงบนหน้าจอภาระงาน และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป โดยพนักงาน
สามารถเข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้
ทุกฐานะของพนักงาน ในระบบ PBM เช่น PM 
Advisor Supervisor เป็นต้น 

6.5)  ด าเนินการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์  
ระยะท่ี2 ระบบการรายงานตัวออนไลน์ โดย
ออกแบบหน้าจอส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแล
ระบบ แล้วเสร็จ ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม
ต่อไป ในไตรมาสท่ี 3 

6.6)  ด าเนินการพัฒนาระบบการส ารวจความผูกพัน
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซ่ึงส ารวจ
เรียบร้อยแล้ว  และน าส่งข้อมูลดิบผลการ
ส ารวจให้กับทีมท่ีปรึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 

7) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์แนวทาง เพื่อหาแนวปฏิบัติ 
ท่ีดีร่วมกับทีมท่ีปรึกษาจาก SCG โดยมีการประชุม
ร่วมกันเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
ส่วนทรัพยากรบุคคลและจะมีการร่วมหารือเป็นระยะ ๆ 
เพื่อปรับแก้หรือหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยต่อไป และด าเนินการศึกษาต่อเน่ือง 
ในด้านการวิเคราะห์แนวทางเพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดี  
ร่วมกับทีมท่ีปรึกษา จาก SCG โดยมีการประชุม
ร่วมกันเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (น ้ำหนัก 4) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย   
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการดังน้ี 

5.00 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการน าผลการประเมินปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 
2) มีแผนการด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
3) ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล  
4) มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) มีระบพิจารณา

ความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการโดยใช้
ระบบ Performance-Based KPIs และระบบ Project-
Based Management (PBM) มีระบบการสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัลท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ Matrix 
Assignment ท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ   
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน 
(Workload) ของบุคลากรสายวิชาการในรูปแบบของ 
Component Design ท่ีเหมาะสมกับ Ecosystem ของ
แต่ละศาสตร์ มีการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจน  
มีการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างสอดคล้อง  

5) มีผลประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

6) มี ระบบฐานข้อมูลและมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อประเมิ นผล          
การปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

7) มีแนวปฏิบัติ ท่ีดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

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

1) มีการน าข้อมูลผลการประเมินปีท่ีผ่านมาใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 
- การน าผลการประเมินการด าเนินการเชื่อมต่อ

ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบ 
PBM รายเดือน ซ่ึงประกอบด้วย ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บทบาทตาม 
Matrix Assignment สัดส่วนความรับผิดชอบ
รวมถึงแผนและผลการด าเนินงานและมีการหารือ
กลุ่มย่อย และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการ
เชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อน ามาผนวก
กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปปีท่ีผ่าน
มาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

- น าข้อมูลจากความเห็นของหน่วยงานมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการออกแบบฐานโครงสร้างข้อมูล 

- น ามติจากการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น มติจากการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป มาด าเนินการ เพื่อให้ เกิดการ
ปรับปรุง และการพัฒนา 

2) มีแผนการด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล โดยได้ด าเนินการดังน้ี 
- จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบาย   

การขึ้นเงินเดือน เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมท้ังสิ้น 68 ท่าน (หัวหน้า
หน่วยงานระดับส่วนขึ้นไป) โดยรับฟังนโยบายใน
เรื่องดังกล่าวจากท่านอธิการบดี และออกประกาศ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ รื่ อ ง ขึ้ น เ งิ น เ ดื อ นน โ ย บ า ย               
การขึ้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- บรรจุการอบรมกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคลไว้ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานได้รับ
ทราบแนวทางตั้งแต่เริ่มท างานกับมหาวิทยาลัย 

- บรรจุการข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล ไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางการประเมิน
ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าท างานกับมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทุกวันท่ี 1 และ
วัน ท่ี  15 ของทุกเดือน ในไตรมาสท่ี  2 จัด
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รวมจ านวน 6 ครั้ง จ านวน
ผู้เข้าปฐมนิเทศ 29 คน 

3) มีปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

ชี้แจงปัจจัยการปฏิบัติ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชารับทราบข้อมูล 
เกิดความชัดเจน และสะดวกต่อการปฏิบัติ อีกท้ัง
ยังเพิ่มข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอีกด้วย 
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 - นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้มีประกาศนโยบาย     
ก ารจั ดท าข้ อตกลงประกาศมหาวิ ทย า ลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการจัดท าข้อตกลง                
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้มีเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ีช่วยให้
อธิการบดีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน ในฐานะเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจร่วมกัน 
มีความคาดหวังท่ีตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้ นตาม   
นโยบาย SUT-Reprofile 2020 มหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรประกาศนโยบายการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
(1) ให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นการ
แสดงความจ านงของผู้ท าข้อตกลงคือ ผู้บริหาร
ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของผู้บริหาร        
ท่ีรับผิดชอบต้องการบรรลุผล โดยมีตั วชี้ วั ด 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน          
กับผู้รับข้อตกลง คือ อธิการบดี ภายหลังจากท่ีแผน
ยุทธศาสตร์และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประ เมิ นผลงาน  ประจ าปี งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว       
(2) ในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อ
ผลงาน ซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน โดยระยะเวลาของ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานซ่ึงเริ่มต้นและสิ้นสุดจะ
สอดคล้องกับปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย         
(3) ให้ผู้ท าข้อตกลงรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้รับข้อตกลงทุกไตรมาส (4) ผลการด าเนินงาน    
ตามข้อตกลงจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านประจ าปี และการพิ จ ารณา              
ขึ้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ 
มีการก าหนดกรอบเวลาและกิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ให้เป็นประกาศ 

- ก าหนดให้มีหน่วยงานน าร่องเกี่ยวกับวิ ธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารท่ัวไป เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท า
ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Performance 
Agreement)  โดยเห็นชอบให้หน่วยงานระดับศูนย์ 
ส านักวิชา และส่วน เป็นหน่วยงานน าร่อง 3 
หน่วยงาน ดังน้ี (1) ระดับศูนย์/สถาบัน  มอบหมาย
ให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(2) ระดับส านักนักวิชา มอบหมายให้ส านักวิชา
วิ ศวกรรมศาสตร์  และ (3)  ระดับส่ วนงาน  
มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคล 
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 4) มีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) มีระบบ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ
โดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs และระบบ 
Project-Based Management (PBM) มีระบบ การ
สร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลท่ีเหมาะสม ตลอดจนมี
ร ะ บ บ  Matrix Assignment ท่ี ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง  มี
ประสิทธิภาพผ่านระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
มีระบบการวิ เคราะห์ภาระงาน (Workload) ของ
บุคลากรสายวิชาการในรูปแบบของ Component 
Design ท่ีเหมาะสมกับ Ecosystem ของแต่ละศาสตร์ 
มีการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนมีการสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างสอดคล้อง ดังน้ี 
- ส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการก าหนดรูปแบบของ

ข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือนของแต่ละกิจกรรม 
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
โครงการ และแผนยุทธ์ศาสตร์  ฯลฯ และส่งต่อ
ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับ PBM ณ ปัจจุบัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่
ระหว่างพัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้ระบบ PBMสามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผล
การปฏิบัติงานรายเดือน เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จะน ามาประมวลและค านวณค่างานรายบุคคล และ
ท างานร่วมกับ MIS เพื่อน าไปแสดงบนหน้าจอภาระ
งาน และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป การน า
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้ งานเริ่ มมีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องขอให้ระบบท าการออกรายงาน เพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงผู้พัฒนาจะ
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อท่ีจะได้มอบหมายให้  MIS 
พัฒนาการออกรายงานต่อไป 

- ส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
PBM และจากฐานข้อมูล Scopus เพื่อน ามาช่วยใน
การวิเคราะห์ภาระงาน โดยระบบการประเมินผล
การปฏิบัติ  สามารถเรียกใช้ ในการส่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผล
การปฏิบัติงานรายเดือน ซ่ึงระบบจะน ามาประมวล
และค านวณค่างานรายบุคคล เพื่อให้มีความถูกต้อง
และสามารถน ามาใช้พิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 
พ.ศ. 2563  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องโครงการ 
น าร่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสาย
ปฏิบัติ การวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  เพื่ อให้
สอดคล้องกับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement)  โ ดย เห็ นชอบให้
หน่วยงานน าร่อง 3 หน่วยงาน ดังน้ี (1) ระดับศูนย์/
สถาบัน มอบหมายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2) ระดับส านักนักวิชา มอบหมายให ้
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 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (3) ระดับส่วนงาน 
มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได้มีการ
ประชุมร่วมกับศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อหารือร่วมกัน และวางแผนการ
ด าเนินการต่อไปในไตรมาส 3 

5) ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการบริหารจัดการ
พนักงานท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับดี (ต่ า) จ านวน 1 ราย 
โดยได้เชิญหัวหน้างานท่ีบังคับบัญชา หารือร่วมกับ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว) และ 
หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 เพื่อวิเคราะห์ สรุปแนวทางในการพัฒนา
พนักงานดังกล่าวต่อไป และได้ด าเนินการเพิ่มเติมจาก
ไตรมาส  1  โดย ได้ น าข้ อมู ลจ ากกา รประ ชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาผลประเมินฯ กรณีระดับดี (ต่ า) 
ข้อ เสนอแนะท่ีได้จากผู้บั ง คับบัญชาของแต่ละ
หน่วยงาน และข้อเสนอแนะจากพนักงานท่ีให้ข้อมูล 
จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง
และเป็นระบบ ดังน้ี (1) จัดประชุมเพื่อหาข้อมูล
เพิ่มเติมกรณีพนักท่ีผลประเมินระดับดี (ต่ า) ภายใน
สัปดาห์ท่ีสี่ของเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม 
(2) แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการ 
ส่วนท่ี เกี่ ยวข้อง  ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคม กันยายน และ มกราคม (3) รายงานผล
การด าเนินการให้คณะกรรมการประเมินทราบ การประชุม
พิจารณาผลประเมินประจ าภาคการศึกษา ในภายใน
สัปดาห์ ท่ีสามของเดือนเมษายน สิงหาคม และ 
ธันวาคม 

6) ส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการก าหนดรูปแบบของ
ข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือนของแต่ละกิจกรรม 
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
โครงการ และแผนยุทธ์ศาสตร์ ฯลฯ และส่งต่อให้กับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ ในการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ PBM 
ณ ปัจจุบัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบ Online ในการรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ระบบ 
PBM สามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุด
กรอบเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะน ามาประมวลและค านวณ
ค่างานรายบุคคล และท างานร่วมกับ MIS เพื่อน าไป
แสดงบนหน้าจอภาระงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป การน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้งาน    
เริ่มมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอให้ระบบท าการออก
รายงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงผู้พัฒนา
จะด าเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปความต้องการของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อท่ีจะได้มอบหมายให้ MIS พัฒนาการ
ออกรายงานต่อไป และด าเนินการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ PBM 
โดยพัฒนาระบบ Online ในการรับข้อมูล จาก ระบบ
PBM ของส่วนแผนงาน และจากฐานข้อมูล Scopus 
เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ภาระงาน และระบบในการ
ประเมินผงการปฏิบัติ สามารถเรียกใช้ในการส่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดกรอบเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายเดือน ซ่ึงระบบจะน ามาประมวลและ 
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 ค านวณค่างานรายบุคคล แล้วน าไปแสดงบนหน้าจอ
ภาระงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
โดยพนักงานสามารถเข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าสู่
ข้อมูลได้ทุกฐานะของพนักงาน ในระบบ PBM เช่น PM 
Advisor Supervisor เป็นต้น 

7) มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
- ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อหาแนวปฏิบัติ

ท่ีดรี่วมกับทีมท่ีปรึกษาจาก SCG โดยมีการประชุม
ร่ วมกัน เมื่ อวัน ท่ี  19  ธันวาคม พ .ศ .  2562                  
และจะมีการร่วมหารือเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับแก้ 
หรื อหาแนวทา ง ท่ี เหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- ด าเนินการศึกษาต่อเน่ือง ในด้านการวิเคราะห์
แนวทาง เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดี ร่วมกับทีมท่ีปรึกษา 
จาก SCG โดยมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ. 2563 (Conference Meeting) 

- ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการส ารวจความ
ผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน ามา
ประกอบในการบริหารจัดการแนวปฏิบัติท่ีดีด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติ งานและส่ ง เสริ ม
ทรัพยากรบุคคล 

 

ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ (น ้ำหนัก 10) 

 3.31 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 การน าร ะบบ  Pro ject -Ba sed 
Management มาใช้ในการบริหาร 
(น ้ำหนัก 4) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = Z เท่ากับ 70 ขึ้นไป 
4 = Z เท่ากับ 60 
3 = Z เท่ากับ 50 
2 = Z เท่ากับ 40 
1 = Z เท่ากับ 30  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 8 
เมษายน พ.ศ. 2563 มีงาน/โครงการที่ได้รับการแก้ไข โดย
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว จ านวน 9 งาน/โครงการ 
และมีโครงการท่ีมีสถานะสีแดง 19 งาน/โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 47.37  
 

2.50 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (น ้ำหนัก 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

เฉลี่ยรอ้ยละ 70 
4 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

เฉลี่ยร้อยละ 50 
3 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

เฉลี่ยร้อยละ 30 
2 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

เฉลี่ยร้อยละ 20 
1 = มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

เฉลี่ยร้อยละ 10  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ในระดับส านักวิชาและระดับสถาบันจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 
มิถุนายน พ.ศ. 2562) และจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(CHE QA Online System) โดยผลการด าเนินการในไตรมาส 2  
(1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) มีแผนท้ังหมด 39 เรื่อง  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43.59 ดังน้ี 

1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  5 แผน ด าเนินการ       
แล้วเสร็จ 2 เรื่อง 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 7 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 1 เรื่อง 

3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  5 เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง 

4) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 6 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 2 เรื่อง 

3.68 
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5) ส านักวิชาแพทยศาสต์ 7 เรื่อง โดยท้ัง 7 เรื่อง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  

6) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 แผน ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 2 เรื่อง 

7) ส า นั ก วิ ช า ทั น ตแ พ ทย ศา ส ต ร์  2  แ ผ น 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง 

8) ส า นั ก วิ ช าส า ธ า รณสุ ขศาสตร์  1  เ รื่ อ ง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง 

9) มหาวิทยาลัย 4 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง 
หมายเหต ุ: ส านั กวิ ชาเทคโนโลยี สั งคมและส านั กวิ ชา

แพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเเลิศ หรือ EdPEx (Education 
Criteria for Performance Excellence) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2558  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) (น ้ำหนัก 3) 

เกณฑ์การประเมิน :  
1) มีการจัดอบรมว่าด้วยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน     

ท่ีเป็นมาตรฐาน 
2) มีการรายงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน

ของแต่ละหน่วยงาน 
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  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
1) ตามแผนการด าเนินงานจะจัดให้มีการอบรมการจัดท า

คู่มือการปฏบ้ติงานท่ีเป็นมาตรฐานในไตรมาสท่ี 2  
แต่เน่ืองจากสถานการณ์ไม่ปกติเกิดการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ท่ัวประเทศ ส่งผลให้ไม่ได้
ด าเนินการจัดอบรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐานตามแผนการด าเนินงานช่วงเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

2) จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับสรุปผลการสอบ
ทานคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอความความร่วมมือให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังน้ี 
2.1) ให้หน่วยงานท่ีจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแล้วแต่

ยั ง ไม่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ ง าน ท่ี        
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเร่งด าเนินการ
จัดท าคู่มือให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

2.2) หน่วยงานท่ีจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตร ฐ าน  ครอบคลุ มก ระบวนก า ร แ ล้ ว             
ให้คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน ประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) 
พิ จารณาทบทวนความครบถ้ วนของ คู่ มื อ       
การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานท้ังหมดอีกครั้ง 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห ลั ก              
ตามต าแหน่งโครงสร้างงาน 

2.3) ให้เสนอรายนามคณะท างานตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วย (Internal Auditor) เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานและการน าคู่มือ
การปฏิบัติงานไปใช ้

3) ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานคณะท างาน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563          
แก่มหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายในประจ าหน่วย 
(Internal Auditor) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ท่ี 1748/2562 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

4.00 
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5) หน่วยตรวจสอบภายในจัดอบรม เรื่อง "การเพิ่ม
ศักยภาพให้กับคณะท างานตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน (Internal Auditor) เพื่อตรวจสอบคู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP)" 2 ครั้ง ดังน้ี 
5.1) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
5.2) ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

6) บรรยายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

7) การติดตามคู่มือการปฏิบัติงานของ 37 หน่วยงาน ตาม
บันทึกสรุปผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติ ง าน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานด าเนินการตาม
บันทึกสรุปผลการสอบทาน โดยได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ส่งมายังส่วนสารบรรณและนิติการ 
5 หน่วยงาน ดังน้ี 
7.1) ส่วนบริหารสินทรัพย์ 3 กระบวนงาน 
7.2) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 35 กระบวนงาน 
7.3) โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ส าหรับนักศึกษา (SEDA) 1 กระบวนงาน 
7.4) สุรสัมมนาคาร 3 กระบวนงาน 
7.5) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1 กระบวนงาน 

8) สรุปหน่วยงานท่ีส่ง SOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 
จ านวน 37 หน่วยงาน 526 กระบวนงาน 

ตัวชี้วัดที่ 17  ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของ
หน่วยวิสาหกิจ (น้ าหนัก 5) 

 2.40 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.1 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ข อ ง โ ร งพยาบาลมหาวิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (น ้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
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  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารีมี ร าย ได้จากการ
ด า เ นินง านต่ า ก ว่ า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ( ข าด ทุน )  จ านวน 
107,031,322.98 บาท (รายรับ 373,868,283.49 บาท 
และรายจ่าย 480,899,606.47 บาท ) 

3.05 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.2 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ของเทคโนธานี (น ้ำหนัก 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
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  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทคโนธานีมี
รายได้จากการด าเนินงานสูงกว่าค่าใช้จ่าย (ก าไร) จ านวน 
20,926,852.13 บาท (รายรับ 182,168,701.83 บาท 
และรายจ่าย 161,241,849.70 บาท ) 
 

2.05 
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ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.3 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย (น ้ำหนัก 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ก าไร 6 ล้านบาท 
4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ก าไร 5 ล้านบาท  
3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ก าไร 4 ล้านบาท 
2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ก าไร 3 ล้านบาท 
1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ก าไร 2 ล้านบาท  

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 
(ขาดทุน) จ านวน 692,516.30 บาท (รายรับ 65,651,518.47 
บาท และรายจ่าย 66,344,034.77 บาท) 

1.00 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.4 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ของสุรสัมมนาคาร (น ้ำหนัก 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร มีก าไร 
4 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร เท่าทุน 
3 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 1.5 ล้านบาท 
2 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 3.0 ล้านบาท 
1 = ผลการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 

ขาดทุน 4.5 ล้านบาท   

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สุรสัมมนาคาร
มีรายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าค่าใช้จ่าย (ขาดทุน) 
จ านวน 1,763,077.15 บาท (รายรับ 9,475,375.48 บาท 
และรายจ่าย 11,238,452.63 บาท) 

 

2.82 

ตัวชี้วัดที่ 18  การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย  
(Residential University)  (น ้ำหนัก 3) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย         
มีการจัดตั้งคณะท างานการจัดท าผังแม่บท (Master Plan) 
และคณะท างานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 1857/2562 
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการจัดท าผัง
แม่บท (Master Plan) พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการจัดท าผังแม่บท (Master Plan) 
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน จ านวน 22 คน 
โดยมีภาระหน้าท่ี ดังน้ี 
1.1) ก าหนดแนวทางในการจัดท าผังแม่บท (Master 

Plan) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่ งยืน 
ประกอบด้วย 
- ผังแม่บทด้านกายภาพ ระยะ 20 ปี  
- แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน  
- แผนพัฒนา Smart Campus 

1.2) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ
ผังแม่บท (Master Plan) พัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน 

1.3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าผังแม่บทด้านกายภาพ 

ระยะ 20 ปี จ านวน 23 คน  โดยมีภาระหน้าท่ี 
ดังน้ี 

2.1) จัดท าผังแม่บทด้านกายภาพ ระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย 
- ผังการใช้ท่ีดิน (Zoning) 
- ผังพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ถาวร 

1.00 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = สามารถใช้ระบบ Smart Transit , Smart Security 

ท่ีรองรับความเป็น Residential University และ
ตอบสนองความต้องการของประชากรได้อย่างสมบูรณ ์

4 = เริ่มใช้ระบบ Smart Transit ในระบบขนส่งสาธารณะ 
ของมหาวิทยาลัย และระบบ Smart security     
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

3 = มีแผนพัฒนาระบบ Smart Transit, Smart Security, 
Smart Learning  และ Smart Living เพื่อน าไปสู่
การเป็น Residential University อย่างสมบูรณ์ 
โดยสามารถตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยที่
ยั่งยืน และมีความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ 

2 = มีผังแม่บท (Master Plan) และแผนพัฒนา    
ระบบสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน 

1 = มีการจัดตั้งคณะท างานการจัดท าผังแม่บท (Master 
Plan) และคณะท างานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อย่างยั่งยืน  
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- ผังเส้นทางจักรยาน 
- ผังการจัดการคมนาคมและขนส่ง 
- ผังปรับปรุงถนนและเส้นทางเข้า-ออก 
- ผังพัฒนาพ้ืนท่ีในการร่วมลงทุน 
- ผังภูมิทัศน์ (Land Scape) 

2.2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน จ านวน 13 คน โดยมี
ภาระหน้าท่ี ดังน้ี   
3.1) จัดท าแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่าง

ยั่งยืน ประกอบด้วย 
- แผนการจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
- แผนการจัดการขยะและน้ าเสียอย่างยั่งยืน 
- แผนการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน

ทดแทนอย่างยั่งยืน 
3.2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนา Smart 
Campus  จ านวน 16 คน โดยมีภาระหน้าท่ี ดังน้ี   
4.1 จัดท าแผนพัฒนา Smart Campus ประกอบด้วย 

- Smart Learning 
- Smart Living 
- Smart Transportation 
- Smart Security 

4.2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ท้ั ง น้ี ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

จัดท าผังแม่บท (Master Plan) พัฒนามหาวิทยาลัย 
อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562  
5) มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าผังแม่บท 

(Master Plan) พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
ดังน้ี 
- ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าผังแม่บท 

ด้านกายภาพ ระยะ 20 ปี ครั้งท่ี 1/2563  
เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคอย่ างยั่ ง ยืน  ครั้ ง ท่ี  
1/2563 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนา 
Smart Campus ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2563 

6) อยู่ระหว่างด าเนินการ (ร่าง) ผังแม่บท (Master 
Plan) และแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 19  จ านวนศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ใน
ระบบ SUT Alumni Database  
(น ้ำหนัก 3) 

ใ น รอบครึ่ ง แ รกขอ งปี ง บประมาณ  พ .ศ .  2 563 
มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนให้บัณฑิตเข้ามาลงทะเบียนใน
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และมีการรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของส านักวิชา
ต่าง ๆ ท่ีต้องการจากบัณฑิต ให้มีการบันทึกท่ีเดียวผ่าน
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า อีกท้ังยังใช้การส่ง SMS ให้ศิษย์เก่า
เข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้า และใช้การกรองผ่านระบบ
รายงานตัวบัณฑิตในช่วงวันฝึกซ้อมจึงท าให้มีจ านวน
บัณฑิต ท่ี เข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร เ ข้ าม า

4.04 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 

Alumni database เท่ากับ 5,000 คน 
4 = จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 

Alumni database เท่ากับ 4,500 คน 
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3 = จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 
Alumni database เท่ากับ 4,000 คน 

2 = จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 
Alumni database เท่ากับ 3,500 คน 

1 = จ านวนศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 
Alumni database เท่ากับ 3,000 คน  

ลงทะเบียนจ านวน 2,371 คน  โดยจ านวนศิษย์เก่าท่ี
สามารถติดต่อได้ในระบบ SUT Alumni database 
ท้ังหมด 4,518 คน 

ภาพรวม 3.05 
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 
4.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ SUT Sc orecard มี 19 ตัวชี้วัด 

สรุปภาพรวมในแตล่ะมติิ ดังนี ้
มิต ิ ผลการประเมิน 

มิติที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2.79 
มิติที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิัย 3.25 
มิติที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
2.75 

มิติที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.50 
มิติที่ 5 การบริหารงานที่น าสมยั เป็นธรรม และการสรา้งระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 3.50 

รวม 3.05 
 

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 ในเรื่องเชิงนโยบายในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) มีจ านวน 8 เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเอง เร่ือง 
มี 3 เรื่องที่ได้ผลงานเชิงประจักษ์
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
(5 คะแนน) 

1) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธ ารงรักษา
คนดีคนเก่ง 

2) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน 
3) นโยบายการส่งเสริมการด าเนินงาน “อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 

(University Science Park & Technopolis)” 
มี 3 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน  
(4.43 และ 4 คะแนน) 

1) นโยบาย “Excellent Student Profiles & Alumni Engagement” 
2) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการท างาน (Employability) และเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 
3) นโยบายส่งเสริมการด าเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

มี 1 เรื่องที่เริ่มด าเนินการในกรอบ
เวลาและวิธีการที่ก าหนด  
(3.86 คะแนน) 

นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มี 1 เรื่องที่มีการก าหนดเป้าหมาย 
กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน  
(2 คะแนน) 

นโยบายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

    1.1.1.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562–31 มีนาคม พ.ศ. 2563) มีจ านวนทั้งสิ้น 62 ประเด็น (ประเด็นสืบ
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 35 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 27 ประเด็น) รายละเอียดข้อมูลจ านวนประเด็นและผลการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานปรากฏใน
ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 4 
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ตารางที่ 2 : สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานตามประเด็นมติของ
คณะกรรมการในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งแรกของประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562–31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

คณะกรรมการ 

จ านวนประเด็นมติ/ผลการประเมินตนเองในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นจาก
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ประเด็นที่เกิดขึ้น 
ในรอบคร่ึงแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมประเด็น 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนนเฉลี่ย) 

1. สภามหาวิทยาลัย 14/(6*) 8/(*1) 22/(7*) 3.65 
2. การเงินและทรัพย์สิน 8/(3*) 3/(2*) 11/(5*) 4.19 
3. บริหารงานบุคคล - - - - 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 11/(6*) 16/(13*) 27/(19*) 4.64 
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  2/(1*) - 2/(1*) 4.50 

ภาพรวม 35/(16*) 27/(16*) 62/(32*) 4.20 

หมายเหต ุ: 1)   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 

2)  ประเด็นสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 35 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ไม่มีความคืบหน้า 10 ประเด็น (2) มีความคืบหน้าแต่ยัง 
ไม่แล้วเสร็จ 9 ประเด็น (3) แล้วเสร็จ 16 ประเด็น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4  : ผลการด าเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ 
 

ตารางและกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นข้อมูลผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน
ตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิง
นโยบาย ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมด าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.20) โดยผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.64 รองลงมาคือ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.50, 4.19 และ 3.65 ตามล าดับ 
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ผลการด าเนินงานในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวม 
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1.1.2 การด าเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

    ผลการด าเนนิงานของอธิการบดีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563) ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น โดยมีสรุปผลการด าเนินงาน ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

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

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

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

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

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

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

5) ส านักวิชาต่าง ๆ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ โดยเน้นหลักสูตร 
สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน รวมถึง 
การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรระยะสั้น  
มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ  (UK Professional Standards Framework, 
UKPSF)  
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

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

 
 

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

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

 

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

ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

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

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 100  
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

- น าระบบการจัดการสารสนเทศ (EIS) มาใช้ในการ   
วางแผนการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

 

- ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Evaluation and  Promotion) 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1) ด้านนโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ

พนักงาน ได้ก าหนดสวัสดิการการจ่ายเงินสมทบการเกษียณอายุ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติม 

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

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

(2) ในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลา
เร่ิมต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณ  



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งปี) : ร้อยละ 46.25 
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ตารางที่ 3 : สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

ประเด็นการด าเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี ผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

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

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

สินทรัพย์และอื่น ๆ เท่ากับ 1 : 0.45 : 0.33 
สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 38.53 
- ผลสัมฤทธิ์ของอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จากการจัด

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

1.1.3 การด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (การตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและ 
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปได้ดังนี้ 

รายการตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
1. การตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ  

(ส่วนการเงินและบัญชี ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมมนาคาร และ 
เทคโนธานี) 

มีการตรวจสอบ 5 หน่วยงาน พบว่า 
1) ไม่มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี 

และฟาร์มมหาวิทยาลัย 
2) มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ โดยหน่วยงานด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว คือ เทคโนธานี และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสุรสัมมนาคาร 

2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนพัสดุ) รายงานว่าจะด าเนินการตรวจสอบในไตรมาสที่ 3 (แผนไตรมาสที่ 2) 
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (สุรสัมมนาคาร และ

โรงเรียนสุรวิวัฒน์) 
1) สุรสัมมนาคาร (มี 2 ประเด็น) 

1.1) การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชี  พัสดุ และ
งบประมาณ พบว่า มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ  โดย 
สุรสัมมนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

1.2) การสอบทานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พบว่า ยังไม่ด าเนินการ
ตรวจสอบ/สอบทาน (แผนไตรมาสที่ 2) 

2) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มี 2 ประเด็น) รายงานว่าจะด าเนินการตรวจสอบใน 
ไตรมาสที่ 4 (แผนไตรมาสที่ 2) 
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รายการตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการสอบทานให้กับหน่วยรับตรวจ
จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เรียบร้อยแล้ว 

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

พบว่าการสอบทานการบริหารความเสี่ยงมีข้อเสนอแนะจากการสอบทาน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบผลการสอบทาน 

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 

 1.2 ผลการประเมินด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562–31 มีนาคม พ.ศ. 2563) พบว่า ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานร้อยละ 94.12 
และในแต่ละยุทธศาสตร์หลักมีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ในรอบครึ่งแรกของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ผลการด าเนินงานร้อยละ 94.12) และภาพรวมผลการใช้งบประมาณ
ร้อยละ 71.15 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายคร่ึงปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

86.07

91.26

94.12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ภาพรวม 

95.97 

98.64 

95.97 
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มิติการสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัย

มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกจิและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

มิติการสร้างความผูกพัน
กับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม
และการสรา้งระบบนเิวศแห่งคุณภาพ

ภาพรวม

1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) โดยรวมผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.05) ในแต่ละมิติมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6 : ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนนของแต่ละมิติเมื่อถ่วงน้ าหนักทั้งหมดแล้ว สรุปได้ดังข้อมูลปรากฏในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1. มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (3 ตัวชี้วัด) 25.00  69.76 2.79 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 1  การพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 15.00 2.94 44.14  
ตัวชี้วัดยอ่ยที ่1.1 การจัดท าระบบสนบัสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนกัศึกษา 

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
4.00 2.00 8.00  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกจิกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา 4.00 3.25 13.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็น Modular curriculum 1.00 5.00 5.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็นชุดวิชา 1.00 4.00 4.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.3 การจัดท าระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร 2.00 2.00 4.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่  1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3.50 3.13 10.96  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียน 

สุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

3.50 3.48 12.18  

ตัวชี้วดัที่ 2   คุณภาพการสอนของอาจารย ์ 5.00 1.00 5.00  
ตัวชี้วดัที่ 3   ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาต ิ 5.00 4.13 20.62  
ตัวชี้วัดย่อยที่  3.1   ความร่วมมือกับนานาชาติ 3.00 3.94 11.82  
ตัวชี้วัดย่อยที่  3.2   นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรมระยะยาว 2.00 4.40 8.80  

3.50 

มีผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย 

3 คะแนน 
(เป้าหมายทั้งปี) 2.79 

3.25 
2.75 

1.50 

 

3.05 
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ตารางที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน 
เฉลี่ย 

2. มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด) 25.00  81.10 3.25 
(ตามเปา้หมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 

10.00 2.71 27.10  

ตัวชี้วดัที่ 5 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมลูสากล SCOPUS 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

8.00 3.88 31.04  

ตัวชี้วดัที่ 6 จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

7.00 3.28 22.96  

3. มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด) 

15.00  41.23 2.75 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 7 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมี
การขอรับความคุ้มครอง 

1.50 1.00 1.50  

ตัวชี้วดัที่ 8 จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.50 2.62 3.93  

ตัวชี้วัดที่ 9 รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4.00 1.82 7.28  

ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4.00 5.00 20.00  

ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4.00 2.13 8.52  

4. มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2 ตัวชี้วัด) 

5.00  7.50 1.50 
(ต่ ากว่าเป้าหมายมาก) 

ตัวชี้วัดที่ 12 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น 2.50 2.00 5.00  
ตัวชี้วัดที่ 13 การสร้างความตระหนักและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.50 1.00 2.50  

5. มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศ   
แห่งคุณภาพ (6 ตัวชี้วัด) 

30.00  105.13 3.50 
(ตามเปา้หมาย) 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 5.00 5.00 25.00  
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริม 

ทรัพยากรบุคคล 
4.00 5.00 20.00  

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความส าเร็จของการสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพ 10.00 3.31 33.04  
ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 16.1 การน าระบบ Project-Based Management มาใช้

ในการบริหาร 
4.00 2.50 10.00  

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 16.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 

3.00 3.68 11.04  

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 16.3 การจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

3.00 4.00 12.00  

ตัวชี้วัดที่ 17 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธขิองหน่วย
วิสาหกิจ 

5.00 2.40 11.97  

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.1 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2.00 3.05 6.10  

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.2 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี 1.00 2.05 2.05  
ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.3 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของฟาร์ม

มหาวิทยาลัย 
1.00 1.00 1.00  

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 17.4 ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 1.00 2.82 2.82  
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ตารางที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ตัวชี้วดัที่ 18 การพัฒนามหาวิทยาลยัอยู่อาศัย (Residential 
University) 

3.00 1.00 3.00  

ตัวชี้วดัที่ 19 จ านวนศิษย์เก่าที่สามารถตดิต่อได้ในระบบ SUT 
Alumni Database 

3.00 4.04 12.12  

รวม 100  304.72 3.05 
    (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 
4.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ SUT Scorecard มี 19 ตัวชี้วัด 

 
 

1.4 ด้านที่พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านวิจัย   มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านวิจัย อาทิ 

1) มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560-2562) 
เท่ากับ 1,152 เร่ือง จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 0.89 เรื่องต่อคน 

2) มหาวิทยาลัยมีการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2561) โดยในปี พ.ศ. 2561  
มีจ านวนการอ้างอิง 7,960 คร้ัง และปี พ.ศ. 2562 จ านวน 9,436 คร้ัง 

3) มหาวิทยาลัยมีจ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เท่ากับ 906,922.74 บาท/คน 
4) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

รวม 18 ผลงาน (สิทธิบัตร 3 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 4 ผลงาน ลิขสิทธิ์ 5 ผลงาน ความลับทางการค้า 2 ผลงาน และ
เครื่องหมายการค้า 4 ผลงาน) โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 4 ผลงาน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 6 ผลงาน 

5) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ/หรือภาครัฐ หน่วยงานภายนอก เช่น 
(1) ร่วมวิจัยกับบริษัท PS Nutrition ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวัตถุดิบอาหาร หวังสร้างจุดต่าง 
เสริมคุณค่าเนื้อไก่  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับต่อยอดให้เนื้อไก่เป็น Functional meat ท าให้เกษตรกร
และภาคการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบอาหารเป็นเครื่องมือในการสร้างจุดต่างให้กับเนื้อไก่เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ และ (2) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology 
(TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลาสวายเป็นผลส าเร็จสามารถสร้างพ่อ-แม่
พันธุ์ปลาสวายเผือกให้สามารถอุ้มบุญลูกปลาบึกได้ มุ่งต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ (3) ร่วมกับภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล) และภาคเอกชนในการท าวิจัยเรื่องกัญชา/กัญชง
และพืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (4) ร่วมกับ
บริษัท อีคิวเทค เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมระบบการผลิตและกักเก็บพลังงาน 
(5) ร่วมกับบริษัทเอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จ ากัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง เป็นต้น 
  

5.00  สูงกว่าเป้าหมายมาก 
4.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3.00  ตามเป้าหมาย 
2.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.00  ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 

 

ระดับประเมิน   
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6) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคม เช่น (1) การดัดแปลงตู้เก็บเสมหะผู้ป่วยเป็น 
ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายจมูกและล าคอ คัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยการติดไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่งและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในอากาศ เนื่องจากต้องการแยก
ผู้ต้องสงสัยการติดไวรัส COVID-19 กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องท าหัตถการเก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายจมูกและล าคอ 
(2) การประดิษฐ์ “เครื่องก าจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออนต้นแบบ” ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการกระจายของ
ฝุ่น ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจ และการเกิดภูมิแพ้ สามารถออกแบบให้กลมกลืน
กับสภาพแวดล้อม มีประสิทธิภาพเทียบเท่าต้นไม้ที่มีขนาดกลางกว่า 500 ต้น ในพื้นที่ 9 ตารางเมตร โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพียงชั่วโมงละ 1.50 บาท มุ่งขยายสู่ชุมชนในวงกว้าง เพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
(3) การพัฒนา “ศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีควอนตัม” โดยได้น าหลักพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ควอนตัมที่เรียกว่า Negative electronic compressibility เข้ามาช่วยในการบีบอัดอิเล็กตรอนเชิงลบเข้าไปแทนที่   
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการเพิ่มค่าความจุให้กับตัวเก็บประจุยิ่งยวด ผลจากการทดลองพบว่าความสามารถใน
การอัดประจุสูงเพิ่มขึ้นได้ 3 เท่าตัว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่ใช้ปริมาณสารที่น้อยมาก เป็นต้น 

7) คณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัล เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 
ประจ าปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง "อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล"  
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เร่ือง “การวิเคราะห์ปริมาณและสมบัติทางเคมีของ
ตัวชี้วัดทางชีวภาพและอนุภาคนาโนเงิน” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์ เรื่อง “กล้องถ่ายภาพสามมิติของผิวหนังแบบมือถือ” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสากรรมวิจัย เรื่อง “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบสามเฟสโดย
ไม่รบกวนการท างานแบบพกพา” และรางวัลระดับดี จากการน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) เรื่อง “SUT Smart Book Return System” รางวัลนักวิจัยแกนน า 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการนวัตกรรมการออกแบบถนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
อย่างยั่งยืน จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง มีจริยธรรม  
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น 

 (2) ด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการจัดการศึกษา อาทิ 

1) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2562) (2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการผลิตพืชอัจฉริยะ (พ.ศ. 2562)  
(3) หลักสูตรสัมฤทธิบัติการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2562) และ (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) หลักสูตรสหวิทยาการ และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ ใหม่ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในรูปชุดวิชา  
จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวุฒิบัตรทางอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (2) หลักสูตรโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (3) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (4) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล (5) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการออกแบบวิชวลสาหรับสื่อดิจิทัล และ (6) หลักสูตรวุฒิบัตรทางการ
สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ 

3) คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 87.81 
และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 16 คน 

4) มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จ านวน 5 ท่าน (AFHEA จ านวน 3 ท่าน และ SFHEA จ านวน 2 ท่าน) 
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5) มหาวิทยาลัยมีแผนภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทส. ที่บรรจุทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมีการจัดท าแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แบบกระดาษ 
(paper test) แล้วเสร็จ พร้อมน าไปจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

(3) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ 

เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) การใช้ซีเมนต์เช่ือมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใช้ในการทดแทนกระดูก 

โดยรองศาสตราจารย ์ดร.ศิริรัตน ์ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ และคณะ 
ผู้รับบริการ : บริษัท คุณคา่ป่าไทย จ ากัด 
 

2) การผลิตแอนติบอดี้ส าหรับแยกเพศโค  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท Chromoxyion 
ประเทศออสเตรเลยี 

3) เทคโนโลยีการผลิต Precast concrete  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ 

ผู้รับบริการ : บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

4) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ าแบบ Data Logger  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร 

ผู้รับบริการ : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทอร์โบชาร์จเจอร์เหล็กหล่อเหนียวออสเตนนิติก 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี 

ผู้รับบริการ : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์ 
เทคโนโลย ี

6) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงกระบวนการเผาผลิตด้วย
เตาฟืน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 

ผู้รับบริการ : บริษัท โคราชแสงสุวรรณพ็อต
เทอร์รี ่

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งมะนาวผงชนิดชงดื่ม  
โดย ดร.ล าไพร ศรีธรรมมา 

ผู้รับบริการ : วิสาหกิจชุมชนสวนวัฒนา
การเกษตร 

8) การพัฒนาอาหารเสริมส าหรับโคประกวด  
โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 

ผู้รับบริการ : หจก.พรชัยอินเตอรเ์ทรด 

9) การพัฒนาต้นแบบอากาศยานไร้นักบินเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท ์

ผู้รับบริการ : บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จ ากัด 

10) การพัฒนาโซ่ล าเลียงในอุตสหกรรม  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จ ากัด 
 

11) การคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ก าจัดน้ ามันหล่อเย็น  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน 

ผู้รับบริการ : บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จ ากัด 

12) การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเปลือกแมคคาเดเมียมาผลิตเป็น
ถ่านกัมมันต์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการดูดซับ  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 

ผู้รับบริการ : บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่  
คอมมูนิตี้ จ ากัด 

13) การพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาไข่
เปลือกบาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา 

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนฟาร์ม 

14) การพัฒนาวิธีการเพิ่มสารกาบาในข้าวเปลือกหอมมะลิงอกโดยใช้ความ
ดันไฮโดรสแตติก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอมเม่ แคร ์

15) โครงการศึกษาวิจัยเสถียรภาพความลาดชันของผนังสุดทายขอบบอ 
เหมืองแรยิปซั่ม ต าบลทุงทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  
โดยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

ผู้รับบริการ : บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จ ากัด 

16) นวัตกรรมอาหารแม่พันธุ์โคเนื้อและแม่พันธ์ุโคเนื้อรอคลอด  
โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 

ผู้รับบริการ : วสิาหกจิชุมชนผูผ้ลิตปศุสัตว์
คุณภาพ-โควากิว ต.เขวาสินรินทร ์

17) โครงการพัฒนากรอบมาตราฐานในการทดสอบอากาศยานไร้นักบินข้ึนลง
แนวดิ่งแบบ Tiltrotor โดย อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท เอ็กซ์ทรีม คอมโพสิต จ ากัด 

18) การพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบอัจฉริยะ  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ   

ผู้รับบริการ : บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด 
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เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
19) โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

กระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ 

ผู้รับบริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา 

20) โครงการการศึกษาพารามิเตอร์อิทธิพลของน้ ายาโพลิเมอร์ต่อคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ เพื่อก าหนดสุตรน้ ายาโพลิเมอร์ส าหรับใช้
ปรับปรุงคุณภาพดินซีเมนต์  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล 

ผู้รับบริการ : บริษัท โกรท คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 

 (4) ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการบริการวิชาการ อาทิ 

เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมให้กับชุมชนและบุคคลทั่วไป อาทิ 
 

(1) การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโควากิวอัจฉริยะ ให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อ รวมถึงผู้ที่สนใจ วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับบริการ : เครือข่ายผู้เลี้ยงโควากิว 
นครชัยบุรินทร ์

 
(2) การจัดอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

(3) อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบควบคุมโรงเรือน Smart 
Farm ด้วยโปรแกรม LabVIEW วันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

(4) อบรมหลักสูตรการใช้วัสดุธรรมชาติแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

(5) การแข่งขัน Young Energy Research Showcase 

ผู้รับบริการ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้รับบริการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้รับบริการ : กลุ่มอาชีพสร้างสรรค ์
บ้านแผ่นดินธรรม 

ผู้รับบริการ : นิสิต/นักศึกษา ทั่วไป 
2) มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน อาทิ  

(1) การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้พืชท้องถิ่น 
โดยอาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ 

ผู้รับบริการ : อบต.คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

(2) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของ
พื้ นที่ ปกปักทรัพยากร  โครงการอนุ รั กษ์พันธุ กรรมพื ช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 
พื้นที่ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี 

ผู้รับบริการ : อบต.สะแกราช อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

(3) การพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นระดับชุมชนในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ 

ผู้รับบริการ : อบต.ขนงพระ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

(4) การศึกษาคุณสมบัติหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรจาก
ปราชญ์ชาวบ้านในเขตนครชัยบุรินทร์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในทุกช่วงวัยและการผดุงครรภ์ : การศึกษาภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยอาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ 

ผู้รับบริการ : อบต.คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 
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เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
(5) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสกุลกระเจียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและป่าธรรมชาติ ในอ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน 

ผู้รับบริการ : อบต.เขาสวนกวาง อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

(6) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่สนอง
เป็ นพื้ นที่ ปกปักทรัพยากร โครงการอนุ รั กษ์พั นธุ กรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาพระพุทธ
บาทน้อย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี 

ผู้รับบริการ : อบต.เขาพระพุทธบาทน้อย 
อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบรุ ี

(7) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ล าน้ า
มูลตอนบนโดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ าทางชีวภาพและข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี 

ผู้รับบริการ : อุทยานแห่งชาติทับลาน  
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

(8) การอนุรักษ์กล้วยไม้ลิ้นมังกรชมพูร่องกล้าด้วยการเพาะเลี้ยง
แบบสมชีพ โดยอาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ 

ผู้รับบริการ : อบต.คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

(5) ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลยัมีพัฒนาการในด้านทะนบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาท ิ

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา โดยเครื่องฉีดวัสดุขึ้น

รูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ) 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาดินเผา ต าบล
โพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย 

 ครูในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

 ค รู ใ น โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 อาจารย์และผู้น าการออกก าลังกายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3) การให้บริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เพื่อสร้างความตระหนักและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นแหล่งศึกษา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับวินัยจราจร  พรรณไม้ แมลงกับ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

4) การจัดนิทรรศการถาวร (ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน) 
และออนไลน์เพื่อเผยแพร่แหล่งความรูท้างวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของชาวอีสาน และวัฒนธรรมอาเชียน ในการสร้างความ
ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวอีสาน และวิถี
การด าเนินชีวิตของชาวอีสานพื้นถิ่นที่มีการประดิษฐ์  คิดค้น วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อการด ารงชีพไปควบคู่กับธรรมชาติแวดล้อม อย่างเรียบง่าย 
และพอเพียง 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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(6) ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการบริหารจัดการ อาทิ 
1) มหาวิทยาลัยได้ปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ  

(1) ด้านนโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน ได้ก าหนด
สวัสดิการการจ่ายเงินสมทบการเกษียณอายุปฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน กรณีพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(2) ด้านการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริมทรัพยากร
บุคคล ได้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน กับผู้รับข้อตกลงโดยท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณ โดยให้ผู้ท าข้อตกลงรายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้รับข้อตกลงทุกไตรมาส ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏบิัติงานประจ าปีและการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3) ด้านการประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน (Employee Engagement) ได้
ด าเนินการโครงการประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน (Employee Engagement) แล้วเสร็จ 

2) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะท างานตรวจสอบภายในประจ าหน่วย  ( Internal Auditor)  
เพื่อตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายในหน่วยงาน 

3) มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการและก าหนดมาตรการกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาทิ  

(1) ประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนปกติ 

(2) ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้ค าปรึกษาการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่
ต้องการขอค าปรึกษาหรือพบปัญหาต่าง ๆ ด้านการสอนออนไลน์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

(3) ได้เพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร และประกาศปิดท าการชั่วคราว โดยให้ท างานที่บ้าน Work from Home เต็ม
รูปแบบ และออกประกาศก าหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
ต่อเนื่อง และมอบสวัสดิการพิเศษให้พนักงานและลูกจ้าง โดยจัดท าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

(4) ได้จัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลเป็นกรณีเฉพาะ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่อให้บริการข้อมูลส าหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก 

(5) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารีเพิ่มมาตรการเข้มคัดกรองผู้มารับบริการ โดยน า
ระบบการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Thermoscan) มาใช้ร่วมกับระบบคัดกรองอ่ืน ๆ ตาม
มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 และมีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้ประชาคมได้รับทราบเป็นรายวัน 

(6) ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบรรจุโครงการเฝ้าระวังจาก
สภาวการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 
และด าเนินการตามแผน 
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2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีข้อเสนอแนะในด้านที่ควรพัฒนา 2 ดา้น ดังนี ้

2.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดด าเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภา

มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ตามกรอบเวลาที่หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบก าหนด เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อาทิ  

2.1) การจัดท าแผนระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง  
2.2) การด าเนินการเรื่องที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
3) มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการตามตัวชี้วัดที่เสนออย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแล้ว เห็นควรให้

มหาวิทยาลัยศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบเชิงคุณภาพที่สะท้อนความเป็นเลิศของการด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผน เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ประกอบในการประเมินส าหรับสองไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ตลอดเวลา 
(Dynamic) เพื่อให้สะท้อนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2 ด้านระบบข้อมูล โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรมีมาตรการก ากับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลในระบบ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  

2) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งด าเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทาน
ให้ได้ตามแผน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบและการสอบทานทันต่อการประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-31 มี.ค. 2563) 

 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

1.1 หลักสูตรใหม่ มี 4 หลักสูตร  
1)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยี ชีวภาพด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  (พ.ศ. 2562 )  

(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันที่ 26  ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
2)  หลั กสู ต รสัมฤทธิบั ตรการผลิตพื ชอั จฉริ ย ะ  (พ .ศ .  2562 )  (สภามหาวิ ทยาลั ยครั้ งที่  8 /2562  

วันท่ี 26  ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
3)  หลั กสู ต ร สั มฤทธิ บั ติ ก า รผลิ ตพื ช ใน ระบบ เกษตรอิ นทรี ย์  ( พ . ศ .  2562 )  ( สภ ามหาวิ ทยาลั ย 

ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26  ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
4)  หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาภู มิ ส ารสนเทศ (พ .ศ .  2563 )  หลักสู ตรสหวิทยาการ  

(สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 

 1.2 จ านวนนักศึกษาใหม ่

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (คน) ปีการศึกษา 2563 (คน) 

แผน ผล ร้อยละ แผน  ผล ร้อยละ  
1. ระดับปริญญาตรี 2,932 3,730 127.21 3,222   
2. ระดับบัณฑิตศึกษา       

- ปริญญาโท 385 297 77.14 458   
- ปริญญาเอก 244 71 29.10 219   

ท่ีมา : ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ : - ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
               - ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับเพิ่มทุกภาคการศึกษา  

 1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ มี 20 ข้อตกลง/ความร่วมมือ 
1) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ Young 

Entrepreneurs Association of Cambodia, Siem Reap Chapter ราชอาณาจักรกัมพูชา (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

2) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Institut 
National Supérieur des sciences agronomiques, del’ alimentation et de l’ environnement 
(Agrosup Dijon) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

3) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Myddelton College 
สหราชอาณาจักร (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

4) ข้อตกลงด้ านหลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน (นานาชาติ )  ระหว่ าง  The Institut National 
Polytechnique of Toulouse ( INPT) สาธารณรัฐฝรั่ งเศส และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

5) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ College 
of Agriculture, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

6) บันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี  และ Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido 
University ประเทศญี่ปุ่น (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

7) ข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

8) ขอบข่ายข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Toulouse III – Paul Sabatier University (UPS) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
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9) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Seeed Technology Co. , Ltd 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

10) ข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

11) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสหกิจศึกษา วิชาการ และการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา (International Memorandum 
of Agreement between Suranaree University of Technology and University of Arizona, 
United States of America) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563 วันที ่25 มกราคม พ.ศ. 2563) 

12) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านฟิสิกส์ ไทย -จีน ระหว่าง Harbin Engineering 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Agreement on the Joint 
Construction of China-Thailand Joint Research Center of Physics Between Harbin Engineering 
University, People’ s Republic of China and Suranaree University of Technology, Thailand) 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที ่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

13) ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่ าง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  และ The Institut National 
Polytechnique de Toulouse ( INPT)  ส าธารณรั ฐฝ รั่ ง เศส  ( Cooperation Outline Agreement 
between Suranaree University of Technology SUT ( Thailand)  and The Institut National 
Polytechnique de Toulouse, Toulouse INP ( France) )  ( ส ภ า มห าวิ ท ย าลั ย ค รั้ ง ที่  2 / 2 5 63  
วันที ่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

14) บันทึกข้อตกลงส าหรับ TVET-CAMPUS ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันที่เป็น
สมาชิก TVET-CAMPUS (Memorandum of Agreement for TVETCAMPUS between TVET-CAMPUS 
Member Institutions) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที ่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

15) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร น า รี  ( Memorandum of Understanding between Yamaguchi University and Suranaree 
University of Technology) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที ่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

16) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ National Kaohsiung 
University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในด้านการพัฒนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที ่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

17) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ National Kaohsiung 
University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการด าเนินการจัดตั้ง Asian Coffee Certification (ACC) (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 2/2563 วันที ่29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 

18) ข้อตกลงการด าเนินการก ากับวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวเพ็ญนภา พรมเหมา ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ Universite Grenoble Alpes (UGA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement for Joint 
Thesis Supervision of Ms Pennapa PROMMAO) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563) 

19) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Universitas Indonesia สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Memorandum of Understanding between Suranaree University of Technology, 
Thailand and Universitas Indonesia, The Republic of Indonesia)  ( สภ ามหาวิ ทย าลั ยครั้ งที่  
3/2563 วันที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

20) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่าง Universitas Indonesia สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Staff Exchange Agreement between Universitas 
Indonesia, The Republic of Indonesia and Suranaree University of Technology, Thailand) 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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1.4 นักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

ส านักวิชา 
นักศึกษา 

ชาวตา่งชาตริะดบั 
บัณฑิตศึกษา (คน) 

นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

(คน) 

 
ร้อยละ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 40 316 12.66 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 39 122 31.97 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 37 172 21.51 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 32 786 4.07 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 21 9.52 

รวม 150 1,417 10.59 
ท่ีมา : ส่วนแผนงาน ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ณ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จากศูนย์บริการการศึกษา 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เนื่องจาก 

ไม่มีนักศึกษาต่างชาติ 

 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 91 8 20 29 34 30.77 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 49 - 5 17 27 10.20 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 42 4 10 16 12 33.33 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 168 4 34 73 57 22.62 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 56 - 2 9 45 3.57 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 35 - 1 11 23 2.86 
7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 19 - - 1 18 - 
8. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 - 1 8 7 6.25 

รวม 476 16 73 164 223 18.70 
ท่ีมา :  ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ :-  นับรวมลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย (อาจารย์ 20 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) 

-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ (ส านักงานอธิการบดี 1 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน และส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 คน) 
-  ไม่นับรวมต าแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ านวน 29 คน) 

1.6 คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ส านักวิชา 
จ านวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวนคณาจารย์ทีม่ีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 91 91 100.00 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 49 40 81.63 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 42 42 100.00 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 168 154 91.67 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 56 55 98.21 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 35 21 60.00 
7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 19 4 21.05 
8. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 11 68.75 

รวม 476 418 87.82 
ท่ีมา :  ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ :-  นับรวมลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย (อาจารย์ 20 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) 

-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ (ส านักงานอธิการบดี 1 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน และส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 คน) 
-  ไม่นับรวมต าแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ านวน 29 คน)  
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2. ด้านการวิจัย และการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.1 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 

2.2 โครงการวิจัยและงบประมาณสนบัสนุนในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แหล่งทุน 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

แหล่งทุนภายใน 135 73,051,083.50 
1) เงินรายไดม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 130 71,311,083.50 
 - สนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และนกัวจิัยพี่เลี้ยง 4 596,000.00 

- สนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
-  สนับสนุนศูนยว์ิจยั/กลุ่มวจิัย/หน่วยวจิัย/ห้องปฏิบัติการวิจยั 

10 
28 

30,000,000.00 
13,000,000.00 

 - สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก 11 9,876,333.50 
 - สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 13 188,750.00 
 - ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และนักวิจยัเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท 

- สนับสนุนโครงการวจิัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- สนับสนุนการท าวจิัยระยะสั้นในต่างประเทศ 

50 
 
 

14 
 
- 

14,850,000.00 
 
 

2,800,000.00 
 

- 
2) กองทุนวิจัยและพัฒนา 1 810,000.00 
 - สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D) 1 810,000.00 
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แหล่งทุน 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

3) กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 4 930,000.00 
แหล่งทุนภายนอก 112 96,079,367.83 
       - สกสว. /PMU 6 7,750,000.00 
       - อื่นๆ 106 88,329,367.83 

รวมทั้งสิ้น 236* 169,130,451.33 

  หมายเหตุ :  1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
2) * ไม่นับซ้ าโครงการที่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 11 โครงการ 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.3 จ านวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.  สิทธบิัตร  (23 ผลงาน) 1.  สิทธบิัตร ( 3 ผลงาน) 
1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (18 ผลงาน) 

   (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 

1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (1 ผลงาน) 
(1) กรรมวิธีการผลิตโปรไบโอติกด้วยเชื้อยีสต์ที่

คัดเลือกจากกระเพาะรูเมน เพื่อเป็นสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (2 ผลงาน) 
(1) ชุดเครื่องก าจัดฝุ่นโดยใช้ประจุไฟฟ้าไอออน 

(วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 
(2) เครื่องบันทึกค่าคุณภาพน้ าและระบบควบคุม

เครื่องให้อากาศในน้ า 
(วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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
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 (5 ผลงาน) 
(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) 
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(5) อุปกรณ์เก็บผลไม้ในที่สูง 

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 
2.  อนุสิทธิบตัร  (10 ผลงาน) 2.  อนุสิทธิบตัร (4 ผลงาน) 

(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) 
(6) สูตรผลิตเครื่องดื่มน้ าชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง 

(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
(7) สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่น

อบแห้ง (วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
(8) สูตรผลิตผักผลไม้แผ่นใยอาหารสูง 

(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
(9) สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร  

(วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
(10) วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบหลายอินพุตที่มี

อัตราขยายแรงดันสูงส าหรับระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์สามเฟส (วันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

(1) สูตรโซเดียมซิลิเกตจากฟางข้าว 
(วันที่ 6 ธันวาคม 2562) 

(2) สูตรส่วนผสมวัสดุจีโอพอลิเมอร์แบบพรุน 
(วันที่ 6 ธันวาคม 2562) 

(3) สูตรและกรรมวิธีผลิตสีสเตนจากของเสียที่มาจาก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

(4) เครื่องบันทึกค่าคุณภาพน้ าและระบบควบคุมเครื่อง
ให้อากาศในน้ า 
(วันที่ 23 มีนาคม 2563) 

3.  ลิขสทิธิ์  (7 ผลงาน) 3.  ลิขสทิธิ์ ( 5 ผลงาน) 
(1) แอพพลิเคชั่น เกมส์ วัคซีน แทบสเตอร์ 

(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 
(2) โปรแกรมแจ้ งเตือนเปลี่ยนต าแหน่งพันตัวจับ

สัญญาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 

(3) โปรแกรมตรวจจับความเครียดโดยใช้สัญญาณ 
คลื่นสมอง (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) 

(1) ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1910 
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 

(2) เว็บไซต์ชนบทศึกษาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(วันที่ 6 ธันวาคม 2562) 

(3) หนั งสื อ คู่มื อภาคสนามรายวิ ช า ชนบทศึกษา 
ทางการแพทย์ 1-4 
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 

(4) หนังสือ 12 ปี ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 

(5) หนังสือ คู่มือค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มี
ข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง 
(วันที่ 28 มกราคม 2563) 

4.  ความลบัทางการค้า (1 ผลงาน) 4.  ความลบัทางการค้า ( 2 ผลงาน) 
(1) สูตรผลิตตนมพาสเจอไรซ์ผสมสารสกัดเบต้าไซยานิน 

จากเปลือกแก้วมังกร (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
(1) กระบวนการเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 

ถั่งเช่าส าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
และเครื่องส าอางเพื่อความงาม 
(วันที่ 21 มกราคม 2563) 

(2) สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการเตรียมโพลิเมอร์
ส าหรับใช้ผสมกับดินซีเมนต์ 
(วันที่ 13 มีนาคม 2563) 

5. เครื่องหมายการค้า  5. เครื่องหมายการค้า ( 4 ผลงาน) 
ไม่มี (1) OK ORGANIC FARM 

(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
(2) Dr.farm สายหยุด 

(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
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(3) ชาปิญอง (Zapignon) 

(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
(4) PIJIKA ICE-TIM 

(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์  (8 ผลงาน) 6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ( 10 ผลงาน) 
6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แลว้    

(จ านวน 1 ผลงาน) 
1) กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มและน้ ามะนาวผงด้วยวิธีการ

พ่นฝอยแบบแช่เยือกแข็ง (ท าสัญญาเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ร ับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 
จ านวน 50,000.00 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) เฮมพ์คอนกรีตโดยใช้อลูมิเนียมซัลเฟตในการ

ปรับปรุงคุณภาพ 
5) เฮมพ์กรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่านหินและกรรมวิธี

การผลิต 
6) นวัตกรรมการสร้างเครื่องก าจัดสาหรา่ยและตะไคร่

ในแหล่งน้ า 
7) นวัตกรรมการสร้างเครื่องก าจัดตะกรันในท่อส่งน้ า

บาดาล 

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 
(จ านวน 4 ผลงาน) 
1) ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 

Derived Fuel :RDF) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ท าสัญญาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ได ้ร ับค ่า เป ิดเผยเทคโนโลย ี จ านวน 
598 ,200.00 บาท (ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562)) 

2) ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel :RDF) ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี (ท าสัญญาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จ านวน 1,192,480.00 บาท 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่  15 มกราคม -  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)) 

3) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ าแบบ Data Logger (ท าสัญญา
เมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ 2562 ได้รับค่าเปิดเผย
เทคโนโลยี จ านวน 300,000.00 บาท (ได้รับเงินวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)) 

4) ผลิตแอนติบอดี้ส าหรับแยกเพศโค (ท าสญัญาเมื่อวันที ่
30 มกราคม พ.ศ. 2563  ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 
จ านวน 215,960.30 บาท) 

 
6.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าออกสู่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่าง  
     ด าเนินการ (จ านวน  6  ผลงาน) 

1) พัฒนาวิจัยเทคโนโลยีการผลิต Precast concrete 
2) ซีเมนต์เชื่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใช้ใน

การทดแทนกระดูก  
3) ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 

Derived Fuel :RDF)  ที่ ท า ก ารปกครองท้องถิ่ น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

4) สูตรการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพส าหรับการฉีดขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ์ทนความร้อนสูง 

5) โซเดยีมซิลิเกตเจลกันน้ า 
6) เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 

7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

             ไม่มี              ไม่มี 
ที่มา : เทคโนธานี 
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2.4  รางวัลที่ไดร้ับในระดับชาติหรือนานาชาติของหน่วยงาน/บุคลากร 

หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 4 1) อันดับ 5 ของไทย และอันดับ 601-800 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก จากการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ประจ าปี ค.ศ. 2020 กลุ่มสาขาวิชา 
Engineering and Technology ( World University Rankings 2019 by 
subject: Engineering and Technology) โดย Times Higher Education The 
(16 ตุลาคม 2562) 

  2) อันดับ 9 ของไทย และอันดับ 1,249 มหาวิทยาลัยชั้นน าโลก จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด (U.S. News & World Report 2020 Best Global 
Universities Rankings) โดย U.S. News & World Report (22 ตุลาคม 2562) 

  3) อันดับ 9 ของไทย และอันดับ 261-270 มหาวิทยาลัยชั้นน าเอเชีย จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับเอเชีย (QS University Rankings: Asia 2020) 
โดย The Quacquarelli Symonds (QS) (27 พฤศจิกายน 2562) 

  4) อันดับ 5 ของไทย และอันดับ 251-300 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่  (Emerging 
Economies University Rankings 2020) โดย Times Higher Education (THE) 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 8 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดยส านักงาน 
วิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ 
มีวาสนา)  

  2) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  
โดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ 
นวลสิงห์) 

  3) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยส านักงาน 
วิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (อาจารย์ ดร. กมลวัช งามเชื้อ)  

  4) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์ โดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ ์มีมนต)์ 

  5) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)  

  6) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
เรื่อง “อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล” จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่   
2 กุมภาพันธ์ 2563 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) 

  7) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “การวิเคราะห์
ปริมาณและสมบัติทางเคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพและอนุภาคนาโนเงิน” จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (อาจารย์ ดร. กมลวัช งามเชื้อ)  

  8) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์ ผลงานเร่ือง “กล้องถ่ายภาพสามมิติของผิวหนังแบบมือถือ” จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต)์  

3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1 1) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสากรรมวิจัย ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์
เหนี่ยวน าแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการท างานแบบพกพา” จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (รองศาสตราจารย์ ดร.กีรต ิชยะกุลคีรี) 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 1) รับพระราชทานโล่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง 
ดร. มณฑารพ ยมาภัย) 
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หน่วยงาน จ านวน รางวัล/ผลงาน 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1) รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ด้านพัฒนางานประจ า 

เรื่อง "ระบบการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์" ในงานมหกรรม
การแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (คุณดารณี ค าสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1 1) รางวัลระดับดี จากการน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) เรื่อง SUT Smart 
Book Return System ในการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 เมื่อ วันที่ 8-9 มกราคม 2563 โดยข่ายงานห้องสมุด
ส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี, 
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต, นางขวัญแก้ว เทพวิชิต, นายวิทวัฒน์ วะสุรี) 

รวม 16  

2.5 จ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปี  
ล าดับ เดือน/ปีทีแ่ล้วเสร็จ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ 

1 มิถุนายน 2561 การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ ในการจัดตั้ ง 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  
เป็นตามวา 

2 สิงหาคม 2561 ผลของการประเมินนวดเทคนิคทางการกีฬาที่มีผลต่อการ
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากโรคออฟฟิศซินโดรมในกลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางหทัยรัตน์ ราชนาวี 

3 กันยายน 2561 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส. 

นายจักร์  โนจากุล 

4 กันยายน 2561 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาโควตา ชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 

นางสาวรัชตา  อนงค์เวช 

5 กันยายน 2561 ความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบสถานี
สอบย่อยผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการ
สละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2555 

นางสาวสุรดา โนนสุภาพ 

6 ตุลาคม 2561 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

นางดวงใจ กาญจนศิลป์ 

7 มกราคม 2562 ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ 
อนันต์สวัสดิ์ 

8 มกราคม 2562 ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬาร ี

9 เมษายน 2562 การน าผลการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีที่ด าเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 
ไปใช้ประโยชน์ 

นางภารดี  ศิริพลไพบูลย์ 

10 กันยายน 2562 การพัฒนาส านักงานลีน นายดามธรรม  จินากูล 
11 ตุลาคม 2562 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตรา มทส. 
นางสาวสุทธภา  รติรัชชานนท์ 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดเป้าหมาย/Milestone ของอธิการบดีตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวัง  

ในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

 
เป้าหมายการด าเนินงานของอธกิารบดี รายละเอียดเป้าหมาย/Milestone 

1. ผลการจัดอันดับโดย THE World University 
Rankings 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : TOP 601-800 และ 1. TOP 3 
ของประเทศ และ 2 .  TOP 1 ของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
และฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Times Higher Education (THE) World University Rankings 

2) การสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้บริหารและ
คณาจารย์ ของแต่ ละส า นักวิ ช า ในการผลิ ตผลงาน 
ท่ีตอบสนองตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย 
Times Higher Education (THE) World University Rankings 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับการบันทึกลงในระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ของ Times Higher Education (THE) World University 
Rankings ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี ค.ศ. 2021 

2) การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยท่ีจะบันทึกลงในระบบการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education (THE) 
World University Rankings ส า ห รั บ ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยโลกในป ีค.ศ. 2021 

ไตรมาสท่ี 3 : การศึกษาและวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ
สถาบันอื่น ๆ ท่ีเทียบเคียงกับ THE World University 
Rankings เช่น QS หรือ U-Multirank เพื่อให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์สากลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแนวทาง/มาตรการเชิงรุก 
ในการท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับท่ีสูงขึ้น 

ไตรมาสท่ี 4 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก เพื่อรับทราบและวิเคราะห์ผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education 
(THE) World University Rankings ประจ าปี ค.ศ. 2021 
รวมถึงการหาแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับท่ีสูงขึ้นในปี ค.ศ. 2022 ต่อไป 
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เป้าหมายการด าเนินงานของอธกิารบดี รายละเอียดเป้าหมาย/Milestone 
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง 

(Real Internationalization) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาติ 

ขั้นตอน : 1) การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลหลักสูตร เปิดรับสมัคร 
นักศึกษานานาชาติ และช่องทางการสมัคร 

2) มี ระบบการ เรี ยนการสอน ท่ีสะ ท้อนถึ งภาพลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย 

3) มีหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีผู้สอนมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่สอน 

4) มีแหล่งทุนสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยบางส่วน 
ส าหรับนักศึกษานานาชาติ 

5) มีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้ นตอนการ

ด าเนินการที่แล้วเสร็จ 

ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 

1 

ขั้นตอนที่ 

1-2 

ขั้นตอนที่ 

1-3 

ขั้นตอนที่ 

1-4 

ขั้นตอนที่ 

1-5 
        

 

3. คุณภาพบัณฑิต (Student Profile) 
เป้ าหมายปี  พ .ศ .  2563  :  ผลส า เ ร็ จด้ านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด (ท้ังปี) : ร้อยละ 100 แล้ว 
 

4. กา ร ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Management Restructuring) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : น าระบบการจัดการสารสนเทศ 
(EIS) มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการบริหารจัดการท่ี 
มีประสิทธิภาพ 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) ค้นคืนองค์ประกอบและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน  
จากรายงานความคืบหน้าของระบบ PBM ได้อัตโนมัต ิ 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) หน่วยงานน า ร่ อ งก าหนดกรอบเวลาและแนวทา ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ PBM เป็นปัจจัยหน่ึง
ในการพิจารณา  

2) ค านวณต้นทุนรวม รายได้รวม ต้นทุนต่อหน่วยงาน โดยน าข้อมูล
ระบบ EIS ประกอบการค านวณโดยอัตโนมัติ   

ไตรมาสท่ี 3 : 1) ผลการค านวณค่างานจาก PBM แสดงบน Dashboard 
รายบุคคลในสังกัดของหน่วยงานน าร่องเพื่อประกอบการประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชา ควบคู่กับการประเมินตามปกติ 

2) ค านวณต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม เพื่อเข้าสู่การค านวณ
ต้นทุนหลักสูตร 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) รายงานสรุปการประเมินผลปฏิบัติงานของหน่วยงานน าร่อง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  และ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบนฐานของ PBM  

2) ด า เ นิ น ก า ร ค า น ว ณ ต้ น ทุ น ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ค า ด ว่ า 
จะแล้วเสร็จร้อยละ 50  

 

5. ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคล  (Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource Development 
Reengineering) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านการประเมินและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human Resource Evaluation 
and  Promotion) 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) น โ ย บ า ย ป รั บ ป รุ ง ส วั ส ดิ ก า ร ก า ร จ่ า ย เ งิ น ส ม ท บ 
การเกษียณอายุปฏิบัติงาน และปรับปรุงอัตราสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน กรณีพนักงาน
ผู้เกษียณอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มเติมได้รับการอนุมัติโดย
สภามหาวิทยาลัย  
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  2) มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศนโยบายการจัดท าข้อตกลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้มีเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ีช่วยให้อธิการบดี
ในฐานะเป็นผู้ รั บผิดชอบสู งสุด  และผู้บริหารระดับ 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/
สถาบัน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน มีความคาดหวังท่ีตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น ตามนโยบาย SUT-
Reprofile 2020 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) ด าเนินการโครงการประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติงาน (Employee Engagement) แล้วเสร็จ 

2) ก าหนดให้มีหน่วยงานน าร่องในการน า PBM มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
และมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานน าร่องในเรื่อง การตีค่า
ภาระงาน การก าหนดสัดส่วนปัจจัยประเมิน และก าหนด 
การเริ่มใช้การประเมินแบบใหม่ 

ไตรมาสท่ี 3 : 1) หน่วยงานน าร่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปโดยน า PBM มา 
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน จัดท า workshop ร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อก าหนดแนวทางในการตีค่าภาระงาน 
ก าหนดปัจจัยการประเมินและสัดส่วน ตลอดจนยกร่าง
วิธีการและขั้นตอนในการประเมิน 

2) ปรับรื้อโครงสร้างระบบสารสนเทศบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลเดิม
ท่ีปรากฎในหลายแหล่งให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และถูกต้อง 
และการให้บริการสารสนเทศพนักงานแบบ Online ท่ีเชื่อมโยง
กับระบบท้ังภายในและภายนอก เช่น PBM และ Scopus เป็นต้น 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) หน่วยงานน าร่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปโดยน า PBM มา 
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน เริ่มด าเนินการประเมินแบบ
ใหม่คู่ขนานไปกับการประเมินแบบเดิม 

2) ปรับรื้อระบบสรรหาคัดเลือกแบบดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่ 
การก าหนดต าแหน่ง จนถึงรายงานตัว และระบบภาระงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล  ท้ังพนักงาน 
สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ  

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
ร้อยละ 15.68 และอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้จาก
การจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่น ๆ เท่ากับ 1: 
0.49 : 0.21 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) ท าการวิเคราะห์รายได้ท่ีไม่ได้เป็นตามประมาณการจากสาเหตุใด 
2) เน้นหน่วยงานให้มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด 

มีวินัยทางการเงินการคลัง 
3) สินทรัพย์ ท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการ ท าให้ค่า ROA  

ต่ ากว่าท่ีประมาณการไว้ 
ไตรมาสท่ี 2 : 1) ท าการวิเคราะห์รายได้ท่ีไม่ได้เป็นตามประมาณการจากสาเหตุใด 

2) เน้นหน่วยงานให้มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด  
มีวินัยทางการเงินการคลัง 
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3) สินทรัพย์ ท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการ ท าให้ค่า ROA  

ต่ ากว่าท่ีประมาณการไว้ 
4) ข้อมูลการรายงานเมื่อสิ้นไตรมาส (รวมข้อมูล ณ วันท่ี  

3 เมษายน 2563) อาจยังไม่ครบถ้วนเน่ืองจากต้องรอข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น รวมท้ังการปรับลดรายรายได้ตามแนวนโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป ได้จัดท า ROA 
แยกเป็นส่วนกลาง และหน่วยวิสาหกิจแต่ละแห่ง เพื่อให้ทราบ
ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วย รวมถึงการน ามารวมกัน 
ท้ังมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมท้ังการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ไตรมาสท่ี 3 : 1) ติดตาม Business Model ของทุกหน่วยวิสาหกิจ 
2) ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) ติดตาม Business Model ของทุกหน่วยวิสาหกิจ 
2) ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด 

 

ข้อมูลประกอบเป้าหมายที่ 6 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
อัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2) 

อัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 

รายการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสท่ี 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบรวม 
Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

532,707,094.12 
10,015,491,395.44 

5.32 

202,432,538.81 
10,554,573,144.65 

1.92 

596,301,529.99 
11,261,560,684.73 

5.30 
งบส่วนกลาง 

Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

633,456,371.59  
10,289,934,561.87  

6.16  

234,145,541.68 
10,877,015,255.91 

2.15 

685,140,042.17 
11,609,317,162.08 

5.90 
ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

1,619,753.23  
77,157,690.28  

2.10  

(867,526.63) 
79,292,360.57 

(1.09) 

(692,516.30) 
78,157,611.86 

(0.89) 
เทคโนธานี 

Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

45,485,307.87  
324,845,854.33  

14.00  

13,147,471.54 
286,144,442.90 

4.59 

20,926,852.13 
314,057,041.94 

6.66 
สุรสัมมนาคาร 

Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

1,934,978.10  
73,084,019.20  

2.65  

(293,205.54) 
78,513,787.03 

(0.37) 

(2,041,525.03) 
76,312,556.79 

(2.68) 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Return on Assets 
(ROA) 

ก าไรสุทธิ 
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
คิดเป็น % 

(149,789,316.67) 
3,300,527,338.01  

(4.54) 

(43,699,742.24) 
3,398,134,560.50 

(1.29) 

(107,031,322.98) 
3,471,012,264.14 

(3.08) 
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1. รายงานผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย 
1.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอ่ืน  ๆ 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. 2563 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 

 

 

 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) ที่ปรึกษา 
 หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์  สุค าภา) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง) 
 
 
 
 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 90 เลม่  
 

 

  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี The Suranaree University of Technology Council Office 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

111 University Avenue , Muang,  
Nakhonratchasima, 30000, Thailand 

โทรศัพท์ 0-4422-4027, 4067, 4386  
โทรสาร 0-4422-4030  

Tel. 0-4422-4027, 4067, 4386  
Fax 0-4422-4030 

E-mail: cou_office@sut.ac.th : http://www.sut.ac.th/ouc 
 

เอกสารอ้างอิง 

ประสาน/จัดท ารายงาน 

ผลิต/รูปเล่ม 
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